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Vec: Žiadosť o označenie právnej povinnosti a výzva na zdržanie sa nezákonného konania
Vo veci môjho klienta, študenta Vašej školy Michala Matúša, nar. 11.10.2001, bytom SNP č. 128/14,
914 51 Trenčianske Teplice, žiadam o nasledovné:
Podľa vyjadrenia môjho klienta, dňa 19.5.2021 bol prítomný na vzdelávacom procese v škole, kde ste
počas vyučovania 1. hodiny vstúpili do triedy s tým, že ste ho vyzvali na opustenie budovy školy,
pretože nemá prekryté dýchacie cesty a ohrozuje iných.
Zároveň ste z dôvodu neprekrytia jeho dýchacích ciest privolali policajnú hliadku, ktorá ho odviedla
na podanie vysvetlenia na Okresné riaditeľstvo PZ Kvetná č. 357/7 911 05 Trenčín-Zlatovce.
Za prítomnosti policajnej hliadky ste sa vyjadrili, cit.:
„Bez ochrany horných dýchacích ciest nie je povolený vstup do budovy školy a sú aj interné predpisy,
ktoré je potrebné dodržiavať, ale tento interný predpis sme prijali na základe nariadenia vlády. Už ste
si to mohol za ten čas overiť, ako je to s právnymi vecami, ja to mám tiež overené, a veľmi sa mýlite....,
nariadenie vlády je záväzný právny dokument“.
Je nesporné a vyplýva to z Vašich vyjadrení, že disponuje právnymi znalosťami ukladania povinností
a určovania medzí základných práv a slobôd.
Na základe uvedeného Vás žiadam:
-

o konkrétne označenie zákonného ustanovenia (paragrafu a skutkovej podstaty) povinnosti
prekrytia dýchacích ciest,
o konkrétne označenie nariadenia vlády, na základe ktorého prijala škola interné predpisy na
nepovolenie vstupu do školy bez ochrany horných dýchacích ciest,
o doručenie predmetných interných predpisov školy týkajúcich sa nepovolenia vstupu do
školy bez ochrany horných dýchacích ciest prijatých na základe nariadenia vlády.

Vážená pani riaditeľka, oproti Vášmu tvrdeniu predkladám svoje právne tvrdenie, že neexistuje
povinnosť prekrytia dýchacích ciest určená zákonom, a na tomto základe Vás žiadam o zdržanie sa
nezákonného konania voči môjmu klientovi v súvislosti s kladením mu tejto podmienky na účely
prístupu k jeho zaručenému právu na vzdelanie podľa čl. 2 Dodatkového protokolu č. 4 k Dohovoru
o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 14 Charty základných práv Európskej únie, čl. 33
Listiny základných práv a slobôd, čl. 42 ods. 1 Ústavy SR.
Do času preukázania Vášho tvrdenia o existencii povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktoré
dôkazné bremeno je na Vašej strane, vyzývam Vás na zabezpečenie riadneho prístupu môjho klienta
k právu podľa citovaných ustanovení, a to bez kladenia mu podmienky prekrytia dýchacích ciest
a iných podmienok, ktoré nie sú pre prístup ku vzdelaniu určené zákonom.
V opačnom prípade Vám dávam do pozornosti, že sa dopúšťate viacerých trestných činov, najmä:
trestného činu nátlaku podľa § 192 ods. 1, ods. 2 písm. a), b), ods. 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 až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie,
trestného činu poškodzovania cudzích práv podľa § 375 ods. 1, ods. 2 písm. a), b) Trestného zákona:
Kto inému spôsobí vážnu ujmu na právach tým, že a) uvedie niekoho do omylu alebo b) využije niečí
omyl, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky,
trestného činu mučenia a iného neľudské alebo kruté zaobchádzania podľa § 420 ods. 1 , ods. 2 písm.
b), c), ods. 3 písm. b), ods. 4 písm. d) Trestného zákona: kto o 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 až dvadsať rokov,
trestného činu apartheidu a diskriminácie skupiny osôb podľa § 424a ods. 1, ods. 2 písm. f) Trestného.
zákona: Kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu,
alebo inú rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb, potrestá sa odňatím slobody na
osem až pätnásť rokov
Oznamujem, že môj klient od 24.5.2021 nastúpi riadne na vyučovanie bez prekrytia horných
dýchacích ciest a iných právne irelevantných podmienok.

S pozdravom
JUDr. Adriana Krajníková

Príl.: plnomocenstvo, zo dňa 23.5.2021

