Meno, priezvisko, bydlisko rodiča (iného zákonného zástupcu)

Váž. pán/pani riaditeľ/ka
Meno, priezvisko
označenie školy
ulica
smerové číslo, mesto
V ........................., dňa xx.xx.2020
VEC:

Výzva o zdržanie sa nezákonného konania, a zabezpečenie riadneho prístupu dieťaťa ku
vzdelaniu
Vo veci môjho syna/dcéry meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, žiaka xx triedy Vašej
školy, na základe Vašej edupage správy (prípadne iného oznamu, ktorý uveďte), doručenej mi dňa
xx.xx.2020 o označenie spôsobu jeho vyučovania podľa toho, či podstúpi alebo nepodstúpi test na
Covid-19, ktorá podmienka jeho prezenčnej výučby je kladená testovaním aj jeho zákonného zástupcu
(obsah tu prispôsobte podľa správy, ktorá Vám bola doručená), oznamujem nasledovné:
S poukazom na čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, v spojení s čl. 15 ods. 2, čl. 2
Dodatkového protokolu Dohovoru, čl. 28 ods. 1, čl. 29 ods. 1, čl. 31 ods. 1, 2 Dohovor o právach
dieťaťa, čl. 2, čl. 3, čl. 2 ods. 2, 3, čl. 7 ods. 5, čl. 13 ods. 1 písm. a), b), čl. 19 ods. 1, 2, 3 , čl. 24, čl.
40, čl. 42 ods. 1, čl. 152 ods. 4 Ústavy SR, čl. 154c Ústava SR, § 1 písm. a), § 19 ods. 1, § 20 ods. 1,
5 Zák. č. 245/2008 Z.z. školský zákon, § 2 ods. 1 Zák. č. 365/2004 Z.z. antidiskriminačný zákona, §
37 ods. 1, § 39 Občiansky zákonník, § 2 ods. 18 Zák. č. 317/2016 Z. z. transplantačný zákon, 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 základným právom každého dieťaťa, zaručeným mu v z á k o n n e j škole jeho spádovej
oblasti, to bez kladenia podmienok v zmysle Vašej edupage správy (prípadne iného oznamu, ktorý
uveďte).
ZARUČENÉ PRÁVO NA VZDELANIE MÁ PREZENČNÚ POVAHU V MIESTE ZÁKONNEJ
ŠKOLY.
Zákony Slovenskej republiky a medzinárodné záväzky, ku ktorým pristúpila Slovenská republika
nepodmieňujú zaručené právo na vzdelanie testovaním, t.j. darovaním biologického materiálu dieťaťa
a jeho zákonného zástupcu na výskumné účely (k čomu navyše je potrebný písomný informovaný
súhlas), bez ktorého nepodrobenia sa odberu a testovania nedochádza podľa zákona k obmedzovaniu
základných práv a slobôd dieťaťa.
Zákony slovenskej republiky a medzinárodné záväzky, ku ktorým pristúpila Slovenská republika
nepodmieňujú zaručené právo na vzdelanie prekrývaním dýchacích ciest žiaka, ktorá prekážka dýchania
spôsobuje fyzické a psychické utrpenie s možným následkom zhoršenia zdravia, bez ktorého
nepodriadenia sa obmedzovaniu riadneho prísunu kyslíka a obmedzovania riadneho dýchania a
vydychovania vlastných splodín, nedochádza podľa zákona k obmedzovaniu základných práv a slobôd
dieťaťa.

Dávam do pozornosti, že podmieňovanie vzdelania nanucovaním odoberania biologického materiálu a
nasadzovaním prekážky dýchania na dýchacie cesty, tieto skutočnosti vyvolávajú u môjho dieťaťa
telesné a duševné utrpenie, z ktorého dôvodu Vám takéto konanie voči nemu výslovne zakazujem. Do
osobitnej pozornosti Vám k tomu prikladám dole označené ustanovenia Trestného zákona.

Na základe uvedeného Vás vyzývam na zdržanie sa akéhokoľvek nezákonného konania voči môjmu
dieťaťu.
O s o b i t n e V á s v y z ý v a m umožniť môjmu synovi/mojej dcére riadnu školskú dochádzku
a výučbu prezenčným spôsobom v mieste zákonnej školy a na tomto základe aj príslušných
priestorov b e z toho, aby ste voči nemu/nej, ako aj voči zákonnému zástupcovi vyžadovali
podmienky podstúpenia odberu a testovania ich biologických materiálov na Covid-19 (a na
čokoľvek iné), a vyžadovali prekrývanie ich dýchacích ciest (u zákonného zástupcu pre príslušné
účely vstupu do školy).

S poukazom na vyššie uvedené ustanovenia zákonov Vám dávam do pozornosti, že Vami vyžadovaná
podmienka testovania na Covid-19 a prekrývania dýchacích ciest nevychádza z nijakého ustanovenia
z á k o n a Slovenskej republiky, naopak, prieči sa Ústave Slovenskej republiky a medzinárodným
dohovorom ktorými je Slovenská republika viazaná, pričom správne akty, o ktoré opierate svoje konanie
nie sú zákonom, nie sú založené na jeho znení, naopak porušujú a obchádzajú ústavu, záväzné
medzinárodné dohovory a základné práva a slobody.
S poukazom na čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky povinnosti možno ukladať zákonom
alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd, nie správnym
aktom bez opory v citovanom rámci ústavy. Vaše konanie sa preto vymyká zákonu
a medzinárodným záväzkom.
S poukazom na výkon Vašej funkcie ste povinný vyššie uvedené skutočnosti poznať, pričom Vaše
svojvoľné, a v niektorom prípade aj neúmyselné konanie, zakladá Vašu trestnú zodpovednosť.
Do pozornosti dávam nasledujúce:
§ 192 ods. 1, 4 písm. d) Trestného zákona: Nátlak
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.
§ 211 ods. 1, písm. e) , 3 písm. a) Trestného zákona: Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže
Kto vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia tým,
že bráni jej v povinnej školskej dochádzke, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
§ 340 ods. 1 Trestného zákona: Neoznámenie trestného činu
Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest
odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie
uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti, a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez
odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, alebo namiesto toho, ak ide o
vojaka, svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu, a ak ide o osobu vo výkone trestu odňatia

slobody alebo vo výkone väzby príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, potrestá sa odňatím
slobody až na tri roky.
§ 341 ods. 1 Trestného zákona: Neprekazenie trestného činu
Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný pripravuje alebo pácha zločin, na ktorý tento zákon
ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov, alebo
niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti a spáchanie
alebo dokončenie takého zločinu alebo trestného činu neprekazí osobne alebo prostredníctvom inej
spôsobilej osoby, alebo príslušného orgánu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
§ 424a ods. 1, 2 Trestného. zákona: Apartheid a diskriminácia skupiny osôb
Kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu, alebo inú
rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky
až desať rokov.
§ 375 ods. 1, 3 Trestného zákona: Poškodzovanie cudzích práv
Kto inému spôsobí vážnu ujmu na právach tým, že a) uvedie niekoho do omylu alebo b) využije niečí
omyl, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
§ 420 ods. 1, 4 písm. b) Tr. zákona: Mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie
Kto v súvislosti s výkonom právomoci orgánu verejnej moci, z jeho podnetu alebo s jeho
výslovným alebo tichým súhlasom inému týraním, mučením alebo iným neľudským alebo krutým
zaobchádzaním spôsobí telesné alebo duševné utrpenie, potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov
až dvadsať rokov.

Vážený pán riaditeľ,
Vezmite prosím na vedomie moje nasledujúce stanovisko rodiča: S poukazom na vyššie uvedené
zákonné skutočnosti bude moje dieťa pokračovať v ďalšom vzdelávaní vo svojej zákonnej škole bez
jeho a jeho zákonného zástupcu testovania na Covid-19 (a na čokoľvek iné) a bez preukazovania sa
toho „certifikátom“, ako aj bez prekrývania dýchacích ciest a iných nezákonných podmienok, ktorých
ukladania môjmu dieťaťu Vám z a k a z u j e m.
Rovnako Vám, ako aj zamestnancom školy z a k a z u j e m presviedčať, manipulovať, motivovať a
inak „viesť“ moje dieťa k podstupovaniu akéhokoľvek testovania jeho telesných častí, k prekrývaniu
jeho dýchacích ciest a zakazujem Vám a personálu školy prejednávať s ním otázku nakladania s jeho
telesnou integritou.
Oznámte mi prosím do 5 pracovných dní od obdržania tejto Výzvy odpoveď (bez ďalšieho
vysvetľovania k veci), či môjmu dieťaťu bude alebo nebude umožnený prístup k prezenčnému
vzdelávaniu v zmysle môjho stanoviska rodiča (zákonného zástupcu).
V prípade, ak môjmu dieťaťu nebude umožnený prístup k vzdelávaniu v zmysle môjho stanoviska
rodiča (zákonného zástupcu) a pre účely ústavou mu zaručeného práva na vzdelanie na zákonnom
mieste mu budú kladené nezákonné podmienky, vrátane vyššie uvedených podmienok jeho a jeho
zákonného zástupcu testovania na Covid-19 (prípadne iné), ako aj prekrývania dýchacích ciest, podám
na Vás trestné oznámenie pre vyššie uvedené skutky.
Vzhľadom k tomu, že Váš „prieskum“ vychádza zo situácie dištančnej formy vzdelávania a otázky jej
pokračovania, v prípade že k môjmu stanovisku rodiča neobdržím v požiadanej lehote odpoveď, budem

to považovať za Vašu podmienku testovania môjho dieťaťa a jeho zákonného zástupcu na Covid-19
a prekrývania dýchacích ciest dieťaťa, ako podmienky pre účely prezenčnej formy vzdelávania. To na
rovnakom „princípe“ Vami predloženej „prezumpcie“, kedy moje dieťa a jeho zákonný zástupca sú bez
podstúpenia testu na Covid-19 považovaní za pozitívne osoby. V uvedenom prípade podám tiež na Vás
trestné oznámenie.
Verím, že ako riaditeľ/ka školy zaujmete minimálne určitú odpoveď tak, aby ste vo veci nespôsobili
nedorozumenia, ktoré prípadné škody v tomto prípade ostanú na Vašej strane.

Vašu odpoveď žiadam zaslať na e-mailovú adresu: ..................

Súčasne, s poukazom aj na Zák. č. 211/2000 Z.z. žiadam na rovnakú adresu zaslať nasledovné
informácie:
1. označenie ustanovenia zákona (paragrafu a slovnej citácie znenia jeho skutkovej podstaty)
na základe ktorého vyžadujete pre účely prezenčného vzdelávania môjho dieťaťa v mieste jeho
zákonnej školy podstúpenie ním a jeho zákonným zástupcom testu na Covid-19.
2. označenie ustanovenia zákona (paragrafu a slovnej citácie znenia jeho skutkovej podstaty)
na základe ktorého vyžadujete pre účely prezenčného vzdelávania môjho dieťaťa v mieste jeho
zákonnej školy prekrytie jeho dýchacích ciest preventívnymi ochrannými pomôckami.
Tu žiadam označiť nielen ustanovenie zákona o používaní preventívnych a ochranných
pomôcok, ale v prvom rade ustanovenie zákona (paragrafu a slovnej citácie znenia jeho
skutkovej podstaty) ukladajúce právnu povinnosť prekrytia dýchacích ciest, ako skutkovej
zákonnej povinnosti, t.j. skutkového zákonného základu následného použitia príslušnej
preventívnej a ochrannej pomôcky.

S pozdravom
...........................................
Meno a podpis rodiča (zákonného
zástupcu)

