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Dobrý deň, pred rozhodnutím o očkovaní som sa rozhodol poradiť s mojim obvodným lekárom, ako aj
špecialistom v obore. Dôvodom boli niektoré komorbidity, ktoré som sa dočítal, že sú
kontraindikované. Následne mi bola vydaná kontraindikácia na očkovanie s viacerých zdravotných
komorbidít, ktoré by mohli spôsobiť po očkovaní, podľa dostupných infomácií od výrobcov, u mňa
zdravotné komplikácie, ako aj možnú smrť. Nikde v médiách nie je hovorené o tom, aký status má
človek, ktorý sa nemôže, ako ja, podrobiť lekárskemu úkonu očkovania.
Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre
vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19,
o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný
pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19, citujem: Je potrebné zabrániť priamej alebo nepriamej
diskriminácii osôb, ktoré nie sú zaočkované, napríklad zo zdravotných dôvodov, z dôvodu, že nie sú
súčasťou cieľovej skupiny, ktorej sa vakcína proti ochoreniu COVID-19 v súčasnosti podáva alebo pre
ktorú je povolená, ako sú napríklad deti, alebo z dôvodu, že ešte nemali možnosť dať sa zaočkovať
alebo sa rozhodli nenechať sa zaočkovať. Držba potvrdenia o očkovaní alebo držba potvrdenia o
očkovaní, v ktorom sa uvádza vakcína proti ochoreniu COVID-19, by preto nemali byť podmienkou
výkonu práva na voľný pohyb alebo využívania služieb cezhraničnej osobnej dopravy, ako sú letecké
linky, vlaky, autokary alebo trajekty alebo akékoľvek iné spôsoby dopravy. Toto nariadenie sa okrem
toho nemôže vykladať tak, že stanovuje právo na očkovanie alebo povinnosť zaočkovať sa."
Pre horeuvedené nariadenie platné v Európskej únii, ako aj pre to, že pre mňa nie je možné sa očkovať
zo zdravotných dôvodov Vás žiadam o poskytnutie informácií, ako je nahliadané na môj status v terajšej
legislatívnej situácii a to nasledovne:
1. aký status je príslušný podľa platnej legislatívy a vyhlášok UVZ SR osobám s kontraindikáciou
2. aké predpisy musia vzhľadom ku platnej legislatíve a vyhláškam UVZ SR byť rešpektované
zamestnávateľmi a inými povinnými osobami Žiadam Vás o doručenie odpovede v lehote do mojej
elektronickej schránky, ako aj na moju fyzickú adresu, XXXXXXXXXXXXX.
S pozdravom a vďakou za skorú odpoveď

Ing. XXXXXXXXXX

