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M A N U Á L 
  

PREKRYTIE DÝCHACÍCH CIEST a TESTOVANIE  
 

1.Právny stav na Slovensku je ten, že platí mimoriadna situácia (inak nazvané úsek civilnej ochrany), 
titulom Uznesenia vlády SR, č. 111, z 11.3.2020 a súčasne s ňou platí núdzový stav titulom 
Uznesenia vlády SR, č. 587, z 30.9.2020.   
  
2.“Právny“, t.j. PROTI PRÁVNY stav sa posunul do absolútnej ignorácie nielen zákonov, ale aj ÚSTAVY 
SR, DOHOVORU O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBOD, DOHOVORU O PRÁVACH 
DIEŤAŤA a iné. 
 
3. PREZIDENTKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY namiesto okamžitého zastavenia šialenstva celoplošného 
experimentu, za prítomnosti slovenskej armády, dokonca cudzích vojakov (len „medikov“, ako to 
nazývajú tí, ktorí na rozdiel od príčetných nevyžadujú mať základné práva a slobody a sami sa dávajú 
do role „na použitie“ ako pohárik na vzorku moču), ku ktorému povolaniu slovenskej armády do 
„akcie“ (nevraviac o pozvaní cudzej) má právo iba PREZIDENT, „poprosila“ armádu o zhovievavosť !!! 
Zároveň občanom „vysvetlila“, ako sa z netestovania budú môcť „VYVINIŤ“ cez objektívne 
skutočnosti (kam patria napr. technické nedostatky testovania a pod.), pretože na testovanie majú 
vlastne „právo“. Namiesto rázneho STOP celoplošnému testovaniu a STOP zo SUBJEKTÍVNEHO 
dôvodu osoby, ktorý dôvod nemá povinnosť vysvetľovať. Odmietne, a tam je bodka. Ďalej do práce, 
do obchodu, do školy..., ide bez akéhokoľvek „certifikátu“ „spôsobilosti“. PREZIDENTKA však zaviedla 
„ústny dekrét“ vyvinenia sa spod testovania (iba znova zopakujem zákonný „detail“, že testovanie 
je dobrovoľné darovanie svojho biologického materiálu) pre objektívnu prekážku. Toto nie je 
o práve, toto je o šialenej zvrátenosti uvažovania sociopata.   
 

PREZIDENTKA účelovo prekrútila skutkový stav veci odporu k testovaniu na → právo testovať, 

zároveň z toho práva → urobila povinnosť, ktoré právo chráni tak, že z jeho povinnosti sa môžete 

vyviniť, ale iba pre objektívnu prekážku !!!!  Výplod „šialenca“ a „právna“ zvrátenosť !!!!!! 
 
PREZIDENTKA povedala, odteraz je tu NESLOBODA a „my“ vám posúdime objektívne prekážky, pre 
ktoré vám nejakú zo slobôd „pustíme“. 
 
Viac sa dočítate v mojom stanovisku k „prejavu“ „prezidentky“ SR“, v príspevku zo dňa 31.10.2020, 
„JUDr. Zuzana Čaputová, prezidentka vs. JUDr. Adriana Krajníková, advokátka ... no. 1“, alebo na 

stránke zalobyvocistatu.sk 

 



 

a teraz MANUÁL: 

 
1. 
 
IBA ZOPAKUJEM, že všetky Opatrenia, vyhlášky a iné paakty chŕliace sa z „dielne“ Úradu verejného 
zdravotníctva sú nulitné, nakoľko s poukazom na Uznesenie vlády SR č. 111, zo dňa 11.3.2020, tento 
úrad nemá ŽIADNE PRÁVO čokoľvek nariaďovať, nakoľko v uznesení sú na to určené subjekty a to 
členovia vlády a predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy, kam nepatrí hlavný 
hygienik a tým pádom ani ÚVZ. Súčasne, v zmysle tohto uznesenia sa opatrenia musia nariaďovať 
podľa hmotnoprávnych ustanovení § 6 ods. 1 Zák. č. 42/1994 Z.z., nie Zák. č. 355/2007 Z.z., čo všetko 
korešponduje § 48 ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z.z.. (Prijatie“ neústavnej „novely“ na to nemá žiaden 
právny vplyv). 
 
Takže: OPATRENIA, VYHLÁŠKY a čokoľvek na tomto úseku mimoriadnej situácie a núdzového stavu 
vydané zo strany ÚVZ sú NEPLATNÉ. 
 
Naďalej platí, kto nechce NEMUSÍ SI NIČÍM PREKRÝVAŤ DYCHACIE CESTY. NEMUSÍ NOSIŤ „RÚŠKO“ 
ani KRYT, a „plniť“ podobné zvrátené podmienky. Ide o absolútny právny a etický nezmysel. 
 
Je to skutočne na vás a vašej zodpovednosti. A odvahe. Pokiaľ sa sami nepostavíte zlu a šialencom, 
nikto vám nepomôže. JA VÁS MÔŽEM A BUDEM OBHAJOVAŤ V ĎALŠÍCH NÁROKOCH, ale NÁROK SI 
MUSÍTE „ZABEZPEČIŤ“ SAMI !!! Rozumiete ?! Vedzte, že budem pri vás vždy stáť  Ale odvaha a 
odpor je na vás. Pokiaľ ste teda slobodným človekom.  
 
2. 
UZNESENIA VLÁDY O NÚDZOVOM STAVE A VŠETKY ĎALŠIE UZNESENIA VRÁTANE TESTOVANIA 
A PREUKAZOVANIA SA CERTIFIKÁTOM „SPOSOBILOSTI“ „BYŤ OBČANOM PRVEJ KATEGÓRIE“ SÚ 
NULITNÉ. 
 
O tejto veci práve píšem vážne právne podania (trestné oznámenie a podanie na ústavný súd). 
Vzhľadom k absolútnej ignorácii zákonov, Ústavy SR a medzinárodných dohôd zo strany vlády 
a prezidentky SR (a následne ďalších subjektov) nastal tu tak komplikovaný skutkový stav, že je 
právne náročné (nie nemožné, ale náročné, zdĺhavé) to „naskladať“ do právneho stavu, a tento 
predložiť vo forme príslušného úradného podania. Zakladám si na istote právnych argumentov 
a preto to vyžaduje čas.  
 
Napriek tomu to čoskoro zverejním, a verím, že riešenie vecí tým SPOLOČNE posunieme. 
 
Takže: Naďalej platí, kto nechce NEMUSÍ TESTOVAŤ, PRETOŽE K TOMU NIE JE PRÁVNA – ZÁKONNÁ 
POVINNOSŤ.  

SÚČASNE 
 
NEEXISTUJE PRÁVNA - ZÁKONNÁ POVINNOSŤ PREDKLADAŤ TRETÍM OSOBÁM SVOJE POTVRDENIA 
O TESTOVANÍ BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU.  
 
NEEXISTUJE PRÁVNA ZÁKONNÁ MOŽNOSŤ PODMIEŇOVAŤ PRÁVO NA PRÁCU, NA VZDELANIE, 
SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVA, PRÁVO SLOBODNÉHO POHYBU A POBYTU a všetky ostatné základné 
práva a slobody PREUKAZOVANÍM VÝSLEDKU TESTOVANIA SVOJHO BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU, 
a NEEXISTUJE MOŽNOSŤ za odopretie TOHO ukladať sankcie alebo postihy (od prepustenia zo 



zamestnania, z ubytovania, cez uvrhnutie do „karantény“ dokonca na náklady „vzbúrenca“, až po 
všetky ostatné nechutnosti). 
 
Zopakujem, je to skutočne na vás a vašej zodpovednosti. A odvahe. Pokiaľ sa sami nepostavíte zlu a 
šialencom, nikto vám nepomôže. JA VÁS MÔŽEM A BUDEM OBHAJOVAŤ V ĎALŠÍCH NÁROKOCH, ale 
NÁROK SI MUSÍTE „ZABEZPEČIŤ“ SAMI !!! Rozumiete ?! Vedzte, že budem pri vás vždy stáť  Ale 
odvaha a odpor je na vás.  
 
AK SA VZOPRIETE, NIČ SA VÁM NESTANE, CELÉ JE TO O STRAŠENÍ. VERTE MI ! A NÁROKY 
VYSÚDIME.  
 
Ak sa však nevzopriete, budete takto žiť... Takže máte na výber  Je to vaša voľba. Dnes palica do 
nosa, alebo „IBA“ karanténa, zajtra oblička vašich detí... Všetko v záujme „ochrany“ zdravia... Stále 
ešte niektorým nedochádza, že sú to šialenci ??? Táto vláda za „zvláštneho“ trpko-mrazivého úsmevu 
„hlavy“ štátu a jej hesle nebáť sa na Slovensku umierať, poskytne svetu akýkoľvek experiment s vami, 
lebo svet čaká... čaká, aký dopad to bude mať na zdravie a životy slovenských občanov (ako citujem 
Matoviča v predchádzajúcom príspevku daného k príhovoru Čaputovej, zo dňa 31.10.2020). Nie ten 
svet je však na vine, ale vláda s podporou prezidenta a ustráchaných občanov idúcich darovať svoje 
telesné vzorky (o tom je právny aj medicínsky inštitút testovania). Ani ich nenapadne ten detail, aký 
to má význam pre zajtrašok, kedy sa môžu nakaziť (touto virózou). ...To sa budeme teraz testovať 
každý deň, a aké ďalšie „podmienky“ pre výkon ústavného práva na prácu alebo vzdelanie ešte 
prijmeme ??! Vážení oteckovia ? Obličku novonarodenej dcéry ??!! Lebo v záujme ochrany verejného 
zdravia.... veď vydajú o tom aj „dekréty“...  
 
V tomto čase už nejde ani tak o právne nároky škôd, ale v prvom rade o ZÁKLADNÉ PRÁVA 
A SLOBODY. A až potom budú môcť byť nároky.  
 
Testovanie (dobrovoľné darovanie svojho materiálu na experimentálny výskum, ktoré prípadné 
poškodenie zdravia darcu bude skôr nevymožiteľné, ako naopak) odhalilo mieru strachu národa, ale 
zároveň, že vláda má „rešpekt“ občanov zo strachu. Zo strachu pred „umretím“ na vírus v riziku 
VIRÓZY, a pred stratou zamestnania. Už vám dáva význam „brebt“ Čaputovej o nebáti sa na 
Slovensku umierať ? Nebojte sa, dajte sa otestovať !!!  
 
Víkend bol obrazom „úchvatnej“ podpory vlády SR občanmi. Zo strachu. Naozaj SLOBODNÉ 
SLOVENSKO ! A vláda šialencov si tlieska ! A zvyšuje obrátky, ako to ešte vyhrotiť. Ono to raz 
spadne..., vážení šialenci !   
 
Ja teda pracujem a idem pokračovať práve na tom, aby tie vaše práva a slobody boli zachované, 
a z nich potom priznané aj nároky. Aby ten Váš NÁROK bol „zajtra“ vymožiteľný a ŠIALENCI boli vzatí 
na zodpovednosť. Pritom spolieham na vašu každého spoluprácu, lebo inak zajtra budú vaše deti žiť 
ešte vo väčšom strachu než vy dnes... 
 
Dnes vám vezmú slobodu, dôstojnosť a zajtra aj tak vezmú prácu a aj dieťa... a to aj tým, ktorí dnes 
tomu šialenstvu slúžia. To je na tom šialenstve „úchvatné“. Skôr či neskôr zomelie každého... !   
 
!!!!!!! Pre ochranu vašich práv a slobôd si vždy zabezpečte dôkaz o jeho porušovaní. Stačí nahrávka, 
a/alebo potvrdenie od subjektu, že vás odmieta pre absenciu testu.  
 
Ale ak to nedosiahnete, aj bez toho to pôjde, pretože tu už nejde o porušovanie práv jednotlivca 
ale celej spoločnosti. Právne paakty sú vydané, a tie sú dôkazy. „Karanténa“ na Vaše náklady sa 
odrazí na výplatnej páske, Vaša neprítomnosť v zamestnaní má rovnako podklad v „uzneseniach“, 
a všetky „dôsledky“ nepreukázania sa testom, a vlastne celé zastavenie a nefunkčnosť štátu sú 



podložené vo verejných konaniach vlády a prezidentky SR. K tomu ako uvádzam, sú vydané ich 
PAAKTY ktoré sú primárnymi dôkazmi proti nim. A prejav PREZIDENTKY, KTORÁ TO NESTOPLA, ale 
založila NESLOBODU, ako sa „základného práva“ nevyžadovať od vás test môžete domôcť cez 
objektívnu „výnimku“. Táto chorá zvrátenosť nemá riadnych slov na reakciu..., iba je silnou 
informáciou o autorovi výroku.  
 
Už som to vravela na inom mieste, zločinci si sami proti sebe skladajú „spis“ a zakladajú do neho 
dôkazové materiály. 
 
  
 
JUDr.  Ariana Krajníková  
 
 
https://www.facebook.com/advokatka.sk 
 
www.zalobyvocistatu.sk 
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