
 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA 

 

JUDr. Adriana Krajníková 
Kuzmányho č.57, Košice, tel.: 0903 602 240, e-mail: krajada@gmail.com 

Zap. v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č.895 

                                                         
Váž. pán riaditeľ 

Ing. Ľubomír Králik 

                        Stredná odborná škola elektrotechnická 

Komenského č. 50 

010 01 Žilina  

V Košiciach, dňa 17.12.2020 

 

 

VEC: O z n á m e n i e 

 

 

Vo veci mojej klientky p. Gabriely Cibrínovej, ktoré plnomocenstvo prikladám, jej maloletého syna, 

Martina Cibrína, nar. 9.6.2005, žiaka 1. MA Vašej školy, na základe Vašej edupage správy doručenej 

dnešného dňa o označenie spôsobu vyučovania menovaného, oznamujem nasledovné: 

 

S poukazom na čl. 28 ods. 1, čl. 29 ods. 1, čl. 31 ods. 1, 2  Dohovoru o právach dieťaťa, čl. 19 ods. 1, 

2, 3 , čl. 24, čl. 40, čl. 42 ods. 1 Ústavy SR, § 1 písm. a) Zák. č. 245/2008 Z.z. školského zákona, § 2 

ods. 1 Zák. č. 365/2004 Z.z. antidiskriminačného zákona,  § 37 ods. 1, § 39 Občianskeho zákonníka, § 

2 ods. 18 Zák. č. 317/2016 Z. z. transplantačného zákona, v spojení so Zák. č. 576/2004 Z. z. 

o zdravotnej starostlivosti, § 6 ods. 5, písm. d), bod 1. a § 6 ods. 6, 8 Zák. č. 576/2004 Z. z. 

o zdravotnej starostlivosti, vzdelávanie je základné právo každého dieťaťa, v spojení so zaručením mu 

života v slobodnej spoločnosti a slobodnej účasti na činnostiach zodpovedajúcich jeho veku.   

 

S poukazom na to, že medzinárodné právo a Ústava SR, ako aj školský zákon nepodmieňujú právo na 

vzdelanie darovaním biologického materiálu dieťaťa na výskumné účely, k čomu navyše je potrebný 

písomný informovaný súhlas, bez ktorého udelenia nedochádza k obmedzovaniu prístupu ku 

vzdelaniu, ani straty iných základných práv a slobôd, súčasne antidiskriminačný zákon zakazuje 

rozlišovať medzi jednotlivcami na základe ich zdravotného stavu, a súčasne s poukazom na to, že 

príslušné nariadenia o testovaní nemajú právnu účinnosť a záväznosť, vyzývam Vás na zdržanie sa 

nezákonného konania voči synovi mojej klientke.  

 

Za týmto účelom Vás  v y z ý v a m  zabezpečiť synovi mojej klientke riadnu školskú dochádzku 

prezenčným spôsobom bez toho, aby ste voči nemu, ako aj voči jeho zákonnému zástupcovi vyvíjali 

nátlak o podstúpenie testovania na ochorenie Covid-19, ako podmienku jeho prístupu k riadnemu, 

t.j. prezenčnému vzdelaniu. 

 

Dávam Vám do pozornosti, že správne akty, o ktoré opierate svoje konanie sú nezákonné a neukladajú 

Vami vyžadované povinnosti, ktorú skutočnosť ste titulom výkonu svojej funkcie povinný poznať 

(a čo Vám aj bona fidei odporúčam pre vyhnutie sa Vašej, aj trestnej zodpovednosti za hrubé 

nezákonné konanie).  

 

Na kladenie podmienok v zmysle Vašej edupage správy o podstúpenie testu na Covid-19 mojou 

klientkou a jej synom, za účelom umožnenia mu prístupu k riadnemu, t.j. prezenčnému vzdelaniu, 



nemáte legitímne právo. Vaše konanie vykazuje znaky trestného činu nátlaku a iné, kde do pozornosti 

dávam § 192 ods. 1, 4 písm. d) Trestného zákona:  

 

Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo 
naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, 
potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na 
doživotie.  
 

 

Vážený pán riaditeľ,  

 

na základe vyššie uvedeného Vás žiadam, aby ste synovi mojej klientke zabezpečili riadny, t.j. 

prezenčný prístup ku vzdelaniu, bez kladenia mu, ako aj jeho zákonnému zástupcovi, akýchkoľvek 

nezákonných podmienok, navyše týkajúcich sa zásahu do ich telesnej integrity, v opačnom prípade sa 

ochrany práv budú domáhať v trestnom konaní, s nárokmi na náhradu škody.  

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravom        JUDr. Adriana Krajníková 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príl.: Plnomocenstvo, zo dňa 17.12.2020 

 

 

                                                


