
 

 

 

www.kozsr.sk | 02/502 39 103 | kozsr@kozsr.sk 

 

                                                                                                                               
Vážená pani 

Zuzana Čaputová 
prezidentka Slovenskej republiky 

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky 
Štefánikova 2 

811 05 Bratislava 
                                                                                                

Číslo:481/100/2020/ Klasová 
Bratislava, 30.10.2020 

 
 
Vec: Otvorený list 
 
Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky, 
 
dovoľte mi, aby som v mene svojom, ale aj v mene všetkých členov odborov a zamest-
nancov, ktorí sa v posledných dňoch obracali na Konfederáciu odborových zväzov SR 
so žiadosťou o pomoc a radu ohľadom celoplošného testovania na COVID-19 a pra-
covnoprávnych následkov, poďakoval za Vaše dnešné vystúpenie.  

Zastrašovanie zamestnancov zo strany zamestnávateľov, ktorí by sa testovania 
nezúčastnili a tým pádom by nemohli nastúpiť do práce, pretože nebudú nedispono-
vať negatívnym výsledkom testu, ale zároveň musia akceptovať obmedzenie svojho 
pohybu a pobytu, zastrašovanie zo strany vládnych činiteľov, delenie občanov Slo-
venskej republiky na dve kategórie občanov - na tých, ktorí budú mať priepustku na 
slobodu a tých druhých, len polarizovalo spoločnosť, pracovné prostredie, rodiny. Ne-
ustále sa meniace podmienky, nepripravenosť a stupňujúci sa nátlak na obyvateľov 
Slovenska vyvoláva množstvo otázok týkajúcich sa aj ochrany práv občanov. 
 Vaše dnešné slová len potvrdili, že cieľ pretestovať celé Slovensko, bez adek-
vátnej prípravy a komunikácie všetkých zainteresovaných, vrátane zamestnancov 
a zamestnávateľov, je nenaplniteľný. 

Na pleciach zamestnancov totiž nekončia len dopady pandémie a záchrana 
ekonomiky, teraz musia znášať aj následky celoplošného testovania.  

Pracujúci človek, jeho sociálne práva a životná situácia musia byť bezodkladne 
v centre pozornosti každého zákonodarcu a každého ústavného činiteľa v našej kra-
jine. Verím, že zodpovední tejto krajiny budú k riešeniu vzniknutej situácie pristupo-
vať zvlášť citlivo a zamestnanci a ich rodiny neponesú postih za svoje slobodné roz-
hodnutie. Sme totiž presvedčení, že Slovensko je slobodná a demokratická krajina, 
v ktorej majú jeho obyvatelia právo slobodne sa rozhodnúť.  

Konfederácia odborových zväzov SR je zodpovedná. Voči svojim členom, aj voči 

všetkým pracujúcim Slovenska. 
 
 
 
S úctou   
 
        
 
 

Marián Magdoško 
                   prezident KOZ SR 
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