
TESTOVANIE – všeobecne 

Na označenie niekoho ako  pozitívneho, by sa malo prihliadať aj na prítomnosť, respektíve 

neprítomnosť klinických príznakov ochorenia ako sú horúčka, kašeľ, strata čuchu a podobne. 

Pri prvom celoplošnom testovaní v minulom roku na tento fakt nebrali štátne orgány zreteľ.  

Bez médií by rozpútanie tejto podvodnej pandémie, neustálym šírením strachu za pomoci 

klamstiev a dezinformácií, nebolo možné.     

WHO neskôr poukázala na fakt, že vysoký počet cyklov amplifikácii (množenia 

génových sekvencií v odobratej vzorke) môže viesť k vysokým číslam falošne pozitívnych 

prípadov. Pomocou nastavenia príliš vysokého počtu cyklov Ct je možné, aby napríklad 20% 

zo všetkých vykonaných testov vyšlo ako pozitívnych, aj keby medzi testovanými ľuďmi 

nebol v skutočnosti žiaden pozitívny. 

Laboratória vyhodnocujúce PCR testy začali po 20. januári postupovať podľa nových 

pokynov Svetovej zdravotníckej organizácie a znížili počet amplifikácií pre PCR 

testy. Prekalibrovanie prístrojov a nabehnutie na nové parametre mohlo trvať tak 2-3 dni. 

Jednoducho preto, lebo sa báli, že ľudia by začali vo veľkom spochybňovať celú túto 

pandémiu a dožadovali by sa okamžitého uvoľňovania opatrení, zrušenia zákazu vychádzania, 

núdzového stavu, atď. Vláde lockdown vyhovoval. Bez neho by nemohli zadávať priame 

zákazky bez verejného obstarávania. A množstvo iných vecí. Napríklad týrať ľudí 

nezmyselnými obmedzeniami, v ktorých sa evidentne viacerí psychopatickí členovia vlády 

vyžívajú. A tak zdesení obrovským poklesom miery pozitívnych výsledkov PCR testov vydali 

laboratóriám nariadenie, aby parametre testov potichu vrátili do predošlého stavu. A tak sa 

miera pozitivity testov vrátila na predošlých zhruba 20%. 

Ministerstvo zdravotníctva SR takmer rok falšovalo štatistiky hospitalizovaných na 

COVID-19. Výsledkom bol lockdown s nedoziernými škodami na zdraví a majetku. Týmto 

spáchali trestný čin sabotáže podľa §317 TZ. Lekár  ( MUDr. Čičala ) odhalil spôsob, ako sa 

čísla hospitalizovaných hrubo manipulovali, zrejme s cieľom vyvolať zdanie falošnej 

pandémie, aby sa následne mohli prijímať drakonické obmedzenia pre obyvateľstvo. Na 

základe empirických skúsenosti považujeme testovanie za úkon bez výpovednej medicínskej 

hodnoty.  

Najväčším podvodom na obyvateľoch SR bolo to, že ich testovali neznámymi 

testami bez poskytnutia informovaného súhlasu občanov. Informovaný súhlas v zmysle 

ustanovenia § 6 odsek 1 zákona č. 576/2004 Z. z. – Zákon o zdravotnej starostlivosti, cit.: 

„ Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch 

a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe, ktorej sa má zdravotná 

starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila , alebo zákonného 

zástupcu v prípade maloletých. 

 

 

        

 

 

 



TESTOVANIE – etický pohľad 

Štátne orgány Slovenskej republiky na úseku verejného zdravia iba tušia, čím sa 

obyvateľstvo Slovenskej republiky testuje a to absolútne bez vedeckého základu. Nevedia 

vôbec vyhodnotiť funkčnosť, či použiteľnosť RT-PCR testov, ich mieru falošnej 

pozitivity, a ani to, čo vlastne testujú.  Pojem testovanie je v slovenskom právnom systéme 

zakotvený v zákone č. 317/2016 Z. z. transplantačný zákon, a to v ustanovení § 1 písmeno 

a), cit.: „Tento zákon upravuje: a) požiadavky a postupy no zabezpečenie kvality o 

bezpečnosti ľudského orgánu pri jeho darcovstve, odbere, testovanie, charakteristike, 

konzervovaní, distribúcii a transplantácii." ako aj v ustanovení § 2 odsek 18, cit.: „Testovanie 

na účely tohto zákona je vykonávanie laboratórnych testov na vyšetrenie darcu  ľudského 

orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a mikrobiologické vyšetrenie vzorky 

spracovaného ľudského tkaniva alebo ľudských buniek." 

Odborníci tvrdia, že RT-PCR testy nie sú vhodnými testami na zisťovanie prítomnosti 

ochorenia COVID-19  a poukazujú na možnosť prenosu tohto ochorenia pri testovaní na 

ďalšie osoby. Výsledky testovania predmetnými testami nemôžu byť preto podkladom 

k vyhláseniu, že dochádza k rozširovaniu ochorenia. Prijaté opatrenia neprinášajú účinok, pre 

ktoré boli prijaté. Je potrebné ich zrušiť a pristúpiť k iným postupom riešenia situácie, v 

prvom rade najmä k skutočnej izolácii a zastaveniu šírenia vírusu. Doterajšie opatrenia boli 

neúčinné a testovanie je zbytočné ako postup prijímania protiepidemiologických opatrení 

bez adekvátneho vedeckého základu Lekári neodporučili používať testovanie v prípade 

zdravých a bezpríznakových ľudí. Vyžaduje informovaný súhlas testovaného, alebo jeho 

zákonného zástupcu/rodiča ( § 4 ods. 4 zák. 576/2004 Z. z.). 

 Naopak, vychádzajúc z empirických skúseností, hromadné testovanie obyvateľstva 

pravdepodobne prispieva k šíreniu ochorenia, dlhodobé nosenie prekrytia horných dýchacích 

ciest pravdepodobne prispieva k vzniku respiračných ochorení, izolácia a zákaz vychádzania, 

spôsobujú psychické poruchy obyvateľstva. Nariadenie povinného plošného testovania 

takýmito testami je teda v úplnom rozpore s platným právnym stavom a medzinárodnými 

záväzkami Slovenskej republiky. 

Kontroly dokumentov o zaočkovaní či o testoch.  

V zmysle zákona č. 576/2004 Z .z. o zdravotnej starostlivosti -  § 25 -  Sprístupňovanie 

údajov zo zdravotnej dokumentácie, presne špecifikuje osoby, alebo inštitúcie, ktoré podľa 

tohto zákona a paragrafu, majú prístup k vašej zdravotnej dokumentácii. Výsledok takéhoto 

testu sa považuje za zdravotnú dokumentáciu, ktorou je súbor údajov o zdravotnom stave 

osoby podľa ust. §  2 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z., ktorých ochrana a utajenie podlieha 

špeciálnemu režimu. Tu je zoznam: Pacient, Blízke osoby, Splnomocnenec, splnomocnený 

pacientom, Revízny lekár, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Lekár určený MO 

SR a MV SR, MZ SR, lekár a sestra samosprávneho kraja, Všeobecný lekár MV SR, 

Posudkový lekár poisťovne, Posudkový lekár ÚPSVaR, Znalec v odbore zdravotníctva, 

Zdravotná poisťovňa, Príslušný orgán zdravotníckej komory, Klinický audítor, Pracovníci 

epidemiológie. 

Je dosť veľa osôb a inštitúcií, ktoré vám môžu oficiálne nazrieť do vašej zdravotnej 

dokumentácie. Rozhodne medzi nich nepatria policajti, vojaci, colníci, učitelia, zamestnanci 

fitness centier, kúpalísk, obchodných centier, reštaurácií či hotelov! Oprávnenosť nahliadať 

do zdravotnej dokumentácie je vymedzená zákonom!  Nie je problém zákon porušovať, ale 

porušenie zákona naprávať. 

 



TESTOVANIE   – právny pohľad 

Tým, že vyžadujete preukázanie sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID 19 a  

neumožnite žiakom zúčastniť sa bez testu na povinnej školskej výučbe - najmä na základe 

metodických pokynov Ministerstva školstva SR - je v rozpore s právnymi predpismi SR. V 

slovenskom právnom poriadku neexistuje nijaký právny predpis, na základe ktorého by bol 

ktokoľvek povinný dať sa testovať na ochorenie covid-19. 

Vaše protiprávne konanie nie je ospravedlniteľne ani tým, že ste na základe vlády 

Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy uvádzaný do omylu,  a preto 

konáte  v mylnej domnienke.  Neznalosť práva  a zákona Vás neospravedlňuje a nevyviňuje 

z právnej zodpovednosti za jeho porušenie. Je potrebné, aby ste dodržiavali zákonnosť a 

ústavný princíp, podľa ktorého „každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, o nikoho 

nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“  

Vynucovanie si povinnosti predložiť potvrdenie o nezákonnom testovaní obyvateľstva 

z Vašej strany - ako štatutárneho zástupcu, je hrubá neznalosť Ústavy Slovenskej republiky a 

ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. Je možné, že ide o páchanie trestného činu nátlaku v 

zmysle ustanovení § 192 odsekov 1 a 4 Trestného zákona a taktiež obmedzovania osobnej 

slobody v zmysle ust. § 183 ods. 1 Trestného zákona. Každý Váš zamestnanec, ktorý bude 

taktiež pokračovať v protiprávnych nátlakových akciách voči rodičom, resp. žiakom bude sa 

dopúšťať uvedených trestných činov. Občan môže podať proti nim trestné oznámenie.  

V zmysle § 16 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zakazuje 

spracovanie osobných údajov týkajúcich sa zdravia fyzickej osoby, ktorými sa rozumejú 

údaje osobné údaje týkajúce sa fyzického, či duševného zdravia fyzickej osoby vrátane údajov 

o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave.  

Podľa Čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd  je každému 

deklarované právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia 

a korešpondencie, pričom štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať s výnimkou 

prípadov, keď je to v súlade so zákonom. Ochrana fyzických osôb v súvislosti so 

spracovávaním osobných údajov patri medzi základné ľudské práva, nakoľko informácie o 

zdravotnom stave občanov Slovenskej republike podliehajú lekárskemu tajomstvu a 

rovnako sú chránené GDPR (General Data Protection Regulation), teda všeobecným 

nariadením Európskej únie na ochranu osobných údajov. Z čl. 16 Dohovoru o právach 

dieťaťa vyplýva že žiadne dieťa nesmie byť vystavené svojvoľnému zasahovaniu do svojho 

súkromného života, rodiny, domova alebo korešpondencie ani nezákonným útokom na svoju 

česť a povesť. Dieťa má právo na zákonnú ochranu proti takým zásahom alebo útokom. 

V zmysle čl. 42 Ústavy SR má každé dieťa právo na vzdelanie, pričom ani školský zákon ani 

iný zákon neupravuje to, aby dieťa nemohlo sa zúčastniť povinnej školskej dochádzky na 

vyučovaní bez preukázania sa nejakým výsledkom testu na ochorenie COVID 19. Vaše 

konanie bude prekračovať zákonnosť vyššie uvedených právnych predpisov, pričom bude  

závažným spôsobom zasahovať do základných ľudských práv, ktoré má každý občan teda aj 

dieťa garantované medzinárodnými dohovormi a Ústavou SR a zákonmi SR, ktoré sú svojou 

právnou silou nadradené uzneseniam vlády SR. Každá fyzická osoba  v zmysle ust. § 13 ods. 1 

Občianskeho zákonníka má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených 

zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby 

mu bolo dané primerané zadosťučinenie. 



          Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti 

 

Dolu podpísaný (á)................................................................................................................... 

Trvale bytom ........................................................................................................................... 

Telefonický kontakt ................................................................................................................  

(zákonný zástupca) 

Č E S T N E   P R E H L A S U J E M   

 

Že dieťa/žiak ................................................................................................................................ 

Bytom:........................................................................................................................................... 

neprejavuje príznaky akútneho ochorenia,  ako je telesná teplota nad 37,5° C, triaška, 

malátnosť, neprimeraná únava, začervenané oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým 

dýchaním, hustý výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, suchý dráždivý kašeľ, vlhký produktívny 

kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, vyrážky, chrasty a pod. na koži.  

Zároveň vyhlasujem, že regionálny úrad verejného zdravotníctva a ani lekár všeobecnej 

zdravotnej starostlivosti mne, ani nikomu z mojej rodiny nenariadil karanténne opatrenie 

(karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Taktiež mi nie je známe, že by 

som ja, moje dieťa, alebo osoby žijúce so mnou v spoločnej domácnosti,  v ostatných dvoch 

týždňoch prišli do styku s osobami podozrivými alebo chorými na ochorenie Covid-19. 

Preto vyhlasujem, že moje dieťa i ja sme  zdraví, bez príznakov COVIDU-19 

a testovania sa nezúčastním, Testovanie je dobrovoľné a nie je nariadené žiadnym zákonom. 

V žiadnom prípade a o to Vás dôrazne žiadam, ak by došlo vo vašej inštitúcií k hromadnému 

testovaniu, či očkovaniu NESÚHLASÍM , aby bolo testovanie /očkovanie môjmu dieťaťu 

vykonané bez môjho vedomia a písomného súhlasu. Nesúhlasím ani so zápisom do tzv. 

kovidového okienka! 

 

Nebudem sa testovať aj na základe verejných vyhlásení odborníkov – imunológov, ktorí 

tvrdia, že:  

1) Zdraví ľudia sa netestujú, pretože by sa mohli na odbernom mieste nakaziť. 

2) Vykonaný antigénový test nemá žiadnu pravdivú/ výpovednú hodnotu.  

 

Som si vedomý (á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si 

vedomý (á), že by som sa dopustil (a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

 

Dátum: .........................                                           ............................................................. 

Vlastnoručný podpis 

 



Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti 

a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2019/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

 

Dolu podpísaný (á)................................................................................................................... 

Trvale bytom ........................................................................................................................... 

Telefonický kontakt ................................................................................................................  

 

Čestne prehlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad 

verejného zdravotníctva a ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti mne, ani nikomu 

z mojej rodiny nenariadil karanténne opatrenie ( karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo 

lekársky dohľad).  

Taktiež mi nie je známe, že by som ja, alebo osoby žijúce so mnou v spoločnej domácnosti,  

v ostatných dvoch týždňoch prišli do styku s osobami podozrivými alebo chorými na 

ochorenie Covid-19. 

Preto vyhlasujem, že som zdravý (á), bez príznakov COVIDU-19 a testovania sa nezúčastním, 

Testovanie je dobrovoľné a nie je nariadené žiadnym zákonom.  

Nebudem sa testovať aj na základe verejných vyhlásení odborníkov – imunológov, ktorí 

tvrdia, že:  

1) Zdraví ľudia sa netestujú, pretože by sa mohli na odbernom mieste nakaziť. 

2) Vykonaný antigénový test nemá žiadnu pravdivú/ výpovednú hodnotu.  

 

Som si vedomý (á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si 

vedomý (á), že by som sa dopustil (a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

 

Dátum: ........................... 

 

............................................................. 

Vlastnoručný podpis 

 

 

 

 

 

 


