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Advokátka JUDr. Adriana Krajníková sa pre InfoVojnu vyjadrila s tým, že poukázala 
predovšetkým na Článok 2 odsek 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky. 
 
Celé stanovisko Dr. Krajníkovej: 
 
Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR: Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach 
a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.  
 
Čl. 2 ods. 3 Ústavy SR: Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho 
nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.  
 
§ 4 ods. 4 Zák. č. 576/2004 Z. z. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje 
informovaný súhlas (TU: “"Odkaz na predpis alebo ustanovenie" § 6 ods. 4), ak v tomto zákone 
nie je ustanovené inak  
(TU: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/20160102?ucinnost=09.03.2020 
 "§6.odsek-9" o "Odkaz na predpis alebo ustanovenie" § 6 ods. 9). 
 
§ 192 ods. 1 Z.č. 300/2005 Trestného zákona: Kto iného núti, aby niečo konal, 
opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú 
potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa odňatím 
slobody až na tri roky. 
 



§ 192 ods. 4 Z.č 300/2005 Trestného zákona: Odňatím slobody na desať rokov až 
dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak 
spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie. 
 
Neexistuje právna – zákonná povinnosť dať sa testovať. 
 
Odber a testovanie biologického materiálu spadá do právnej otázky zdravotnej 
starostlivosti, ku ktorému zdravotnému výkonu sa vyžaduje Inforomovaný súhlas 
dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu. Odmietnutím dať súhlas sa tento (a 
ktorýkoľvek iný) zdravotný úkon nevykoná. A tu to končí. 
 
Všetko ostatné je už o § 192 ods. 4 Z.č. 300/2005 Tr. zákona, kedy v krízovej situácii 
hrozí až doživotie tomu, kto iného núti na nedobrovoľné testovanie, zneužívajúc jeho 
tieseň nepriaznivými osobnými pomermi, pod ktoré patrí aj strach dotknutej osoby zo 
straty zamestnania, pokút, nevzatia dieťaťa do školy, škôlky, uzavretia do karantény a pod. 

Kto sa teda nechce testovať, nech odmietne. Je to inak aj nebezpečné pre zdravie 
človeka, na čo poukazuje tiež lekárska komora SR. V prípade postihov, sankcií, nátlaku 
a pod., kontaktujte advokátku JUDr. Adrianu Krajníkovú. 

InfoVojnou medializovaný prípad nútenia zamestnancov 
Prievidzských pekární absolvovať test na Covid-19 zabral, firma sa 
za svoje konanie ospravedlnila 
 
Zamestnancom firmy Prievidzské pekárne a cukrárne prišlo taktiež nariadenie, že sa musia 
dať pretestovať. Vedenie firmy po článku zverejnenom cez víkend na InfoVojne, 
mediálnom tlaku a na základe nespokojnej verejnosti prehodnotilo svoje nariadenie. Podľa 
vedenia firmy je nariadenie rozposlané zamestnancom výsledkom stresu a za jeho obsah 
sa zamestnancom ospravedlnilo. 
 
„Predovšetkým chceme povedať, že nás celá záležitosť veľmi mrzí. Vedenie Prievidzských 
pekární a cukrární nikdy neuvažovalo o sankcionovaní svojich zamestnancov v súvislosti s ich 
dobrovoľným rozhodnutím o účasti alebo neúčasti na plošnom testovaní na COVID-19. Našich 
zamestnancov si vysoko vážime a snažíme sa mať čo najkorektnejšie vzájomné vzťahy. Uvedený 
list, ktorý nebol predstavenstvom schválený, je predovšetkým výsledkom veľkého stresu, ktorému 
sú už niekoľko mesiacov vedúci zamestnanci vystavení v súvislosti s prebiehajúcou 
pandémiou,“ uvádza vedenie spoločnosti a zdôrazňuje, že potravinárske firmy, a hlavne pekárne, 
ktoré musia zabezpečovať každodennú distribúciu čerstvých pekárenských výrobkov, sú pod 
obrovským tlakom. 
Mimoriadne nároky na hygienické opatrenia, zabezpečenie dostatku zamestnancov pre výrobu a 
ich zdravotná spôsobilosť sú podľa nich pre každú potravinársku firmu prioritou a v súčasnej 
pandemickej situácii je ich zodpovednosť o to väčšia. „To však nič nemení na skutočnosti, že 
uvedený list bol po formálnej aj obsahovej stránke nešťastne napísaný. Chceme sa týmto našim 
zamestnancom ospravedlniť. Zároveň však si dovoľujeme všetkých našich zamestnancov vyzvať 
na to, aby sa plošného testovania zúčastnili a prispeli tak aj svojím zodpovedným prístupom k čo 
najskoršiemu potlačeniu šíriacej sa pandémie,“ uzavrela firma. 
 

https://www.infovojna.sk/article/covid-1984-totalita-v-praxi-prievidzske-pekarne-skandalnym-nariadenim-nutia-zamestnancov-pod-hrozbou-vypovede-zucastnit-sa-testovania-na-covid-19
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