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do rúk  

Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.  

                                                                                verejná ochrankyňa práv  
       Grösslingová 35  

P. O. Box 1 820 04 

  •   • 

 

    
Vec 

Podnet pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy  

– Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

___________________________________________________________________________ 

 

Vážená pani verejná ochrankyňa práv, 

 

 

Obraciam sa na Vás ako na inštitúciu, ktorá chráni základné práva a slobody všetkých 

bez rozdielu. Sám pritom ako poslanec MsZ v Nových Zámkoch zastupujem občanov- 

rodičov detí, ktorí sa na mňa s týmto podnetom s dôverou obrátili. Žiaľ v rámci mojich práv 

a kompetencií urobiť viac vo veci neviem, ale mám za to, že práve Vy ste tá najpovolanejšia 

v tejto veci konať, a v prípade potreby sa aj obrátiť na Ústavný súd SR. 

 

Domnievame sa totiž, že boli porušené základné práva a slobody pri konaní, rozhodovaní 

alebo nečinnosti orgánu verejnej správy – Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 

 

Skutkový stav 

 

Na stránke Ministerstva školstva SR je v súčasnosti zverejnený manuál s názvom Návrat do 

škôl 2021 (k 8. marcu 2021) https://www.minedu.sk/data/att/18934.pdf Na strane 4 bod 4 

tohto manuálu sa nachádza usmernenie: 

„Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie 

podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného 

vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie 

sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného 

zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19.“ 

Máme za to, že zrejme aj na základe tohto pokynu bolo vydané tlačivo Čestné vyhlásenie, na 

základe ktorého školy vyžadujú od rodičov ako prílohu kópiu negatívneho testu, prípadne 

kópiu o prekonaní ochorenia COVID 19.  

 

 

 

https://www.minedu.sk/data/att/18934.pdf


Dostupné tu: 

https://www.minedu.sk/priloha-c-11a-zakonny-zastupca-cestne-vyhlasenie-a-suhlas-so-

spracovanim-udajov/ 

 

Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021 §1 sa v období od 8. februára 

2021 do 19. marca 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom 

zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb 

podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok. Medzi osoby, ktorým 

je umožnený vstup do škôl a školských zariadení patria okrem žiakov do 10 rokov veku aj 

osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením 

o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, 

prípadne osoby, ktoré spĺňajú niektorú z ďalších uvedených výnimiek v predmetnej vyhláške. 

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1, je 

prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo 

vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorým preukazuje 

niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu  

 

je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť (nie ho spracovávať a archivovať).  

 

Dostupné na: Vyhláška ÚVZ SR č.47/2021: 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_1

9_2021.pdf 

 

Sme si vedomí, že je núdzový stav. Všetky nariadenia a vyhlášky poctivo dodržujeme. 

Neprislúcha nám dávať výklad zákona, či príslušných vyhlášok, ale domnievame sa, že takýto 

zásah do ľudských práv a slobôd – fyzické predkladanie kópií  je už 

neprimeraný, neadekvátny a v rozpore s ústavou ako aj platnými nariadeniami.  

 

Žiadame Vás preto, aby ste si v súlade s Vašimi kompetenciami od orgánu verejnej správy – 

ministerstva školstva vyžiadali doklady, ale aj potrebné vysvetlenia k veci. V tejto veci sme 

neoslovili inú inštitúciu. Zároveň Vás v prípade potreby splnomocňujeme predložiť 

Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie konania vo veciach súladu právnych 

predpisov podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ak ich ďalšie uplatňovanie môže 

ohroziť základné práva, ľudské práva alebo slobody vyplývajúce z ústavy alebo z 

medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola vyhlásená 

spôsobom ustanoveným zákonom. 

Veríme, že tento podnet bude z Vašej strany čo najskôr vybavený, pretože fyzické 

predkladanie papierových kópií potvrdení na týždennej báze má aj negatívne dopady na 

ekológiu a je taktiež  v rozpore s elektronizáciou verejnej správy, ku ktorej sa všetci tak hrdo 

hlásime. 

 

S úctou 

 

 

        Ing. Peter Podbehlý, v.r. 

        

Nové Zámky dňa 13. marca 2021 

 

 

Prílohy: www.odkazy v texte 
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