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KARTIČKA ODPORU-19 podľa čl. 32 ÚSTAVY 

 

Podľa čl. 2 ods. 2, ods. 3 ÚSTAVY SR štátne orgány môžu konať iba na základe 
ÚSTAVY, v jej MEDZIACH a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.. 

 

Podľa čl. 2 ods. 3 ÚSTAVY SR každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, 
a nikoho NEMOŽNO NÚTIŤ, aby konal niečo, čo zákon neukladá.   
 
Podľa čl. 32 ÚSTAVY SR: Občania majú právo postaviť sa na odpor proti kaž-
dému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv 
a slobôd uvedených v tejto ÚSTAVE, ak činnosť ústavných orgánov a účinné po-
užitie zákonných prostriedkov sú znemoženené. 

 
JUDr. Vladimír Mečiar, Dr.h.c.: Odpor znamená postavenie sa štátnej moci... ak štát použije násilie, 
ľudia majú právo podľa tohoto ustanovenia násilím odpovedať...             
 
plk. JUDr. Štefan Hamran, prezident Policajného zboru SR poverený výkonom dočasne neobsade-
nej riadiacej funkcie, tlačová beseda, 16. 11. 2021 k predpokladaným udalostiam týkajúcim sa 17. 
novembra 2021 a k občanom, ktorí prídu vyjadriť svoju nespokojnosť: 
 
„Budú si demokraciu vysvetľovať ako bezbrehú, v rámci ktorej sa budú domáhať svojich základ-
ných práv a slobôd, ale budú zabúdať na svoje povinnosti občianske, ktoré im vyplývajú zo záko-
nov ... Dnes si uvedomujeme, aká dôležitá je tá sloboda pre našu demokratickú spoločnosť, lenže 
dnes je podstatný rozdiel v tom, že nie je obmedzovaná štátnou mocou, nie je obmedzovaná polí-
ciou, nie je obmedzovaná našimi zdravotníkmi. Sloboda je dnes obmedzovaná covidom-19“. 
 
A je to čierne na bielom! Sloboda dnes nie je obmedzená podľa čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 13 ods. 2 
ÚSTAVY SR, teda nie je obmedzená ZÁKONOM, ale poukazom na Covid-19. Poukazom prsta na 
zdroj strachu. 
 
GORING, nacista: „Nejde iba o Nemecko. Toto funguje v akejkoľvek zemi, či je to fašistická zem, ko-
munistická zem, alebo monarchia či demokracia. To, čo vládcovia musia urobiť, je povedať 
ľuďom, že je tu niečo, čoho se musia báť. Ukázať prstom na zdroj ich strachu a takto ľudí môžete 
primäť urobiť čokoľvek, čo chcete. Môžete ich primäť, aby ako ovce išli na jatka. Môžete ich primäť 
k poslušnosti.” 
 

Pre účely dneška je podstatné, že ZÁKON neustanovil povinnosť fyzickej osoby podstúpiť testova-
nie na Covid-19, očkovanie proti Covid-19 ani prekonanie Covid-19, ako ani nebyť dnes hlučný.  
ZÁKON neustanovil povinnosť fyzickej osoby sa ani preukázať potvrdením o podstúpení testova-
nia na Covid-19, očkovania proti Covid-19 ani prekonaní Covid-19. 

  
 
Preto odpor voči nelegitímnemu zásahu polície, ktorý ak bude silou, je legitímnym odporom tiež 
silou podľa čl. 32 ÚSTAVY SR.    
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