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Medzinárodný trestný súd (ICC) 

Kancelára pre komunikáciu s prokurátorom 
Post Office Box 19519 2500 CM  
Haag  
Holandsko 
Email: otp.informationdesk@icc-cpi.int 

 
 
V Bratislave, SR, 12.4. 2021 
 

 
Vo veci spáchaných zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov 

 
(Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu, čl. 15.1 a 53) 

(Slovenská republika ako zmluvná strana Rímskeho štatútu ICC v New Yorku, 
ktorá k nemu pristúpila uložením ratifikačnej listiny 11.4.2002) 

 

Predmet sťažnosti:  

Porušenie  Norinberského kódexu vládou SR v súvislosti s 
celoplošným testovaním 

 
My, “Order of the Law Fellowship”, spoločenstvo pozostávajúce z fyzických osôb, vrátane 
advokátov, lekárov, verejných a všeobecných aktivistov atď. (úplný zoznam členov tvorí 
prílohu č. 1 tejto sťažnosti), ktorí sa dobrovoľne a úmyselne rozhodli uplatniť si svoje 
demokratické právo nezúčastňovať sa na experimentálnom celonárodnom (celo)plošnom 
zdravotníckom testovaní (uskutočnenom Sars-COV-2 antigénovými testami), ktorí sú si 
vedomí a vnímajú, že vláda SR (ďalej len “vláda”), členovia parlamentu, prezidentka SR, 
ministri, vyšší štátni úradníci, starostovia obcí a mnohé fyzické osoby, ustanovené vládou SR 
do rozhodujúcich pozícií dočasne počas trvania pandémie Sars-COV-2, podrobili obyvateľstvo 
SR obrovskému nátlaku a protizákonnému konaniu. Je potrebné poznamenať, že naša krajina 
je v medzinárodnom spoločenstve oficiálne uznávaná ako demokratický štát založený na 
zásade právneho štátu. Nežijeme v diktátorskej krajine.  
 

1. Krátke zhrnutie faktov (chronologicky) 

1.1 Prvé kolo povinného celoplošného testovania obyvateľstva SR, nazvané vládou  
oficiálne a ironicky Spoločná zodpovednosť, sa uskutočnilo 31.10. 2020 a 1. 11.2020 
na základe uznesenia vlády č. 693 z 28.10.2020 (publikovaného pod č. 298/2020 Z. 
z.). Je potrebné poznamenať, že testovanie bolo nazvané dobrovoľným iba formálne, 
no právne ho je potrebné považovať za absolútne povinné, pretože neúčasť na 
celoplošnom testovaní bola rôznymi spôsobmi trestaná, ako je uvedené nižšie v časti 
2.  

1.2 Podľa všeobecne prístupných údajov na internete výsledkom bolo 38.359 pozitívnych 
prípadov (1.06 %) z 3.625.332 testovaných osôb (napr. 
https://korona.gov.sk/celoplosne-plosne-testovanie-na-covid-19/). 

1.3 Druhé kolo  povinného celoplošného testovania obyvateľstva sa uskutočnilo 7. 
a 8.11.2020 v 45 okresoch na základe uznesenia vlády č. 704 zo 4.11.2020 
(publikovaného pod č. 306/2020 Z. z.).  
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1.4 Podľa všeobecne prístupných údajov na internete výsledkom bolo 13.509 
pozitívnych prípadov (0.66 %) z 2.044.855 testovaných osôb (napr. 
https://korona.gov.sk/celoplosne-plosne-testovanie-na-covid-19/). 

1.5 V priamej príčinnej súvislosti s horeuvedenými celoplošnými testovaniami sa 
17.11.2020 konali obrovské protivládne protestné zhromaždenia na rôznych 
miestach SR. 

1.6 V dôsledku týchto protestov bolo tretie kolo celoplošného testovania navrhnuté ako 
úplne dobrovoľné. Či už formálne alebo skutočne.  

1.7 Tretie kolo celoplošného testovania obyvateľstva SR sa uskutočnilo 21. a 22.11.2020 
v 459 obciach (vybraných podľa výsledkov predchádzajúceho celoplošného 
testovania, kde podiel pozitívnych prípadov bol vyšší ako 1 %).  

1.8 Tretie kolo bolo jediné dobrovoľné kolo (kde neúčasť nebola vládou trestaná) 
a čísla boli nasledujúce: 2.501 pozitívnych prípadov zo 110.609 osôb, ktoré sa 
testovania zúčastnili. Dramatický pokles počtu osôb, ktoré sa zúčastnili 
testovania dobrovoľne, bol výrazný a stojí za zmienku. Dá sa povedať, že medzi 
slobodnou vôľou a účasťou badať priamu súvislosť (viď podrobnosti 
https://www.health.gov.sk/Clanok?obrana-vysledky-testovanie-2-4-kolo). 

1.9 4.12.2020: uverejnenie štúdie 
(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.02.20240648v1#p-5), 
uvádzajúcej výsledky celoplošného testovania a predstavujúcej ho ako metódu na 
zníženie výskytu ochorenia (v krátkosti: „testovanie ako liek“). 

1.10 4. kolo ďalšieho povinného celoplošného testovania obyvateľstva SR, nazvané 
„skríning“, sa uskutočnilo v dňoch 18. – 26.1.2021 na základe uznesenia vlády č. 30 
zo 17.1.2021 (publikovaného pod č. 8/2021 Z. z.).  

1.11 Podľa všeobecne prístupných údajov na internete výsledkom bolo 36.547 
pozitívnych prípadov (1.24 %) z 2.949.017 testovaných osôb (napr. 
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=definitivne-vysledky-skriningu-z-
2-9-miliona-ludi-malo-pozitivny-test-1-24-percenta). Je potrebné sa zmieniť, že 
prvé oficiálne čísla boli niekoľko ráz menené, začínajúc od 0,7 %-nej pozitivity. 
Niekotré obce vykonali vlastné sčítanie a namietali, že čísla stúpli veľmi zvláštnym, 
ak nie priamo nelegálnym spôsobom.  

1.12 Tento 4. povinný tzv. „skríning” odvtedy stále prebieha na 7-dňovej báze pod 
názvom COVID AUTOMAT. 

1.13 25.3.2021 sa objavilo druhé vydanie štúdie v magazíne Science 
(https://science.sciencemag.org/content/early/2021/03/26/science.abf9648), 
nepravdivo uvádzajúce, že testovanie znižuje výskyt  testovaného ochorenia. Bolo to 
uverejnené aj oficiálne na https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-25-03-
2021-studia. 

 

2. Právna stránka 

2.1 Kto sa nezúčastní na povinnom testovaní, bude v skutočnosti (zmienené sú iba hlavné 
body): 

2.1.1 vylúčený z možnosti ísť do práce (zamestnávatelia sú nútení zamestnancov dať na 
home office alebo zakázať vstup na pracovisko) 

2.1.2 vylúčený z nakupovania v iných ako vymedzených obchodoch a má zakázané 
používať rôzne verejné a súkromné služby 

2.1.3 vylúčený z možnosti ísť na prechádzku do prírody (toto sa v priebehu času mení) 
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2.1.4 vylúčený z možnosti prekročenia štátnej hranice (dokonca štátni občania SR)  
a prekročenia hranice okresov 

2.1.5 vylúčený zo školskej dochádzky (pre niektoré vekové kategórie povolená výlučne 
prostreníctvom internetu v prípade neúčasti na testoch) 

2.1.6 vylúčený z osobnej návštevy bankovej inštitúcie (napr. podpis papierov 
kvôli hypotéke atď.) 

2.1.7 vylúčený z prístupu dokonca aj k základnej zdravotnej starostlivosti (podmienené 
negatívnym testom) 

2.1.8 vylúčený z prístupu k AKEJKOĽVEJ štátnej službe  okrem elektronických 
služieb, napr. zmena adresy alebo prihlásenie automobilu (prísne 
podmienené negatívnym testom). 

 

2.2 Norinberský kódex je súbor etických zásad vo výskume pri pokusoch na ľuďoch, 
ktorý bol vytvorený v dôsledku Norinberského procesu na konci druhej svetovej vojny. 

2.3 Norinberský kódex, ktorý explicitne uvádza, že od pacientov sa vyžaduje  
výslovný dobrovoľný súhlas pri pokusoch na ľuďoch, bol vypracovaný 9.8. 
1947. Dňa 20.8.1947 vyniesli sudcovia verdikt nad Karlom Brandtom a 22 ďalšími 
osobami. Verdikt potvrdil body memoranda a v reakcii na medicínskych poradcov 
prokuratúry zrevidoval pôvodných 6 bodov na konečných 10. Týchto 10 bodov sa stalo 
známych ako „Norinberský kódex“, ktorý zahŕňa zásady ako informovaný súhlas 
a neprítomnosť donucovania; správnu formuláciu vedeckých pokusov; 
a dobroprajnosť voči účastníkom pokusov. Predpokladá sa, že to vyplýva njmä 
z Hippokratovej prísahy, ktorá sa vykladá ako súhlas s pokusným prístupom 
v medicíne za podmienky ochrany pacienta.  

2.4 10 bodov Kódexu bolo uvedených v časti verdiktu nazvanej "Povolené medicínske 
pokusy": 

2.4.1 Dobrovoľný súhlas ľudských subjektov je absolútne nevyhnutný. 

2.4.2 Pokus by mal byť taký, aby priniesol plodné výsledky pre dobro 
spoločnosti, ak ho nemožno získať inými spôsobmi alebo prostriedkami štúdia, 
nie náhodný a svojou povahou nepotrebný.  

2.4.3 Pokus by mal byť tak navrhnutý a založený na výsledkoch pokusov na 
zvieratách a poznatkoch prirodzeného priebehu ochorenia alebo iného 
problému, ktorý je predmetom štúdia, aby očakávané výsledky odôvodňovali 
vykonanie pokusu.  

2.4.4 Pokus by mal byť vykonaný tak, aby sa predišlo akémukoľvek 
nepotrebnému fyzickému alebo duševnému utrpeniu a poškodeniu 
zdravia.  

2.4.5 Pokus by sa nemal vykonávať, ak možno predpokladať, že môže nastať smrť 
alebo zdravotné postihnutie; možno s výnimkou prípadov, kde sú účastníkmi 
pokusov lekári, ktorí pokusy vykonávajú.  

2.4.6 Stupeň rizika, podstupovaného účastníkmi pokusu, by nemal nikdy 
prekročiť stupeň rizika, vyplývajúceho z humanitárnej dôležitosti 
problému, ktorý má tento pokus vyriešiť. 

2.4.7 Mala by byť vykonaná náležitá príprava a poskytnuté primerané vybavenie na 
ochranu účastníkov pokusu aj pred málo pravdepodobnými poškodeniami 
zdravia, zdravotným postihnutím či smrťou. 

mailto:info@akw.sk
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2.4.8 Pokus by mali vykonávať výlučne vedecky kvalifikované osoby. Počas 
všetkých štádií pokusu by sa od osôb, vykonávajúcich pokus alebo zapojených do 
pokusu, mal vyžadovať najvyšší stupeň zručnosti a starostlivosti. 

2.4.9 V priebehu pokusu má mať ľudský subjekt  možnosť ukončiť svoju účasť 
na pokuse, ak sa dostane do takého telesného alebo duševného stavu, kedy 
považuje pokračovanie v účasti na pokuse za nemožné. 

2.4.10 V priebehu pokusu musí byť príslušný vedec pripravený ukončiť pokus v 
ktoromkoľvek štádiu, ak má pri použití dobrej viery, najlepšej zručnosti 
a starostlivého zváženia dôvod predpokladať, že pokračovanie v pokuse 
spôsobí účastníkovi pokusu pravdepodobne poškodenie zdravia, 
zdravotné postihnutie alebo smrť. 

2.5 Tieto zásady Norinberského kódexu boli zapracované do Dohovoru o ochrane 
ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a 
medicíny: Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne (ďalej len 
„Dohovor“). 

2.6 SR Dohovor SR ratifikovala a platnosť pre SR nadobudol 1.12.1999 (publikovaný pod 
č. 40/2000 Z. z.). 

2.7 Hlavné porušenia článkov Dohovoru  

2.7.1 Čl. 2 - Záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy 
a spoločnosti. Uvedené bolo vládou flagrantne porušené vykonávaním 
celoplošného testovania bez riadneho informovaného súhlasu v mene potrieb 
verejného zdravia.  

2.7.2 Čl. 3 – S netestovanými osobami sa fakticky zaobchádzalo akoby s pozitívne 
testovanými vo vzťahu k prístupu k zdravotnej starostlivosti. Pozitívne testované 
osoby sa priamo považujú za infekčné, aj keď táto skutočnosť je už v priamom 
rozpore so všeobecnými vedeckými poznatkami.  

2.7.3 Člrt. 5 – Prinajmenšom prvé tri kolá boli vykonané bez získania 
informovaného súhlasu od účastníkov. Vo 4. kole sa predstiera získanie 
informovaného súhlasu, no je to vykonávané iba formálne, v rozpore s čl. 5, ktorý 
hovorí, že osoba musí byť pre zákrokom primerane informovaná o jeho účele 
a povahe, ako aj o následkoch a rizikách zákroku. Ohľadom dôležitosti 
poskytnutia informovaného súhlasu pozri tiež rozsudok ESĽP vo veci V.C v. 
Slovensko z 8.2.2012. 

2.7.4 Čl. 10 je sústavne porušovaný armádou a políciou, ktoré protizákonne kontrolujú 
(zdravotné) certifikáty o tom, či osoba bola testovaná a či bola pozitívna alebo 
negatívna. Osoby bez takýchto certifikátov s negatívnym výsledkom, pričom tieto 
platia iba niekoľko dní, sú diskriminované a trestané za vykonávanie svojich 
základných práv a slobôd. 

2.7.5 Čl. 15 a 16: V decembri 2020, svetoznámy a uznávaný vedecký magazín, ktorý 
uverejnil svoje články/ štúdie na www.medrxiv.org, publikoval dňa 4.12. 2020 
štúdiu (príloha č. 2, pozri tiež 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.02.20240648v1#p-5) 
uvádza, že slovenské obyvateľstvo v počte 5.5 millióna osôb bolo predmetom 
výskumu. V rozpore s okolnosťami autori tvrdia, že tento výskum prebehol 
v súlade s platnými zákonmi SR. Ako uvádza Slovenská lekárska únia špecialistov 
„Ani doktorovi Mengelemu nevytvoril jeho režim pre pokusy výhodnejšie 
podmienky ako dostal náš minister zdravotníctva od vlády premiéra Matoviča.". 

2.7.6 Diskusia pred tlačou hovorí za všetko. Povšimnutiahodný je napr. komentár 
MUDr. Jána Lakotu, CSc., známeho slovenského lekára a vedca, ktorý povedal: 
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„Nebolo to nijako potrestané.“ To myslíte vážne? A čo tie obmedzenia pre tých, 
ktorí sa nedali „dobrovoľne“ otestovať? Nesmeli ísť do práce, do obchodov (okrem 
potravín). Ľudia boli prinútení ostať doma prakticky v domácom väzení. Všakže? 
Navyše, nevyžadoval sa ŽIADEN písomný súhlas.  

2.7.7 P. Zuzana Kollárová uviedla: Tento výrok NIE JE PRAVDIVÝ a obyvatelia SR 
netušia, že sú súčasťou nejakého medicínskeho pokusu: 
"Boli získané všetky súhlasy pacientov/účastníkov a príslušné inštitučné 
formuláre sú archivované. – Áno.“ Všetci sme k tomu boli donútení množstvom 
obmedzení a následkami, ktoré prezentovali premiér a vláda pred testovaním a 
„nechali nám na výber“. Ak by sme sa testovania nezúčastnili, nemohli by sme ísť 
do práce, do obchodu, banky, na poštu atď. Uspokojené mohli byť iba základné 
potreby ako nákup v potravinách, lekárni atď. Zdraví ľudia, ktorí odmietli byť 
tohto súčasťou, museli ostať doma v karanténe akoby boli nakazení a nemohli ísť 
von bez rizika, že dostanú pokutu, ak ich políca námatkovo skontroluje na ulici. 
Trvalo to 14 dní. Použili armádu, pričom prezidentka sa to dozvedela z novín, nie 
oficiálnou cestou. Deň predtým, ako sa malo začať celoplošne testovať, nazval 
premiér prezidentku zradkyňou, keď vyzývala na účasť na princípe dobrovoľnosti. 
Testovanie testovaných osôb vykonávali anonymné osoby, ktoré zároveň často 
neboli medicínskym personálom, čo bolo umožnené účelovou zmenou legislatívy, 
bez toho, aby testovaní vedeli ich mená a skutočné povolanie. Tzv. „modré 
papieriky“ („zdravotné certifikáty“/potvrdenie výsledku testu) neobsahujú 
nevyhnutné právne náležitosti, aby mohli byť nazvané „certifikátmi“ na základe 
práva.A teraz sme uprostred 2. celoplošného „skríningu“, od 18.1.2021 počas 
zimy, aj keď vedci to v súčasnej situácii v žiadnom prípade neodporúčali. A opäť 
– nikto nezbiera náš písomný a podpísaný súhlas. Od 27.1.2021 budú opäť dve 
skupiny ľudí – „modrí“ a tí ostatní. Krajina bude rozdelená výsledkami testov na 
dve časti a horšia polovica bude musieť túto procedúru podstúpiť 1-2 razy opäť do 
7.2.2021 a kým nebude premiér spokojný s výsledkami. 

 

2.8  Zhrnutie porušení Norinberského kódexu  

2.8.1 (1) Dobrovoľný informovaný súhlas nebol ANI RAZ vyžadovaný. Autori štúdie 
otvorene klamali, keď tvrdili, že súhlasy boli poskytnuté. Ľudia nevedeli, že 
podstupujú experiment a neboli za to nijako odmenení za účasť na pokuse. 

2.8.2 (2) Pokus bol úplne zbytočný. Zdá sa, že bol uskutočnený a trvá výlučne pre 
ekonomické potreby niektorých obchodníkov. Možno to hodnotiť iba ako mrhanie  
peniazmi na zbytočné antigénové testy. Výsledky publikované v oboch časopisoch 
sú lživo v protiklade k skutočným faktom, publikovaným na viacerých portáloch. 
Je absolútne zrejmé, že výskyt testovaného ochorenia dramaticky stúpol po 10 – 
14 dňoch (inkubačná doba) po každom testovaní. K dispozícii je veľa informácií, 
ako napr. na týchto linkoch, ktoré dokazujú, že antigénové testy sú objektívne 
nepoužiteľné, najmä ak sú použité na celej populácii, napr.: 

a) https://norwaytoday.info/news/danish-health-inspectorate-rapid-corona-
tests-provide-uncertain-results/ 

b) https://www.nordschleswiger.dk/de/daenemark-gesellschaft/jeder-zweite-
positive-schnelltest-ist-falsch-positiv 

c) https://www.wpr.org/cdc-uw-antigen-tests-missed-nearly-59-percent-
covid-19-cases-among-asymptomatic-individuals 

d) https://www.newscientist.com/article/2263746-test-caught-just-3-per-
cent-of-students-with-covid-19-at-uk-university/ 
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2.8.3 (3) Neboli uskutočnené žiadne pokusy na zvieratách. Informácie o ochorení sú 
stále nedostatočné (izolácia a purifikácia SARS-CoV-2 patogénu podľa vedeckých 
zásad zostáva pre vedecké spoločenstvo výzvou). 

2.8.4 (4) Pravidelné testovanie (nosohltanové testovanie) každý týždeň spôsobuje 
fyzickú a psychickú ujmu (krvácanie z nosa, lokálne bolesti, bolesti hlavy a iné 
poškodenia).  

2.8.5 (5) Môžu vzniknúť poškodenia, ktoré človeku spôsobia väčšiu ujmu, pretože 
oblasť nosohltanu je jednou z najcitlivejších  na ľudskom tele, susediacou 
s frontálnym neokortexom a trojklanou inerváciou, bez T buniek. V súčasnosti 
prevláda tendencia recertifikovať nosohltanové tyčinky na výtery na nosné 
tyčinky na výtery.  Otázkou je, prečo bolo nevyhnutné používať ich spôsobom, 
ktorý ubližuje ľuďom a v súčasnosti prichádza dokonca do úvahy na nosné 
samotestovanie. Testy neboli nijako menené. 

2.8.6 (6)Stupeň rizika pri prenose dýchacích a iných ochorení tým, že necháme ľudí stáť 
v radoch vonku v chladnom zimnom počasí, bol určite vyšší ako zbieranie 
štatistických informácií o výsledku testov s mimoriadne nízkou citlivosťou a 
presnosťou. Na základe týchto testov získalo mnoho falošne negatívnych ľudí 
falošný pocit, že sú zdraví a podľa toho aj konali. Klinické testovanie sa 
neuskutočnilo. Boli testovaní aj asymptomatickí ľudia. Testovanie spôsobilo viac 
zla ako dobra. 

2.8.7 (7) Pre ochranu účastníkov neboli uskutočnené žiadne prípravy.  

2.8.8 (8) Experiment uskutočňovali rôzni ľudia, zväčša bez zaškolenia, bez zručností, 
často bez potrebného vzdelania a kvalifikácie. Preto bolo riziko poškodenia 
zdravia vyššie ako zvyčajne.  

2.8.9 (9) Ľudia nemôžu vystúpiť z bludného kruhu sústavného testovania bez vysokého 
rizika závažných sankcií, ktoré ich postihnú ( napr. nemôžu ísť do práce 
a nedostanú zaplatené, nemôžu ísť podpísať do banky papiere, ak chcú požiadať 
o odklad splátok hypotéky alebo refinancovanie úveru, nemôžu ísť z okresu do 
okresu, nemôžu prekročiť hranicu SR, pričom to platí aj pre štátnych občanov SR 
atď.). 

2.8.10 (10) Vedci (autori štúdie a členovia vlády) žiadajú, aby sa v testovaní pokračovalo, 
aj keď sa sústavne hlásia prípady zranení a vedľajších účinkov.  

 

3. Právny základ podľa Rímskeho štatútu 

3.1. Uvedené porušenia Kódexu sa budú považovať za zločiny proti ľudskosti aspoň, 
ale nie výlučne, podľa čl. 7 ods. 1 písm. f) a h). 

3.2. Podmienka útoku smerovaného proti civilnému obyvateľstvu bola definitívne 
splnená zámerným nariadením viacerých celoplošných testovaní celej 
populácie vládou, cieleným na vlastné civilné obyvateľstvo, pričom bola 
spôsobená mnohonásobná ujma.  

3.3. Mučenie znamená úmyselné spôsobenie veľkej telesnej alebo duševnej bolesti 
alebo utrpenia osobe, nad ktorou má obžalovaný kontrolu (vláda); za mučenie 
sa nepovažuje bolesť alebo utrpenie vyplývajúce iba z podstaty zákonných 
sankcií alebo ako ich sprievodný jav. 

3.4. Uvedené nútené celoplošné testovania budú v každom ohľade považované za 
mučenie. 
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3.5. Prenasledovanie znamená úmyselné a závažné odňatie základných práv 
v rozpore s medzinárodným právom z dôvodu príslušnosti k skupine alebo 
kolektívu;  

3.6. Uvedené nútené celoplošné testovania sa budú považovať za prenasledovanie 
netestovaných osôb oproti testovaným osobám.  

3.7. Uvedené porušenia Kódexu sa budú považovať za zločiny proti ľudskosti aspoň, 
ale nie výlučne, podľa čl. 8 ods. 2 písm. a(II), a(III) b(XXI). 

3.8. Podmienka závažnosti uvedená v čl. 8 ods.  1 je splnená, pretože celoplošné 
testovania boli vopred plánované a účinne vynútené vládou. 

3.9. Nútené celoplošné testovanie bude bez pochýb považované za biologický 
experiment podľa čl. 8 ods. 2 písm. a(II). 

3.10. Vykonávanie nútených celoplošných testovaní spôsobilo veľké a trvajúce 
utrpenie obyvateľstva, vrátane množstva zdokumentovaných vážnych 
poškodení tela a zdravia. 

3.11. Netestované osoby zažívajú urážky osobnej dôstojnosti, najmä dobre 
zdokumentované ponižujúce a pokorujúce zaobchádzanie; za podpory polície, 
ozbrojených síl a vlády.  

3.12. Fellowship je toho názoru, že existuje primeraný dôvod pre predpoklad, že 
došlo k širokému rozsahu zámerného konania, ktorým sa spáchali vojnové 
zločiny a zločiny proti ľudskosti a že existuje primeraný dôvod pre ďalšie 
vyšetrovanie. 

 

4. Dôležité fakty 

4.1 Na celoplošné testovania boli použité najmä testy SD BIOSENSOR Standard Q. 
Ako uvádza výrobca (http://sdbiosensor.com/xe/covid19), tieto testy sú výlučne 
na použitie v medicínskych priestoroch. Testy sú len pre symptomatických 
pacientov a výlučne na odlíšenie ochorenia COVID-19 od ostatných chorôb. 
Výsledok musí byť vždy predmetom ďalšieho hodnotenia lekárom podľa údajov 
o aktuálnej anamnéze a musí byť potvrdený ďalšími laboratórnymi prostriedkami. 
Navyše, sú viaceré indikované lieky, ktoré môžu spôsobiť falošnú negativitu alebo 
pozitivitu testov. Inými slovami, tieto testy nie sú vhodné pre celoplošné testovanie.  

4.2 Pochybnosti o citlivosti testov sú zvýranené spôsobom, akým štát testy zaobstaral 
– bez riadneho obstarávacieho konania (s použitím priameho zazmluvnenia, 
vyhnúc sa štandardnej verejnej súťaži, vyhnúc sa publikovaniu vo Vestníku 
verejného obstarávania a tak vylúčiac európskych uchádzačov o kontrakt), keď 
bola vybratá dodávateľská spoločnosť, ktorá nebola v tejto sfére aktívna a nemala 
žiadne skúsenosti so zaobstaraním medicínskeho vybavenia, mala osobné väzby na 
premiéra a ministra hospodárstva, a ktorá testy obstarala za ceny výrazne vyššie 
ako aktuálna trhová cena, čo bolo všetko dôkladne zdokumentované médiami.   

4.3 Výrobca (SD Biosensor) testoval prvé várky antigénových testov, čo do validity 
výsledkov, na 426 osobách v Brazílii a Indii, pričom testy neboli štandardne 
schválené ŠUKLom v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. 

4.4 Po prvých obstaraniach testov SD Biosensor Standard Q uverejnila Svetová 
zdravotnícka organizácia v októbri 2020 verejnú správu (Emergency Use Licence 
– licencia pre použitie v núdzových prípadoch) č. EUL-0563-1 17-00, ktorá znela 
takto: 

4.4.1 Str. 1 „Zamýšľané použitie: … Poskytuje iba výsledok počiatočného 
skríningového testu. Tento výrobok je výlučne pre použitie zdravotníckym 
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personálom a nie je zamýšľaný pre osobné použitie. Vykonanie testu 
a vyhodnotenie výsledkov by mal uskutočniť vyškolený zdravotnícky 
profesionál. Výsledok tohto testu by nemal byť jediným základom pre 
diagnostikovanie; potrebné sú potvrdzujúce testy.“ 

4.4.2 Str. 4 „Tento výpis nenaznačuje, že výrobok spĺňa požiadavky predkvalifikácie 
WHO a neznamená, že je na zozname WHO predkvalifikovaných (výrobkov).“ 

4.4.3 Str. 14: Celková klinická presnosť je 98,94%. 

 

4.5 Komentáre k bodu 4.4  

4.5.1 Testovanie NEBOLO uskutočené v súlade s pokynmi WHO EUL. Bolo tiež 
uskutočnené ľuďmi s nedostatočnou kvalifikáciou / zručnosťami, preto mnohí 
z nich nespĺňali podmienku profesionálneho zdravotníckeho použitia. 
Potvrdzujúce testovanie NEBOLO uskutočnené. Uvedené testy NEBOLI 
vhodné pre účely celoplošného testovania. Falošná pozitivita testu je 
matematicky 100% mínus celková klinická presnosť, teda v prípade testu 
Standard Q 1,06 %. To znamená, že výsledok prvého celoplošného testovania 
znamenal, že na území SR NEBOL ŽIADEN VYSKYT TESTOVANÉHO 
PATOGÉNU. No výsledok bol v médiach interpretovaný inak a bol zámienkou 
pre ďalšie pritvrdzovanie opatrení a ďalšie testovanie (nekonečné perpetuum 
mobile testovania spôsobené zlou interpretáciou údajov).  

4.5.2 Výsledky druhého celoplošného testovania pred úpravou čisiel vládou to 
dokazujú o to viac: ANI TU NEBOL ŽIADEN VÝSKYT TESTOVANÉHO 
PATOGÉNU. Čísla pozitívnych prípadov boli nižšie ako celková falošná 
pozitivita deklarovaná výrobcom (zrejme dosiahnuté nevhodnými 
poveternostnými podmienkami a lámavosťou súprav, ako bolo hlásené 
nemocnicami). 

4.5.3 Uvedené štúdie boli financované vopred tými istými subjektmi, ktoré financujú 
výrobcu testov (napr. Bill and Melinda Gates Foundation). Toto spojenie vyzerá 
podozrivo, čo bolo tiež dostatočne medializované. 

4.6 Testy použité na celoplošné testovanie mali označenie CE iba na základe 
samovyhlásenia a samohodnotenia výrobcu testov. V SR neprebehla žiadna 
kontrola platnosti týchto testov pred celoplošným testovaním (aj keď ju ECDC 
odporúča). Plnú zodpovednosť za výber (zaobstaranie) a kontrolu platnosti 
antigénových testov nesie výlučne SR. 

Preto, a vezmúc do úvahy horeuvedené, ale nie len to, Vás žiadame o 
nasledovné: 

1. Okamžité prerušenie medicínskeho experimentu sústavného 
povinného celoplošného testovania verejnosti v SR. 

 

2. Nariadenie vláde, aby zastavila všetky legislatívne konania, ktoré 
porušujú zásadu informovaného súhlasu osobou, ktorá má dostať 
horeuvedený medicínsky zákrok a ktoré potierajú právny status v SR 
a slovenskú demokraciu, vrátane vyhýbania sa požadovania 
osvedčení, oznamovania mien tých, ktorí sa nedali testovať, štátnym 
orgánom, alebo akejkoľvek inej škodiacej legislatívy.  
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3. Konanie s najvyššou možnou tvrdosťou proti akémukoľvek verejnému / 
obchodnému zamestnávateľskému subjektu, ktorý porušuje zákony štátu 
vo veci zamestnávania alebo iným subjektom s požiadavkou, aby predišli 
donúteniu, nátlaku alebo navádzaniu na to, aby sa niekto dal otestovať, 
ako aj proti subjektom diskriminácie voči tým, ktorí sa rozhodli 
nepodstúpiť horeuvedený medicínsky zákrok. 

 
 

Právne zastupovanie a výber miestnej príslušnosti 
Sťažovatelia budú pre účely tohto konania zastúpení  
Úctivo 
 
 
 
 
_____________________ 
JUDr. Peter Weis 
Advokát 
 
 
 
 
_____________________ 
JUDr. Erik Schmidt LL.M. MA 
Advokát 

 

 

 
_____________________ 
JUDr. Marica Pirošíková 
Advokát 

 

 

 

 

Akákoľvek nasledujúca korešpondencia by mala byť zaslaná len na poštovú a/alebo 
mailovú adresu uvedenú vyššie.  

 

PRÍLOHY: 
Príloha č. 1 Zoznam členov Order of the Law  fellowship 

Príloha č. 2 Vedecká štúdia publikovaná v magazíne MedRxiv 

Príloha č. 3  Vedecká štúdia publikovaná v magazíne Science 

Príloha č. 4 Zoznam právnych predpisov použitých vládou na vymáhanie 
donútenia verejnosti 
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