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MENO & ADRESA RODIČOV/A 

 

        MENO RIADITEĽA 

        ADRESA ŠKOLY 

 

Na základe informácie o novelizácii školského zákona číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (je súčasťou tohto listu, ako 

príloha číslo 1), chcem   dôrazne upozorniť zástupcu školy, teda Vás pani riaditeľka/ riaditeľ o 

nasledovnom : 

  Novelizácia vyššie uvedeného zákona, prerokovaná na 118 uznesení Výboru Národnej rady 

Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 19. októbra 2021, ktorá by mala 

nadobudnúť účinnosť dňa 1. januára 2022, obsahuje  takú   vágnu  právnu  úpravu , v ktorej  nie je  

jednoznačne definovaný rozsah  zdravotnej  starostlivosti, ktorá by sa mala týkať našich detí. Jedná 

sa hlavne o zásahy  do telesnej integrity  dieťaťa a to o úkon  testovania žiaka na COVID-19 rôznymi 

typmi testov alebo priamo očkovanie na COVID-19 alebo iný typ očkovania. Takéto taxatívne  

vymedzenie, tj. že  akýkoľvek  zásah  do telesnej  integrity  žiaka, nie je zdravotnou starostlivosťou 

v zmysle  tohto  zákona.  Zdravotnou starostlivosťou sa myslí, rozumie, odborná lekárska 

starostlivosť, napríklad pri traumatologickom úraze a s tým aj okamžité privolanie zákonného 

zástupcu (zlomeniny, podvrtnutia členku....atď.) 

Vzhľadom na tieto skutočnosti a nebezpečnú možnú interpretáciu tejto novely, kedy môže dôjsť bez 

vedomia zákonného zástupcu k invazívnemu zákroku do organizmu maloletého žiaka/žiačky, 

absolútne nesúhlasíme ako zákonní zástupcovia s tým, aby ste Vy rozhodoval/a  ako zástupca  

zariadenia o  akýchkoľvek invazívnych zásahoch do telesnej integrity nášho dieťaťa, myslené najmä 

pri akomkoľvek testovaní na COVID-19 a samotnom očkovaní akoukoľvek vakcínou na toto 

„ochorenie“, tento výslovný  nesúhlas týmto deklarujeme ako rodičia, zákonní zástupcovia dieťaťa 

MENO DIEŤAŤA A TRIEDA. 

Dávame Vám  na vedomie, že  v prípade  nerešpektovania  vyššie uvedeného  nášho  výslovného  

NESÚHLASU sa  jedná o porušenie  nasledujúcich  právnych  predpisov a medzinárodných  

dohovorov: 

• (napr. právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti) podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 

227/2002 Z. z.,  

• V zmysle Ústavy Slovenskej republiky 

1. čl. 7, ods. 5: „medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, 

medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon a medzinárodné 

zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických 

osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom majú 

prednosť pred zákonmi“; 

2. čl. 154c, ods. 1: „medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré 

Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred 

nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona sú súčasťou jej právneho poriadku a 

majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd“; 

3. čl. 12: ods. 4: “nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach preto, že uplatňuje svoje 

základné práva a slobody.“ 
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4. čl. 13: 

ods. 1 povinnosti možno ukladať 

písm. a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných 

práv a slobôd, 

písm. b) medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a 

povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo 

písm. c) nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2. 

ods. 2 „medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených 

touto ústavou len zákonom.“ 

ods. 4 “nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje 

základné práva a slobody.“ 

 

5. čl. 16 : 

ods. 1 “nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v 

prípadoch ustanovených zákonom.“ 

ods. 2 “nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu 

zaobchádzaniu alebo trestu.“ 

6 .  čl. 19: ods. 1 každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej 

povesti a na ochranu mena. 

• V zmysle Medzinárodného paktu OSN o občianskych a politických právach 

čl. 7: "nikto nesmie byť mučený alebo podrobovaný krutému, neľudskému alebo 

ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. Najmä sa nebude nikto bez svojho 

slobodného súhlasu podrobovať lekárskym alebo vedeckým pokusom." 

Podľa Charty základných práv Európskej únie 

čl. 1: Ľudská dôstojnosť - „ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. Musí sa rešpektovať a ochraňovať.“ 

čl. 4: Zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu - „nikoho 

nemožno mučiť ani podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.“ 

čl. 52: Rozsah a výklad práv a zásad 

1. „Charty základných práv Európskej únie, akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v 

tejto charte musí byť ustanovené zákonom a rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd. Za 

predpokladu dodržiavania zásady proporcionality možno tieto práva a slobody obmedziť len vtedy, ak 

je to nevyhnutné a skutočne to zodpovedá cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú uznané Úniou, 

alebo ak je to potrebné na ochranu práv a slobôd iných. 

2. Práva uznané v tejto charte, ktoré sú predmetom ustanovení zmlúv, sa vykonávajú za podmienok a 

v medziach vymedzených týmito zmluvami. 

3. V rozsahu, v akom táto charta obsahuje práva, ktoré zodpovedajú právam zaručeným v Európskom 

dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zmysel a rozsah týchto práv je rovnaký ako 
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zmysel a rozsah práv ustanovených v uvedenom dohovore. Toto ustanovenie nebráni tomu, aby 

právo Únie priznávalo širší rozsah ochrany týchto práv. 

4. V rozsahu, v akom táto charta uznáva základné práva vyplývajúce z ústavných tradícií spoločných 

pre členské štáty, sa tieto práva musia vykladať v súlade s týmito tradíciami. 

5. Ustanovenia tejto charty, ktoré obsahujú zásady, môžu byť vykonávané legislatívnymi a 

exekutívnymi aktmi prijatými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, a aktmi členských 

štátov, ak tieto vykonávajú právo Únie, pri výkone svojich príslušných právomocí. Možno sa ich 

dovolávať pred súdom len na účely výkladu a preskúmavania zákonnosti týchto aktov. 

6. Vnútroštátne právne predpisy a prax sa musia zohľadniť v plnej miere tak, ako je to vymedzené v 

tejto charte. 

7. Súdy Únie a členských štátov náležite prihliadajú na vysvetlivky vypracované s cieľom poskytnúť 

usmernenia pri výklade tejto charty.“ 

čl. 53: Úroveň ochrany - „Žiadne ustanovenie tejto charty sa nesmie vykladať tak, že obmedzuje alebo 

poškodzuje ľudské práva a základné slobody uznané v rámci príslušného rozsahu ich pôsobnosti, 

právom Únie, medzinárodným právom a medzinárodnými zmluvami, ktorých zmluvnou stranou je 

Únia alebo všetky členské štáty, a najmä Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a 

základných slobôd, ako aj ústavami členských štátov.“ 

čl. 54: Zákaz zneužívania práv - „Žiadne ustanovenie tejto charty sa nesmie vykladať tak, že zahŕňa 

právo vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov zameraných na poškodenie práv a slobôd uznaných v 

tejto charte alebo na ich obmedzenie vo väčšom rozsahu, ako je ustanovený v tejto charte.“ 

 

V zmysle Európskeho dohovoru o základných ľudských právach a slobodách 

čl. 3: Zákaz mučenia - "nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu 

zaobchádzaniu alebo trestaniu." 

Podľa Protokolu č. 4 zo 16. septembra 1963 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 

priznávajúci niektoré práva a slobody iné než tie, ktoré sú už uvedené v dohovore a v prvom 

dodatkovom protokole k dohovoru 

čl. 2 ods. 1, 3 a 4: 

1. „každý, kto sa legálne zdržiava na území niektorého štátu, má na tomto území právo slobody 

pohybu a slobody zvoliť si miesto pobytu. 

3. žiadne obmedzenia sa nemôžu uvaliť na výkon týchto práv okrem tých, ktoré ustanovuje zákon a 

sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, na 

udržanie verejného poriadku, na predchádzanie zločinnosti, na ochranu zdravia alebo morálky alebo 

na ochranu práv a slobôd iných. 

4. práva uvedené v odseku 1 môžu v určitých oblastiach podliehať obmedzeniam, ktoré sú uložené 

zákonom a sú v demokratickej spoločnosti odôvodnené verejným záujmom.“ 

Na podklade citovaných ustanovení Ústavy, Paktu OSN, Charty základných práv Európskej 

únie a Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd je 

nespochybniteľné, že ak medzinárodné zmluvy o ľudských právach (Paktu OSN, Charta a 
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Dohovor) zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd, majú prednosť pred zákonom 

(čl. 154c ods. 1 Ústavy SR). 

S poukazom na vyššie uvedené teda náš výslovný  nesúhlas s akýmkoľvek invazívnym  zásahom  do 
telesnej  integrity  nášho / môjho  dieťaťa ………………..ako aj  uvedené  porušenia  citovaných  zákonov 
a  Medzinárodných  dohovorov,  Vás týmto veľmi dôrazne upozorňujeme na konanie, hlavne 
v súvislosti s vágnou právnou úpravou  tejto novelizácie, v prípade, že dôjde k akémukoľvek 
testovaniu, očkovaniu na ochorenie COVID-19 alebo inému testovaniu, očkovaniu, budete ako osoba 
priamo trestnoprávne zodpovedná a preberáte plnú zodpovednosť za prípadné ochorenie, proti 
ktorému sa látka podáva, vrátane vzniku neskoršieho fyzického alebo psychického poškodenia 
príjemcu látky súvisiaceho s podaním látky. Na základe toho Vášho konkludentného konania  
preberáte plnú zodpovednosť za  náhradu škody, ktorá by vznikla v súvislosti s Vaším 
nerešpektovaním  nášho/môjho  výslovného  nesúhlasu, vrátanie  právnych aspektov uvedených 
v tomto  liste. Okrem  priamej škody,   ide aj o  náklady právneho  zastúpenia i všetky s tým 
vynaložené náklady, najmä náklady súvisiace s určením diagnózy, náklady na poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť, náklady na ošetrovanie príjemcu látky, vrátane náhrady ušlého príjmu osoby 
zabezpečujúcej túto starostlivosť, náhradu psychickej ujmy rodinných príslušníkov. To znamená: ako 
konečný odsúhlasovateľ zdravotného úkonu (podania látky) s plnou vážnosťou a vedome teda 
dobrovoľne (bez nátlaku) týmto preberáte zodpovednosť za všetky škody a následné poškodenia, 
ktoré vzniknú v rámci sprievodných okolností v súvislosti s podaním látky. Okrem právnych následkov 
tohto vyhlásenia v oblasti občianskeho práva, najmä povinnosti nahradiť príjemcovi látky / jeho 
právnemu nástupcovi škodu spôsobenú v súvislosti s podaním látky bez ohľadu na Vaše zavinenie, ste 
si vedomá/ý aj možných trestno-právnych následkov vyvolaných podaním látky. 

 

 

S pozdravom, 

 

 

V Bratislave dňa 31.10.2021 

 

 

MENO         MENO 

         Matka                                                                                                       otec 

zákonný  zástupca                                                                               zákonný  zástupca  
                

 

 

 

Prílohy: 

Príloha číslo 1 -  predložená novelizácia školského zákona číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Príloha číslo 2 -  Spoločná správa VVMS tlač 658 (novelizácia školského zákona číslo 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 
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Príloha číslo 1 
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Účinnosť bola pozmenená na 1. 

január 2022 


