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Vec: Žiadosť o zdržanie sa nezákonného konania vo veci zníženia známky zo správania 

 

 
Vo veci môjho klienta, žiaka Vašej školy, mal. Daniela Antola, ktoré plnomocenstvo prikladám, 

žiadam o nasledovné:  

 
Podľa informácii môjho klienta a jeho zákonného zástupcu, otca Ing. Slavomíra Antola, ktorý obdržal 

upozornenie zo systému Edu Page, je môjmu klientovi Danielovi navrhnutá známka zo správania 4. 

stupňa, nakoľko v čase od 12.10.2020 do 23.10.2020 vymeškal spolu 59 vyučovacích hodín.  
 

Dôvodom vymeškania bola skutočnosť, že môjmu klientovi bolo z Vašej strany (jeho zákonnej školy 

podľa § 20 ods. 5 Zák. č. 245/2008 Z.z.) zabránené v školskej dochádzke bez prekrytia dýchacích 
ciest, ktorá nelegitímna požiadavka bola od neho vynucovaná poukazom na Opatrenie Úradu 

verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, spočiatku č. OLP/7852/ zo dňa 29.9.2020 

a následne č. OLP/8323/2020 zo dňa 14.10.2020. O tomto svedčí o.i. Zápisnica z pohovoru so 
zákonným zástupcom žiaka, zo dňa 7.10.2020. 

 

Dávam do pozornosti, že Opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR nie sú všeobecne záväzné 

právne predpisy. Môj klient nebol preto povinný na ich základe čokoľvek dodržiavať a plniť. 

 

Prikladám rozhodnutie Ústavného súdu SR vo veci Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva č. 
OLP/3172/2020, zo dňa 17.4.2020, ktorá právna otázka je totožná pre všetky opatrenia vydávané 

úradom verejného zdravotníctva SR a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v otázke Covid-

19.  
 

 

Uznesenie Ústavného súdu SR, zo dňa 24.9.2020, sp. zn. II. ÚS 411/2020 : „Ústavný súd dospel 

k záveru, že napadnuté opatrenie ako správny akt vydaný orgánom verejnej správy pri plnení jeho 
úloh, ktorý má charakter hybridného správneho aktu... ....opatrenie s povahou hybridného 

správneho aktu nie je právnou normou, a teda ani nemôže byť všeobecne záväzným právnym 

predpisom.   

 

 

 
Vyžadovanie prekrytia dýchacích ciest od môjho klienta bolo z Vašej strany nedovoleným 

svojvoľným konaním, ktorým ste sa o.i. dopustili trestného činu nátlaku a iné. S poukazom na 

citované rozhodnutie ústavného súdu, Vaše konanie nemalo oporu v zákone, pričom bolo v príčinnej 
súvislosti s absenciou môjho klienta v škole. 
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Vážený pán riaditeľ,  
 

Žiadam upustiť od Vášho zámeru znížiť môjmu klientovi známku zo správania z dôvodu vymeškania 

vyučovacích hodín, ktoré  V a š e  nezákonné konanie o vyžadovanie prekrytia dýchacích ciest bolo 
v príčinnej súvislosti s jeho neprítomnosťou na 59 vyučovacích hodinách.  

 

V prípade, že môj klient skutočne obdrží zníženú známku zo správania na 4. alebo iný stupeň, alebo 
akýkoľvek iný postih za Vami spôsobené jeho vymeškané hodiny, príp. za nerešpektovanie 

predmetných opatrení, podá na Vás trestné oznámenie.  
 

Súčasne Vás žiadam o založenie tejto listiny s priloženou plnou mocou do spisovej agendy Vašej 

školy. Keďže predchádzajúcu korešpondenciu medzi mnou a Vami, ako riaditeľom školy, týkajúcu sa 
totožnej právnej otázky, aká je predmetom tejto žiadosti, ste v rozpore so zákonom vrátili otcovi 

môjho klienta (pretože ste nesúhlasili s jej obsahom), táto Vám bude opakovane doručená úradným 

spôsobom. Je Vašou povinnosťou riadne evidovať úradnú dokumentáciu týkajúcu sa žiakov Vašej 
školy, bez ohľadu na Váš subjektívny názor k prejednávanej veci, a uchovávať ju po zákonom 

stanovenú dobu predpísaným spôsobom.  

  
 

 

 
 

 

S pozdravom       JUDr. Adriana Krajníková 
 

 

 
 

 

 
Príl.: Plnomocenstvo   

           


