
Advokátka JUDr. Katarína Burdyová vypracovala Žiadosť o poskytovanie ústavného práva na vzdelanie.

Advokátka s dlhoročnou praxou JUDr. Katarína Burdyová vypracovala Žiadosť rodičov o poskytovanie ústavného práva na
vzdelanie ich detí:

DOKUMENT: Žiadosť rodičov o poskytovanie ústavného práva na
vzdelanie ich detí
12.02.2021 | 10:19
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Žiadosť si môžete stiahnuť aj TU.

Zdroj: InfoVojna

   

Diskusia (Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

UPOZORNENIE:
Vážení diskutérii, podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie
zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre,
ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Medzi také príspevky patria komentáre
rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania,
národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Marek Nestarajsa 2021-02-12 10:35:53

ziadost nejde stiahnut...:-(

La Ky 2021-02-12 10:43:30

ide

Pavol Bartošík 2021-02-12 16:13:45

Žiadosť si môžete stiahnuť aj TU.

BlackWater SK 2021-02-12 10:37:56

Prosim, ako sa branit, ak podmienuje skola vstup deti na vyucovanie testami OBOCH rodicov? My sme obaja rodicia pracujuci z
home o�ce a odmietame sa testovat. Nemame problem s neinvazivnym otestovanim nasho dietata (slinove testy)

Jesus Christ 2021-02-12 19:03:24

Treba tam poslať babku na 65 rokov a tvrdiť, že dieťa býva z karanténnych dôvodov u nej. A nech ona žiada predložiť testy
všetkých zamestnancov školy a to každý deň. Nech si to tie svine vychutnajú, že či sa im to bude páčiť, ak niečo také pýtajú
od rodičov. Ak to riaditeľ neumožní, treba na neho poštvať políciu s tvrdením, že pravdepodobne zatajuje nakazenú
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osobu. Je nutné otaočiť tú mašinériu proti hajzlom, ktorí šikanujú vás.

Žaloby nepomôžu, lebo je to na dlhé lakte, stojí to peniaze, čas a nervy, aj keď je pravdou, že je porušovaných niekoľko
paragrafov naraz. Treba sa spojiť, kto je proti testovaniu a týmto obmedzovaniam a treba konať tak, ako sa im páčiť
nebude. Takže, nech si zamestnanci školy nachystajú modré papieriky a občianske preukazy. A nech ukážu testy aj ich
rodinných príslušníkov zo spoločnej domácnosti. Hlavne kuchárky a triedne učiteľky. Je čas sa postaviť na odpor s ich
zbraňami.

hanga hanga 2021-02-12 11:59:43

všetci riešia testy, ale ak takto netestovaní rodičia dostanúú do školy netestované dieťa, vystavia ho niekolkohodinovému
duseniu, čo s tým?

S G 2021-02-12 12:07:20

Advokátka s dlhoročnou praxou...? Celé "dielo" je opísané z článku JUDr. Adriany Krajníkovej, bez námahy aspoň preformulovať
vety a odseky. Pani doktorka mala korektne uviesť zdroj obsahu žiadosti, ktorú poskytla verejnosti,pretože obsahuje doslova
prekopírované znenie článku zalobyvocistatu.sk
Celá žiadosť je bezpracným výňatkom z uvedeného článku, ako aj z ďalších publikovaní JUDr. Krajníkovej, a to jej výziev školám a
riaditeľom v ďalších jej článkoch:

zalobyvocistatu.sk
zalobyvocistatu.sk
zalobyvocistatu.sk
vzory pre deti a budúce mamičky:
zalobyvocistatu.sk

Dokonca štýl a fond písma sú "náhodou" rovnaké...
Doktorka Krajníková bez pochýb venovala množstvo času na vypracovanie článkov, žiadostí a manuálov, preto je neetické
prisvojiť si jej námahu bez poukázania na zdroj. Pani doktorku určite teší, že kolegovia vychádzajú aj z jej právnych názorov a
publikovania, avšak ona vždy poukáže na zdroj alebo autora jej inšpirácie právnych úvah a názorov. Iba toto je korektná
spolupráca, ktorá posúva spoločne ďalej.

Milan Mašcuch 2021-02-12 12:21:35

Výborne. Ešte upraviť možnosť stiahnuť.

Dorian Bratislavský 2021-02-12 19:02:34

Toto su podstatne clanky a nie tie ostatne dristy plus komenty o tom ako to vsetci viete poriesit z poza klavesnice..

Jesus Christ 2021-02-12 19:12:07

To sú zbytočné papiere. Treba začať všetkých šikanovať rovnakým spôsobom. Prídem do obchodu a suka chce modrý
papierik? Nech ukáže najskôr ten svoj. A pekne nech sa aj legitimuje, či sedia osobné údaje. Že je to protizákonné? Je, ale
to isté robia oni. A keď ma zastaví policajt, najskôr nech ukáže papier o negativite alebo nech sa vzdiali na 10 metrov.
Alebo nech radšej zmizne.

Čo sa týka obchodov, kto pýta papierik, je ľahké ísť nakúpiť inde. Ak by sa takto začala chovať väčšina spotebiteľov, takéto
stupidné selektovanie ľudí by ich rýchlo prešlo. Robím to presne takto a kto chce moje peniaze, tomu ani nevadí, že nemám
ani papierik, ani handru na hube. Sila peňazí rozhoduje. A podporujem malých lokálnych predajcov a nie nejaké zasraté
korporácie so zahraničnými vlastníkmi.

VIDEO: Môžete byť zaočkovaní
a nepomôže vám to. Po
príchode na Slovensko vás čaká
karanténa, oznámil propagátor
kampane Vakcína je sloboda
Minister zdravotníctva Marek Krajčí
(OĽ NO) i k b b i k j

VIDEO: Ivermektín ako najväčší
nepriateľ Slovenskej lekárnickej
komory pri liečbe pacientov
s ochorením Covid-19
Slovenská lekárnická komora vyzýva
verejnosť, aby sa v lekárňach
nedopytovala na lieky obsahujúce

Europoslanci žiadajú
demokratický dohľad nad
sociálnymi sieťami
Poslanci Európskeho parlamentu
kriticky zhodnotili obrovskú moc
sociálnych platforiem a ich
znepokojivý vplyv na politiku a

Juraj Mesík: Ak ošetrujúci lekár
neverí Ivermectinu, môžete
požiadať o podanie lieku na
reverz
Analytik globálnych trendov a rizík
Juraj Mesík sa štúdiami o liečbe
covidu zaoberá od jari 2020

Podnikatelia v gastro oblasti a
cestovnom ruchu už majú po krk
opatrení Matovičovej vlády:
„Prevádzky sú absolútne na
mizine, štát nedáva žiadnu
pomoc a ešte nás zdiera!“

Nicholsonová de�nitívne
odchádza zo Sulíkovej SaS.
Europoslankyňa sa kvôli
prepadnutej miliarde eur
dostala do kon�iktu s
vicepremiérkou Remišovou

Českí poslanci odmietli predĺžiť
núdzový stav. Babiš ho chce
vyhlásiť podľa iných noriem
V hre je aj možnosť, že česká vláda
Poslaneckú snemovňu obíde a
vyhlási nový núdzový stav.

VIDEO: MUDr. Bukovský o
psychologických dôvodoch
potreby zbaviť sa zla šíreného v
našej spoločnosti a urgentnosti
zosadiť z funkcie premiéra Igora
Matoviča
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VIDEO: Za oponou PCR testů na
COVID-19
S dr. Sam Bailey se podíváme, co se
skrývá za oponou PCR testů
používaných na detekci covidu-19,
které následně ospravedlňují
zaváděná nařízení. Jsou PCR testy

VIDEO: Cenzura je nepřípustná
– čas na změnu je nyní
Cenzura je vždy prvním krokem
zločinecké vlády, která se zoufale
snaží zakrýt své špatné činy před
lidmi, které sama ovládá.Kotleba podľahol paranoji a v

každom začal hľadať nepriateľa,
píše expodpredseda ĽSNS Uhrík
v rozlúčkovom liste
Bývalý podpredseda ĽSNS v liste
vysvetlil dôvody svojho odchodu zo
strany

Kežmarok hľadá Covid-19
pacientov: Čísla zverejnené
Krajčího rezortom zdravotníctva
nezodpovedajú realite
Kežmarok sa čuduje číslam, ktoré
zverejnilo ministerstvo zdravotníctva
o hospitalizovaných pacientoch

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

Téma: Šok na burze Hosť: Tomáš Janco

12.02.2021 o 22:00 - 13.02.2021 00:00

Bez ostychu 10.2.2021
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Zaujímavosti

ZAHRANIČIE SRBSKÝ FILMOVÝ REŽISÉR
KUSTURICA SA DAL ZAOČKOVAŤ RUSKOU
VAKCÍNOU SPUTNIK V
https://www.extraplus.sk 12.02.2021

Žilinka: V kauze Glance House sa bude opätovne
viesť trestné stíhanie
https://davdva.sk 12.02.2021

Nákupná horúčka vo Viedni
https://www.hlavnydennik.sk 12.02.2021

Matovičov strmhlavý pád. Ani Danko tak rýchlo
neklesal, tvrdí odborník
https://www.tvnoviny.sk 12.02.2021

Penta mení vrcholové vedenie. Z manažérskej
štruktúry už Haščák vypadol
https://ekonomika.pravda.sk 12.02.2021

Minister vnútra Mikulec: Ak sa Slováci nezačnú
správať zodpovedne, na rad príde povinná štátna
karanténa (Rozhovor)
https://refresher.sk 12.02.2021

Lucas�lm Calls Gina Carano Social Media Posts
“Abhorrent”; Actress No Longer Employed By
‘Mandalorian’ Studio
https://deadline.com 11.02.2021

Krajči, Matovičova atómová bomba, vybuchol na
Slovensku
https://liptakpeter.blog.pravda.sk 11.02.2021

Herecká legenda Marína Kráľovičová sa odmieta
zaočkovať napriek prekonanému koronavírusu
https://www.cas.sk 11.02.2021

PRIESKUM: Klesajú všetci okrem Smeru a PS, Za
ľudí naspäť v parlamente a za Hlasom je druhá
SaSka
https://www.topky.sk 11.02.2021

Lockdown nepriniesol očakávané výsledky,
hovorí Sulík
https://www.konzervativnyweb.sk 11.02.2021

Maďarská vláda rozhodla o zavedení
očkovacieho preukazu
https://www.hlavnydennik.sk 11.02.2021

Pročko si vybral za asistenta frajera svojej dcéry.
Problém v tom nevidí
https://ereport.sk 11.02.2021

Ku Covid-propagande "Vakcína je sloboda" sa
pridali ďalšie osobnosti
https://www.cas.sk 11.02.2021

VEĽKÉ ZISTENIE: Kočner a Suchoba mali údajne
prať peniaze cez známu celoslovenskú sieť
reštaurácií
https://www.startitup.sk 11.02.2021

Výnimočnej farme hrozí zánik. Jej majitelia sú
podľa SIS bezpečnostnou hrozbou
https://polnoinfo.sk 11.02.2021
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Štát už minul na antigénové testy takmer 140-
miliónov eur
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Zomrel Larry Flynt kráľ pornogra�e tvorca
Husler
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Slovensko o pár dní vymaže koronavírus.
Ukazoval to štátny graf, pre ktorý nám hrozila
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Šéf policajných odborov: V zbore vládne neistota
https://spravy.pravda.sk 11.02.2021

Navaľného manželka údajne odletela z Moskvy
do Nemecka
https://www.postoj.sk 10.02.2021
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