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1. Ktoré právne normy ustanovujú povinné očkovanie?

1.1. Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia, v znení:
● zákona č. 140/2008 Z.z.
● zákona č. 461/2008 Z.z.
● zákona č. 540/2008 Z.z.
● zákona č. 170/2009 Z.z.
● zákona č. 67/2010 Z.z.
● zákona č. 132/2010 Z.z.
● zákona č. 136/2010 Z.z.

1.2. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole 
prenosných ochorení, v znení:
● vyhlášky MZ SR č. 273/2010 Z.z.

} Novely zákona
č. 355/2007 Z.z.
sa netýkajú
povinného očkovania

Ing. Marián FILLO: „Protiprávnosť povinného očkovania“ 2/36



  

  http://http://wwwwww.sloboda.slobodaVVockovani.ockovani.sksk
1. Ktoré právne normy ustanovujú povinné očkovanie?

§12
Opatrenia na predchádzanie ochoreniam

...
(2) Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sú:
…
d) osobitné a mimoriadne očkovanie, očkovanie pri úrazoch, poraneniach a 
nehojacich sa ranách, očkovanie pred cestou do zahraničia, očkovanie osobitných 
skupín obyvateľstva,
…
(4) Opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich 
obmedzenie sú
…
c) zabezpečenie  zdravotného  dohľadu  pre  zamestnancov,  ktorých  práca  je  
spojená  so zvýšeným  rizikom  vrátane  vykonávania  cielených  lekárskych  
preventívnych  prehliadok, posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov 
vykonávajúcich rizikové práce a preventívne očkovanie u zamestnancov vystavených 
riziku infekcie.

1.1. Zákon č. 355/2007 Z.z. (1/5)

Ing. Marián FILLO: „Protiprávnosť povinného očkovania“ 3/36



  

  http://http://wwwwww.sloboda.slobodaVVockovani.ockovani.sksk
1. Ktoré právne normy ustanovujú povinné očkovanie?

§24
Zariadenia pre deti a mládež

...
(7) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom 
očkovaní, vydá rodičovi, poručníkovi, opatrovníkovi, fyzickej osobe alebo právnickej 
osobe, ktorej bolo dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného 
predpisu, alebo osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne 
zverené do starostlivosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „zástupca dieťaťa“), 
ošetrujúci lekár.
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve predkladá zástupca 
dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia.

1.1. Zákon č. 355/2007 Z.z. (2/5)

Potvrdenie na prijatie do škôlky je potvrdením zdravotnej 
spôsobilosti, nie potvrdením zaočkovanosti. Malo by obsahovať údaj 
o povinnom očkovaní, smerodajné však je, či je dieťa zdravotne 
spôsobilé, nie či je zaočkované všetkými povinnými očkovaniami.
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1. Ktoré právne normy ustanovujú povinné očkovanie?

§51
Povinnosti fyzických osôb

(1) Fyzické osoby sú povinné
a) plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a), d) až h) a 
opatrenia pri mimoriadnych udalostiach podľa § 48 ods. 3 písm. c) až f) a h) až j) 
nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva; to neplatí v prípade 
povinného očkovania, ak sú známe kontraindikácie,
…
d) podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym 
vyšetreniam a diagnostickým skúškam, ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre 
zdravie, preventívnemu podávaniu protilátok a iných prípravkov, povinnému 
očkovaniu, liečeniu prenosných ochorení, izolácii a karanténnym opatreniam.

1.1. Zákon č. 355/2007 Z.z. (3/5)
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1. Ktoré právne normy ustanovujú povinné očkovanie?

§56
Priestupky

(1) Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto
a) sa bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených 
prípadoch nepodrobí očkovaniu, vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, 
alebo nariadenému očkovaniu,
…
k) nezabezpečí ako zástupca dieťaťa plnenie niektorej z povinností podľa § 51 ods. 1 
a 2,
…
(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 50 000 Sk (1 659 €) a v 
blokovom konaní do 3 000 Sk (99 €). Za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu 
možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 10 000 Sk (331 €).

1.1. Zákon č. 355/2007 Z.z. (4/5)
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1.1. Zákon č. 355/2007 Z.z. (5/5)

§62
Splnomocňovacie ustanovenia

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväznými právnymi predpismi
a) podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení,
...

1. Ktoré právne normy ustanovujú povinné očkovanie?

nedefinuje povinné očkovanie, 
nevymenúva, ktoré očkovania sú 
všeobecne povinné, ani ktoré sú 
podmienene povinné a za akých 
okolností.
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1. Ktoré právne normy ustanovujú povinné očkovanie?

§5
Očkovanie a jeho druhy

(1) Očkovanie proti prenosným ochoreniam zahŕňa:
a) povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek,
b) povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu 
vybraných nákaz,
c) povinné očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému 
nebezpečenstvu vybraných nákaz,
d) odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu 
vybraných nákaz,
e) odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému 
nebezpečenstvu vybraných nákaz,
f) očkovanie osôb cestujúcich do cudziny a z cudziny,
g) očkovanie osôb na vlastnú žiadosť,
h) povinné mimoriadne očkovanie.
...

1.2. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z. (1/6)
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§5
Očkovanie a jeho druhy

…
(2) Súčasťou povinného očkovania je aj podrobenie sa potrebným vyšetreniam v 
určenom termíne.

(3) Podrobnosti o očkovacích postupoch na povinné pravidelné očkovanie osôb, 
ktoré dosiahli určený vek a na povinné a odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú 
vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, sú uvedené v prílohe č. 2.
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1. Ktoré právne normy ustanovujú povinné očkovanie?

1.2. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z. (2/6)
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§6
Povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek

(1) Očkovanie novorodencov proti tuberkulóze sa vykonáva najskôr štvrtý deň života.
(2) Očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, prenosnej detskej obrne, víru-
sovému zápalu pečene typu B, invazívnym hemofilovým nákazám, pneumokokovým 
invazívnym ochoreniam sa vykonáva najskôr prvý deň desiateho týždňa života dieťaťa.
(3) Očkovanie detí proti osýpkam, mumpsu a ružienke sa vykonáva od 15. mesiaca 
života dieťaťa.
(4) Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva každých 15 rokov.

§7
Povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu 

vybraných nákaz
…

§8
Povinné očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému 

nebezpečenstvu vybraných nákaz

1. Ktoré právne normy ustanovujú povinné očkovanie?
1.2. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z. (3/6)

Ing. Marián FILLO: „Protiprávnosť povinného očkovania“ 10/36



  

  http://http://wwwwww.sloboda.slobodaVVockovani.ockovani.sksk

§13
Vykonávanie očkovania

(1) Očkovanie osôb vykonáva lekár na základe preskripčného obmedzenia alebo ním 
poverená sestra po posúdení aktuálneho zdravotného stavu očkovanej osoby a po 
zhodnotení možných dočasných alebo trvalých kontraindikácií očkovania podľa 
písomnej informácie pre používateľa lieku a súhrnu charakteristických vlastností lieku... 

(2) Očkovanie vykoná lekár po poučení osoby o charaktere očkovania a po jej 
lekárskom vyšetrení; do zdravotnej dokumentácie vyznačí indikáciu alebo 
kontraindikáciu očkovania podľa § 5 ods. 3.

(3) Záznam o očkovaní v zdravotnej dokumentácii obsahuje dátum očkovania, názov a 
poradie dávky očkovacej látky, výrobcu, šaržu, dávku, spôsob aplikácie a meno lekára, 
ktorý očkovanie vykonal. Do zdravotnej dokumentácie sa zapíše aj dôvod, pre 
ktorý sa očkovanie neuskutočnilo a nežiaduce účinky, ak sa u očkovanej osoby 
vyskytli. Nežiaduce účinky oznamuje lekár Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a 
regionálnemu úradu na tlačivách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4.

1. Ktoré právne normy ustanovujú povinné očkovanie?
1.2. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z. (4/6)
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§13
Vykonávanie očkovania

…
(5) Základné očkovanie proti tuberkulóze sa vykonáva na novorodeneckom 
oddelení zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti. Kontrolu 
výsledkov základného očkovania proti tuberkulóze vykonáva lekár, ktorý poskytuje 
všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast. Preočkovanie proti tuberkulóze 
vykonáva pneumoftizeológ alebo ním poverená sestra.

(6)Lekár, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých a lekár, 
ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, s ktorým má 
osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo ním poverená 
sestra, písomne oznámi termín povinného očkovania osobe alebo jej zákonnému 
zástupcovi. Ak sa má vykonať mimoriadne očkovanie, pri nebezpečenstve z omeškania
možno oznámenie vykonať aj inou formou. Ak sa osoba, ktorá má byť očkovaná, 
nedostaví na povinné očkovanie ani v náhradnom termíne, na ktorý bola pozvaná 
preukázateľným spôsobom, lekár oznámi túto skutočnosť RÚVZ. ...

1. Ktoré právne normy ustanovujú povinné očkovanie?
1.2. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z. (5/6)
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Príloha č. 2
Časť A – Očkovacie postupy na povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré 

dosiahli určený vek podľa § 6

1. Očkovanie novorodencov proti tuberkulóze … medzi 4. dňom až do konca 
šiesteho týždňa života ...

2. Očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovému zápalu pečene 
typu B, hemofilovým invazívnym nákazám, detskej obrne a pneumokokovým 
invazívnym ochoreniam … v 3., 5. a v 11. mesiaci života, … V 6. roku života …
v 13. roku života … preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne

3. Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke sa vykonáva najskôr v 1. dni 15. 
mesiaca života, najneskôr v 18. mesiaci života; preočkovanie ... v 11. roku života.

4. Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu … každých 15 rokov. ...

1. Ktoré právne normy ustanovujú povinné očkovanie?
1.2. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z. (6/6)
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2. Nejasnosti súčasnej právnej úpravy 

● nie je jasné, čo robiť, keď sa stanovený termín nestihne (napr. pre 
chorobu) – dá sa to pochopiť aj tak, že už sa očkovať nesmie, aj keď 
úmysel autora vyhlášky bol určite iný. Ktorý výklad je správny, môže 
rozhodnúť až súd. Dovtedy môžeme trvať na interpretácii „smie sa 
očkovať len v stanovenom časovom intervale, nie pred ani po ňom“.
 
● nie je jasné, čo je kontraindikáciou očkovania. Kontraindikácie nie 
sú v nijakom všeobecne záväznom právnom predpise vymenované, 
okrem min. váhy 2200 g na očkovanie proti TBC. Podľa §13 ods. 1 vyhl. 
č. 585/2008 Z.z. ich zhodnocuje lekár podľa PIL a SPC. PIL a SPC však 
nie sú VZPP, a zároveň jestvujú kontraindikácie, ktoré sú platné bez ohľa-
du na to, či sú v PIL alebo SPC uvedené (napr. rakovina). PIL a SPC teda 
očividne nie sú jediným vodítkom. Preto by mohlo byť takouto kontraindi-
káciou aj „Nevykonanie očkovania z náboženských dôvodov“ (dg. Z28.1)
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3. Nesúlad s Ústavou Slovenskej republiky (1/5)

čl. 1
…
(2) Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného 
práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.

čl. 2
...
(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a 
spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
…

čl. 12
(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú 
neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
…
(4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre´to, že uplatňuje svoje 
základné práva a slobody.

O základných právach a slobodách pojednáva Ústava SR
v Druhej hlave, tzn. v čl. 11 až 54.

Ing. Marián FILLO: „Protiprávnosť povinného očkovania“ 15/36



  

  http://http://wwwwww.sloboda.slobodaVVockovani.ockovani.sksk

Ing. Marián FILLO: „Protiprávnosť povinného očkovania“ 16/36

čl. 13
(1) Povinnosti možno ukladať
a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní 
základných práv a slobôd,
…
(2) Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených 
touto ústavou len zákonom.

zákon č. 355/2007 Z.z.:
● nijak nedefinuje povinné očkovanie, ani nehovorí ktoré očkovania 
sú povinné – to sa píše až vo vyhláške č. 585/2008 Z.z. a 273/2010 Z.z.
● nijak nevymedzuje povinnosť „povinné očkovanie“
● nezachováva základné práva a slobody (viď ďalej)
● nepojednáva výslovne o vymedzení či obmedzení základných práv 
a slobôd, ktorých sa dotýka

3. Nesúlad s Ústavou Slovenskej republiky (2/5)
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3. Nesúlad s Ústavou Slovenskej republiky (3/5)

čl. 15
(1) Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.
(2) Nikto nesmie byť pozbavený života.

Vystavovanie detí zdraviu škodlivému a život ohrozujúcemu povin-
nému očkovaniu je hazardom so životmi týchto detí, nie ich ochra-
nou. Počíta s „povolenými stratami“ – v rozpore s právom na život.

čl. 16
(1) Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v 
prípadoch ustanovených zákonom.
(2) Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu 
zaobchádzaniu alebo trestu.

Povinné očkovanie porušuje nedotknuteľnosť osoby.
Zároveň je pre tých, čo ho odmietajú, krutým a neľudským 
zaobchádzaním (obzvlášť, keď zvážime možné nežiadúce následky).
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3. Nesúlad s Ústavou Slovenskej republiky (4/5)

čl. 24
(1) Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. …
…
(4) Podmienky výkonu práv podľa odsekov 1 až 3 možno obmedziť iba zákonom, ak 
ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejného 
poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných.

Niektoré očkovacie látky boli pripravené na bunkových kultúrach 
pochádzajúcich z tiel umelo potratených detí. (MMRV, HepA)

Iné boli vyrobené s použitím genetického inžinierstva (HiB, HepB).

Toto je v rozpore s náboženským presvedčením podstatnej časti 
obyvateľstva Slovenska. Vláda núti občanov robiť niečo, čo je proti 
ich viere, náboženskému vyznaniu, svedomiu i mysleniu, pričom
nikdy nebolo dokázané, že očkovanie je ochranou verejného zdravia.
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3. Nesúlad s Ústavou Slovenskej republiky (5/5)

čl. 41
…
(4) Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na 
rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti 
možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona.

Starostlivosť o deti (vrátane starostlivosti o ich zdravie) je právom 
rodičov. Povinné očkovanie obmedzuje práva rodičov na 
starostlivosť o zdravie svojich detí.

Obmedzenie rodičovských práv (vrátane práva na starostlivosť 
o zdravie detí) však môže nariadiť len súd na základe zákona o 
rodine (č. 36/2005 Z.z.), nie zákon č. 355/2007 Z.z. ani nijaký iný 
zákon či úrad štátnej správy.
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4. Nesúlad s ďalšími zákonmi Slovenskej republiky

4.1. Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine (1/2)

§28
(1) Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä
a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj 
maloletého dieťaťa,
...

Zasahovanie do starostlivosti o zdravie dieťaťa je (v prípade, že s tým 
rodič nesúhlasí) porušením rodičovských práv.

Kto a za akých okolností smie obmedziť výkon rodičovských práv?
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§38
...
(2) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd rodičom obmedzí výkon 
ich rodičovských práv, ak
a) žijú trvalo neusporiadaným spôsobom života,
b) svoje povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností nevykonávajú 
vôbec, alebo
c) nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa.

4. Nesúlad s ďalšími zákonmi Slovenskej republiky
4.1. Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine (2/2)

Obmedziť výkon rodičovských práv (vrátane práva na starostlivosť o 
zdravie dieťaťa) môže jedine súd a to iba z uvedených dôvodov.

Nikto, kto sa o zdravie dieťaťa poriadne stará, len ho nechce dať 
očkovať (nech už je to z akýchkoľvek dôvodov) nesmie byť pozbavený 
práva na zdravotnú starostlivosť o svoje dieťa, a to ani súdom.
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4. Nesúlad s ďalšími zákonmi Slovenskej republiky

4.2. Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (1/5)

§1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti, práva a povinnosti fyzických osôb a 
právnických osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, postup pri úmrtí a výkon 
štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti.
 

§2
Vymedzenie základných pojmov

(1) Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki 
pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 
potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby (ďalej len „osoba“), zvýšenia kvality 
jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa 
prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú
starostlivosť a pôrodnú asistenciu.
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4. Nesúlad s ďalšími zákonmi Slovenskej republiky

4.2. Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (2/5)

§2
Vymedzenie základných pojmov

...
(7) Prevencia na účely tohto zákona je:
…
b) aktívne vyhľadávanie možných príčin chorôb, ich odstraňovanie a predchádzanie 
vzniku chorôb,

Tento zákon teda očividne pojednáva aj o očkovaní.
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4. Nesúlad s ďalšími zákonmi Slovenskej republiky

4.2. Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (3/5)

§6
Poučenie a informovaný súhlas

(1) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, 
následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby 
navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti
…
(2) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, 
ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa 
rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a 
zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.
…
(4) Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej 
starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona. ...

Informovaný súhlas teda musí byť písomný (podpísaný).
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4. Nesúlad s ďalšími zákonmi Slovenskej republiky

4.2. Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (4/5)

§6
Poučenie a informovaný súhlas

…
(6) Ak zákonný zástupca odmietne dať informovaný súhlas, poskytovateľ môže dať 
návrh na súd, ak je to v záujme osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, ktorej sa 
má zdravotná starostlivosť poskytnúť. V tomto prípade súhlas súdu s poskytnutím 
zdravotnej starostlivosti nahrádza informovaný súhlas zákonného zástupcu. Do 
rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na 
záchranu života tejto osoby.
(7) Každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas 
kedykoľvek slobodne odvolať.
(8) Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade
a) neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho 
možno predpokladať,
b) ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu,
c) ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá … ohrozuje svoje okolie ...
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4. Nesúlad s ďalšími zákonmi Slovenskej republiky

4.2. Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (5/5)

§11
Práva a povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

…
(8) Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok 
ustanovených týmto zákonom na
…
d) odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých 
podľa tohto zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného 
súhlasu (§ 6 ods. 8),

Tzv. povinné očkovanie nespadá ani pod jeden z vymenovaných 
prípadov, pri ktorých nie je vyžadovaný informovaný súhlas. Podľa 
tohto zákona sa teda vyžaduje preukázateľný (písomný) slobodný 
informovaný súhlas s každým očkovaním, vrátane povinného. 
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5. Nesúlad s medzinárodnými zmluvami

5.1. Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (40/2000 Z.z.) (1/2)

Článok 5
Všeobecné pravidlá

Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola 
informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas. Pred zákrokom musí byť osoba 
primerane informovaná o jeho účele a povahe, ako aj o následkoch a rizikách 
zákroku. Príslušná osoba môže svoj súhlas kedykoľvek slobodne zrušiť.

Článok 6
Ochrana osôb, ktoré nie sú spôsobilé vyjadriť súhlas

...
(2) Na maloletom, ktorý podľa zákona nie je spôsobilý vyjadriť súhlas so zákrokom, sa 
môže zákrok vykonať jedine so súhlasom jeho zástupcu, inštitúcie alebo osoby, či 
orgánu ustanoveného zákonom. Názor maloletého sa bude brať vo zvyšujúcej miere
do úvahy úmerne k jeho veku a stupňu zrelosti.

Právo na informovaný (ne)súhlas – ako v zákone č. 576/2004 Z.z.
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5. Nesúlad s medzinárodnými zmluvami

5.1. Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (40/2000 Z.z.) (2/2)

Článok 26
Obmedzenia vykonávania práv

(1) Výkon práv a ochranných ustanovení uvedených v tomto dohovore nebude  
podliehať iným obmedzeniam ako tým, ktoré predpisuje zákon a ktoré sú potrebné 
v demokratickej spoločnosti v záujme verejnej bezpečnosti, predchádzania trestnej  
činnosti, ochrany verejného zdravia alebo ochrany práv a slobôd iných.

Nebolo nikdy dokázané, že povinné očkovanie je potrebné v 
demokratickej spoločnosti v záujme ochrany verejného zdravia.

Ako vidno na príklade demokratických spoločností Nemecka, Írska, 
Veľkej Británie, či Rakúska, povinné očkovanie potrebné nie je.
Prinajmenšom niektoré povinné očkovania sú preukázateľne proti 
záujmu ochrany verejného zdravia (BCG, HepB), u ostatných nebolo 
dokázané, že by boli v záujme ochrany verejného zdravia.
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5. Nesúlad s medzinárodnými zmluvami

5.2. Listina základných práv a slobôd (ústavný zákon č. 23/1991 Zb.)

Čl.  4
(1) Povinnosti možno ukladať iba na základe zákona a v jeho medziach a len pri  
zachovaní základných práv a slobôd. (čl. 5 až 16)
…

Čl.  7
(1) Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. ...
...

Čl.  10
(2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do 
súkromného a  rodinného života.

Starostlivosť o vlastné zdravie a zdravie svojich detí je otázkou 
súkromného a rodinného života. Povinné očkovanie je zasahovaním 
do tejto starostlivosti a teda aj do súkromného a rodinného života.
Zároveň je porušením nedoktnuteľnosti osoby.
Takáto povinnosť je v rozpore s Listinou základných práv a slobôd..

Ing. Marián FILLO: „Protiprávnosť povinného očkovania“ 29/36



  

  http://http://wwwwww.sloboda.slobodaVVockovani.ockovani.sksk
5. Nesúlad s medzinárodnými zmluvami

5.3. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd 
(Oznámenie FMZV ČSFR č. 209/1992 Zb.)

Článok 2
1. Právo každého na život je chránené zákonom.
...

Článok 3
Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu 
zaobchádzaniu alebo trestu.
 

Článok 8
1. Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, …
…

Článok 9
1. Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania; …
...

Ide o práva zahrnuté už do Ústavy Slovenskej republiky.
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5. Nesúlad s medzinárodnými zmluvami

5.4. Charta základných práv Európskej únie (2007/C 303/01) (1/2)

Článok 3
Právo na nedotknuteľnosť osoby

1. Každý má právo na rešpektovanie svojej telesnej a duševnej nedotknuteľnosti.
2. V oblastiach medicíny a biológie sa musí rešpektovať najmä:
a) slobodný a informovaný súhlas dotknutej osoby za podmienok vymedzených 
zákonom;
…

Článok 4
Zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu

Nikoho nemožno mučiť ani podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu 
zaobchádzaniu alebo trestu.

Článok 7
Rešpektovanie súkromného a rodinného života

Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia 
a komunikácie.
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5. Nesúlad s medzinárodnými zmluvami

5.4. Charta základných práv Európskej únie (2007/C 303/01) (2/2)

Článok 10
Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania

1. Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania.
…

Článok 21
Nediskriminácia

1. Zakazuje sa akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, 
etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo 
viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, 
narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

Povinné očkovanie diskriminuje na základe veku, napr. deti 
narodené pred rokom 2009 nemuseli byť povinne očkované proti 
pneumokokom, deti narodené v roku 2009 a neskôr musia byť.
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5. Nesúlad s medzinárodnými zmluvami

5.5. Dohovor o právach dieťaťa (Oznámenie č. 104/1991 Zb.) (1/2)

Článok 3
1. Záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej 
sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej 
starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi.
2. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa zaväzujú zabezpečiť dieťaťu takú 
ochranu a starostlivosť, aká je nevyhnutná pre jeho blaho, pričom berú ohľad na 
práva a povinnosti jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo iných jednotlivcov 
právne za neho zodpovedných, a robia pre to všetky potrebné zákonodarné a správne 
opatrenia.
…

Prvoradým hľadiskom je záujem dieťaťa, nie nejaká pochybná teória 
„kolektívnej imunity“, obetujúca jednotlivca (dieťa) pomyselnému 
„vyššiemu dobru“ spoločnosti.
Ohľad na práva rodičov znamená aj ohľad na právo rodiča na 
zdravotnú starostlivosť o dieťa v súlade s jeho presvedčením.
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Článok 24
1. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú právo dieťaťa na dosiahnutie  
najvyššie dosiahnuteľnej úrovne zdravotného stavu a na využívanie liečebných a 
rehabilitačných zariadení. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa usilujú o  
zabezpečenie toho, aby žiadne dieťa nebolo pozbavené svojho práva na prístup k 
takým zdravotníckym službám.
2. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sledujú plné uskutočňovanie tohto práva 
a najmä robia potrebné opatrenia:
a) na znižovanie dojčenskej a detskej úmrtnosti;

5. Nesúlad s medzinárodnými zmluvami
5.5. Dohovor o právach dieťaťa (Oznámenie č. 104/1991 Zb.) (2/2)

Školská medicína už príliš veľakrát zlyhala. Ukazuje sa, že najvyššie 
dosiahnuteľná úroveň zdravotného stavu je dosiahnuteľná skôr 
alternatívnymi spôsobmi (správna strava, bylinky, homeopatia atď.)
Za súčasného stavu (kedy naokolo nezúri žiadna pandémia kosiaca 
ľudí po tisícoch, proti ktorej by bolo dostupné očkovanie) povinné 
očkovanie jednoznačne zvyšuje dojčenskú a detskú úmrtnosť.

Ing. Marián FILLO: „Protiprávnosť povinného očkovania“ 34/36



  

  http://http://wwwwww.sloboda.slobodaVVockovani.ockovani.sksk

§2
Pojem priestupku

...
(2) Priestupkom nie je konanie, ktorým niekto odvracia
a) primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom alebo
b) nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zánonom, ak týmto konaním 
nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto 
nebezpečenstvo nebolomožné v danej situácii odstrániť inak.

6. Kedy priestupok nie je priestupkom
Zákon č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Priestupkom teda nie je, keď za situácie, že naokolo nevyčíňa napr. 
epidémia záškrtu a nekosí deti po tisícoch, rodičia odmietnu dať 
zaočkovať dieťa proti záškrtu kvôli možným nežiadúcim účinkom 
očkovania, keďže tým odvracajú nebezpečenstvo priamo hroziace 
záujmu chránenému zákonom (zdraviu dieťaťa), ktoré je nepochybne 
väčšie, než riziko neočkovania (záškrt bol na Slovensku naposledy  
v r. 1980).
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Ďakujem
za

pozornosť
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