Manuál pre riaditeľov
Pripravili sme dokument na porovnanie s výkladom k školskému semaforu
v školskom roku 2021/2022 – k povinnosti používania preventívnych ochranných
pomôcok na prekrytie horných dýchacích ciest v priestoroch škôl a školských zariadení
v súvislostí s právnou záväznosťou vydaných všeobecne záväzných právnych predpisov:
1) Ako postupovať v situácií, ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka odmieta, aby jeho
dieťa malo prekryté horné dýchacie cesty tak, ako to vyplýva z aktuálne účinnej
vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR?
1.Odpoveď rodiča: Aktuálnu vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva č. 237 poznám.
Keďže vyhláška nie je platným právnym predpisom ( ako je vysvetlené nad textom) nemôžete
odo mňa a ani od môjho dieťaťa tento právny úkon požadovať! Pokiaľ budete vytvárať
akýkoľvek, čo i len malý nátlak, podám na Vás ( ako učiteľku môjho dieťaťa) a na Vášho
nadriadeného najprv Trestné oznámenie a potom žalobu na súd. A dôrazne Vás upozorňujem,
že oddelenie môjho dieťaťa do vedľajšej miestnosti od jeho spolužiakov bude pre Vás ešte
väčším problémom.

2) Ako postupovať v situácií, ak zákonný zástupca požiada o výnimku z povinnosti
prekrytia horných dýchacích ciest pre svoje dieťa ( z rôznych dôvodov )?
2.Odpoveď rodiča: Nepotrebujem žiadnu výnimku od školy, ani od zriaďovateľa, ani od
Ministerstva školstva. Vašou povinnosťou je vyučovať, nie riešiť zdravotný stav môjho
dieťaťa.

3) Ako postupovať, ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka tvrdí, že vyhláška mu
nemôže nič prikazovať a na splnenie povinností vyžaduje argumentáciu príslušným
ustanovením zákona?
3. Odpoveď rodiča: Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke
zákonov SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 1 ods. 1 definuje všeobecne
záväzné právne predpisy, kde patria:
➢ Medzinárodné zmluvy;
➢ Ústava Slovenskej republiky a ústavné zákony;
➢ Zákony;
➢ Nariadenia vlády Slovenskej republiky;
➢ Vyhlášky a opatrenia ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných
orgánov štátnej správy a Národnej banky Slovenska.
Uvedené predstavuje hierarchiu právnych predpisov v SR a ich vzťahy nadriadenosti a
podriadenosti. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú teda všeobecne záväznými
právnymi predpismi, avšak nie sú zverejňované v Zbierke zákonov.
Podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 400/2015 Z. z., právne predpisy , iné akty a akty
medzinárodného práva sa v zbierke zákonov vyhlasujú na základe písomnej žiadosti o
vyhlásenie, doručenej úradu vlády. Žiadosť o vyhlásenie vyhlášok a opatrení iných orgánov
štátnej správy a iných aktov podáva vedúci orgánu štátnej správy alebo inštitúcie, ktorá žiada
o vyhlásenie. Z uvedeného vyplýva, že aj vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva mohli byť

publikované v zbierke zákonov. Napriek tejto možnosti sú Vyhlášky ÚVZ publikované len
vo Vestníku vlády SR, ktorý je zverejňovaný na webovom sídle Ministerstva vnútra SR.
Podľa § 15 zákona č. 400/2015 Z. z. " O všetkom, čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa
má za to, že dňom vyhlásenia sa stalo známym každému, koho sa to týka." Zatiaľ, čo o
všeobecne záväzných právnych predpisoch publikovaných v zbierke zákonov platí
nevyvrátiteľná domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov, v
prípade všeobecne záväzných právnych predpisov publikovaných vo Vestníku Vlády SR táto
domnienka neplatí.
Úrad verejného zdravotníctva je zriadený zákonom č. 355/2007 Z. z. – Zákon o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravotníctva –v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) je orgánom
verejného zdravotníctva a v zmysle § 5 ods. 1 tohto zákona ako ROZPOČTOVÁ
ORGANIZÁCIA štátu! Nie je právne možné, aby právne záväzné predpisy vydávala
rozpočtová organizácia!
4) Čo ak zákonný zástupca tvrdí, že všetci sú povinní riadiť sa iba Ústavou Slovenskej
republiky, pričom podľa neho Vyhlášky nie je povinný rešpektovať?
4.Odpoveď rodiča: Netvrdím, že sa riadim len ústavou. Riadim sa v živote systémom
právnych noriem, platných v Slovenskej republike. A bolo by načase, aby aj učitelia a riaditeľ
školy to právne minimum k výkonu ich práce ovládali. Treba si to doštudovať. Vaše tvrdenie,
že v zmysle Ústavy SR ( článok 123), že orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich
medziach môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené
zákonom - NEPOPIERAM. Lebo tieto všeobecne záväzné právne predpisy musia byť
vydávané tak, ako tvrdíte – v zmysle článku 2 ods. 2 Ústavy SR : „ Štátne orgány môžu konať
iba na základe Ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“
Myslím, že v školstve tieto právne veci nepochopí nikto z vás, keďže váš minister je vraj tiež
právnik a nechá do manuálu napísať hlúposti, ktoré sa vylučujú! Poniektorým z vás to bude
musieť vysvetliť súd.

5) Ako postupovať, ak zákonný zástupca naďalej nesúhlasí, dožaduje sa „dodržiavania
svojich základných práv“ a zdržania sa údajného protiprávneho konania zo strany
školy? Čo s údajnou diskrimináciou a segregáciou, argumentovaním medzinárodnými
zmluvami, ľudskými právami a hrozbami začatím trestného stíhania alebo správnoprávneho konania voči riaditeľom príslušných škôl?
5.Odpoveď rodiča: Mylne ste boli informovaní, že o nesúlade všeobecne záväzných
právnych predpisov s Ústavou môže rozhodnúť len Ústavný súd Slovenskej republiky.
Nemôže! Ústavný súd SR nerozhoduje o právnych predpisoch nižšej právnej sily a preto
žiadny právnik nepodá na Ústavný súd SR sťažnosť proti nemu! Pri porušovaní ľudských
práv je skutočne nárok na vzdelanie, právo na život a zdravie všetkých žiakov a nemožno
uplatniť právo jednotlivca. Akého jednotlivca? Tým, že obhajujem práva svojho dieťaťa,
obhajujem aj práva ostatných detí v škole! Vy neviete, ako škodí nosenie rúška naším deťom?
Na to nepotrebujete byť lekárkou/pediatrom. Aj tí sú mnohokrát upiatí na šikanu a príkazy
štátu a spreneverujú sa hippokratovej prísahe.
Základné ľudské práva sú: neodňateľné; nescudziteľné; nepremlčateľné; nezrušiteľné!

Charta základných práv Európskej únie a Európsky dohovor sú medzinárodné zmluvy,
ktorými je Slovenská republika viazaná bez pripustenia výnimiek a jednoznačne určujú, že
akékoľvek obmedzenia výkonu základných práv a slobôd, je možné len a jedine formou
zákona ( za splnenia aj ostatných predpokladaných podmienok ) a nie právnou normou
nižšej právnej sily.
Podľa Charty základných práv Európskej únie a Európskeho dohovoru, je povinnosťou súdu
strážiť dodržiavanie základných práv a slobôd zo strany štátu voči svojim obyvateľom. Súd
musí skúmať, akým spôsobom/formou sú tieto práva a slobody obmedzované či zakazované
a či takéto obmedzenia a zákazy sú dôvodné, primerané, či sú dodržiavané zásady
proporcionality a či je to nevyhnutné. Základné práva a slobody požívajú zvýšenú ochranu
a musia byť garantované nielen za štandardných podmienok, ale práve vo výnimočných
situáciách, kedy je náchylnosť ich porušovania zvýšená
Žiadame, aby súd neprehliadol rozdiel medzi podmienkou vyžadujúcou obmedzenie
základného práva zákonom a jeho obmedzením na základe zákona, teda Všeobecne záväzným
právnym predpisom. Ide o dve rozdielne podmienky. Požiadavka zákona nie je v druhom
prípade formálnou požiadavkou. Zákony prijíma len a výlučne Národná rada Slovenskej
republiky a všeobecne záväzné právne predpisy na základe zákona vydávajú iné štátne orgány
– orgány výkonnej moci. Požiadavka obmedzenia základného práva zákonom znamená, že
len a jedine parlament smie obmedziť základné právo alebo slobodu. Vysvetlenie možno
oprieť o Ústavu SR, ktorá v článku 2 ods. 2 zakladá pre štátne orgány pravidlo: „Čo nie je
dovolené, je zakázané!“ Pretože nijaký štátny orgán nemá dovolené obmedzovať základné
práva a slobody, malo by platiť, že to ani nijaký orgán štátu nesmie urobiť.

6) Aké budú podmienky účasti na školskom vyučovaní v škole pre deti, ktoré nie sú
zaočkované?
6.Odpoveď rodiča: Upozorňujem Vás, že všetci by sme mali vedieť, že našu zdravotnú
dokumentáciu nemôžeme predkladať hocikomu, kto si o ňu zažiada! Osoby, ktoré môžu
nahliadnuť do Vašej zdravotnej dokumentácie sú označené/vyšpecifikované v § 25 zákona č.
576/2004 Z. z. – Zákon o zdravotnej starostlivosti. Môžem vás ubezpečiť, že policajti,
vojaci, učitelia, colníci, zamestnanci fitnescentier , hotelov, či ochranka v obchodných
centrách tam zahrnutá nie je! Okrem toho nemôžu všetci títo vymenovaní požadovať od vás
predloženie občianskeho preukazu. Do OP môže nahliadnuť len policajt v zmysle zákona
číslo 204/1991 Zb. – Zákon o policajnom zbore SR. V zmysle tohto zákona nesúhlasím
s predkladaním testov, ani kovid pasov, ani inej zdravotnej dokumentácie!
My si zdravie v našej rodine chránime, takže aj moje dieťa je zdravé.
Čo sa týka nosenia rúška, lekári a odborníci majú opačný názor ako naša vláda
a pandemická komisia. Vychádzajúc z empirických skúseností dlhodobé nosenie prekrytia
horných dýchacích ciest pravdepodobne prispieva k vzniku respiračných ochorení. Tým, že
nosíme rúško, si zabíjame vlastné PĽÚCA. Každý skutočný lekár a odborník na zdravie vie,
že rúško v momentálnej situácii nepomáha. Opätovné dýchanie vlastného vydýchnutého
vzduchu bez pochýb vytvára kyslíkový deficit a záplavu tela oxidom uhličitým. Nedostatok
kyslíka spôsobuje trvalé poškodenie mozgu hlavne u detí, ľudský mozog je na nedostatok
kyslíka nadmieru citlivý. Nedostatok kyslíka spomaľuje vývin mozgu a vzniknuté
poškodenie sa už nedá napraviť. Dieťa potrebuje mozog na učenie a mozog potrebuje
kyslík pre svoje fungovanie.

Nedostatok kyslíka poškodzuje každý orgán! Kardiológ vie, aký škodlivý je nedostatok
kyslíka pre srdce, pneumológ vie, aký škodlivý je pre pľúca. Aký druh medicíny tí naši lekári
a lekárske združenia vlastne reprezentujú? Kto je zodpovedný za tieto zločiny? Tí, ktorí toto
nariaďujú? Tí, ktorí dovolia, aby sa tak činilo a zúčastňujú sa toho? Alebo tí, ktorí tomu
nebránia? Ako ste si určite všimli, už nám berú aj náš vzduch na dýchanie. Ide však o našu
osobnú zodpovednosť. My sme zodpovední za to, čo si myslíme, nie médiá. My sme
zodpovední za to, čo robíme, nie naši nadriadení. My sme zodpovední za svoje zdravie, nie
Svetová zdravotnícka organizácia. A my sme zodpovední za to, čo sa deje v našej krajine, nie
vláda. Ak v dôsledku nosenia rúšok dôjde k poškodeniu zdravia detí, nedajbože k úmrtiam,
osobne za to budú zodpovední : Minister školstva; Minister zdravotníctva; Hlavný hygienik; a
Predseda vlády? Nie, hodia to na vás, na učiteľov, riaditeľa a ošetrujúceho detského lekára.
Vaše vysvetlenia nie sú právne relevantné a ak nie ste ochotní si nechať právne vysvetliť,
čoho sa vo Vašej práci pri školskom vyučovaní dopúšťate, budem riešiť nezmyselné
opatrenia, ktorými obťažujete naše deti i nás rodičov, súdnou cestou.

Dátum: ..........................................
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Podpis

