
              RÚŠKO  V ŠKOLE  -  ODPORÚČANIA PRE RODIČOV: 

Naše odporúčania Vám poskytujeme podľa jednotlivých skupín, ktoré ste si sami vytvorili 

podľa otázok, ktoré nám kladiete v mailoch. Jednotlivé výklady sú postavené na 

praktických skúsenostiach a reálnych faktoch. Použitie našich výkladov je čisto na 

dobrovoľnosti každého občana a na vlastnom uvážení. Nakoľko prichádzajú rovnaké 

otázky, zhromaždili sme jednotlivé výklady a postupy do tohto dokumentu! 

A) Rodič, ktorý akceptuje nastavené pravidlá – ten našu radu nepotrebuje. 

B) Rodič, ktorý nesúhlasí s nosením rúška, pretože jeho dieťaťu nosenie rúška škodí, 

odporúčame problém riešiť s lekárom, kde rodič navštívi so svojím dieťaťom jeho 

detského lekára a: 

1) uplatní si výnimku u pediatra svojho dieťaťa.  Lekárovi môžete  predložiť dokument  

Rúško v škole – etické vysvetlenie a na jej základe ho požiadať o vystavenie 

potvrdenia/výnimky  pre Vaše dieťa.  (príloha sa nachádza v dokumente) 

Upozorňujeme Vás, že Vyhláška ÚVZ SR vo svojom § 2 – výnimky - Prekrytie 

horných dýchacích ciest v interiéri možnosť, že zdravotný stav dieťaťa s diagnózami 

ako napr.( astma, alebo iné ochorenia dýchacích ciest) neumožňuje výnimku z  

nosenie rúška. Toto považujeme za absolútne nerešpektovanie zdravotného stavu 

dieťaťa a znevýhodňovanie takýchto pacientov. Súčasné vyhlášky vôbec túto 

výnimku  neposkytujú. Znamená to, že cielene naše deti dostali ako povinnosť nosiť 

rúška, bez možnosti sa jej zo zdravotných dôvodov vyhnúť! Predpokladáme, že aj 

pediatri dostali zákaz takéto potvrdenia vydávať, inak sa to logicky vysvetliť nedá! 

Aj napriek tomu sa potvrdenia dožadujte! Máte na to plné právo!!! Pretože ak sa 

nosením rúška dieťaťu zhorší zdravotný stav, budú ho zo školy posielať domov, 

alebo ho zatvoria samé v inej miestnosti, ako je jeho trieda! 

2) Predloží lekárovi formulár na potvrdenie, že lekár na vlastnú zodpovednosť 

odporúča aj napriek popisovaným  zdravotným ťažkostiam dieťaťa, dieťaťu rúško 

nosiť. ( prikladáme ako prílohu v tomto dokumente) Ak lekár odporučenie nosiť 

rúško dieťaťu podpíše, je potrebné v tomto prípade podať na lekára trestné 

oznámenie. 

C) Rodič, ktorý odmieta nosenie rúška pre svoje dieťa absolútne.  V tomto prípade 

upozornite riaditeľa školy a triedneho učiteľa, že Vaše dieťa/ alebo Vy ako právny 

zástupca/ pred nástupom do školy predložilo čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 

a bezpríznakovosti na ochorenie Covid 19 a ponúklo učiteľom k podpisu vyhlásenie 

o zodpovednosti za škodu.  Vysvetlite riaditeľovi školy a triednej učiteľke, že Vaše 

dieťa nebude nosiť rúško vôbec a že si neprajete, aby bolo segregované (oddeľované) 

od ostatných detí. Povedzte, že vyhláška síce prikazuje nosenie rúška, ale nezakazuje 

chodiť bez neho! V prípade, že dieťaťu príde nevoľno, nech si rúško zloží. Učiteľ je 

povinný otvoriť okno, prvá pomoc nepozná kompromisy. Ak učiteľ bude dieťa nútiť 

rúško si opäť nasadiť aj po písomnej výzve  rodiča, ktorý informuje učiteľa a riaditeľa 

o nesúhlase s nosením rúška jeho dieťaťa, zvážte podanie trestného oznámenia. 

( odporúčame však najskôr skúsiť vec riešiť konfrontáciou a dohovorom)   

Ako pomôcku na riešenie si vytlačte a použite právne vysvetlenie z tohto dokumentu. 

Pokiaľ bude Vaše dieťa naďalej diskriminované, bude nasledovať žaloba na riaditeľa 

školy a učiteľku. (odporúčame ako krajné riešenie ak nepríde k rozumnej dohode)  



    RÚŠKO  V ŠKOLE – Etické vysvetlenie ( použiť škola k bodu B) 

 

Vychádzajúc z empirických skúseností a mnohých odborných štúdií, dlhodobé nosenie 

prekrytia horných dýchacích ciest pravdepodobne prispieva k vzniku respiračných ochorení, 

nehovoriac, že môže zhoršiť zdravotný stav u pacientov s dýchacími ochoreniami, (priedušky, 

astma). 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.  

Podľa lekárov/odborníkov sa pri akútnom nedostatku kyslíka najprv objavia príznaky ako 

bolesti hlavy, ospalosť, závraty, problémy s koncentráciou či spomalenie reakčných časov. 

Nastáva celkové oslabenie kognitívnych = poznávacích schopností. Ak však máte chronický 

nedostatok kyslíka, všetky hore uvedené akútne príznaky prechodne miznú, pretože si telo na 

nízku hladinu kyslíka v krvi časom zvykne. Efektivita a schopnosti mozgu budú však stále 

ovplyvnené a postupne dochádza k vzostupnému trendu. Rozvinutie neurodegeneratívnych 

ochorení trvá niekedy aj desaťročia. Vás nezaujíma budúcnosť Vašich detí? Vy si možno 

myslíte, že časom ste si na nosenie rúška a opätovné vdychovanie vlastného vzduchu zvykli. 

  Degeneratívne procesy sa však vo vašom mozgu postupne s prebiehajúcim chronickým 

nedostatkom kyslíka zväčšujú. Ďalší problém je, že vaše nervové bunky v mozgu sa nedokážu 

normálne deliť. Takže, aj keď nám naše vlády dovolia o pár mesiacov zložiť rúška a znova 

voľne dýchať, stratené nervové bunky sa už nikdy neobnovia. Čo je raz preč, je navždy 

preč. Neexistuje žiadna opodstatnená lekárska výnimka pre nosenie rúšok, pretože nedostatok 

kyslíka je nebezpečný pre každý mozog. Musí byť na slobodnom rozhodnutí každého 

človeka, či chce nosiť rúška, ktoré sú absolútne neefektívne pri ich ochrane pred vírusom. 

Nosenie by malo fungovať na čistej dobrovoľnosti s prihliadnutím, že niektoré osoby sa majú 

záujem chrániť pred bežnými ochoreniami s diagnózami  ťažkých imunitných ochorení, po 

ťažkých operačných zákrokoch, častokrát po prekonaní vážnych ochorení ako rakovina. 

Rozhodnúť sa musí každý občan sám a za svoje rozhodnutie by nemal byť segregovaní!  Oberať 

však detí a mladých ľudí o kyslík, alebo akokoľvek im brániť v prípade, že sú úplne zdraví, vo 

voľnom dýchaní, je nielen nebezpečné pre ich zdravie, ale je to doslova kriminálne. Nedostatok 

kyslíka spomaľuje vývin mozgu a vzniknuté poškodenie sa už nedá napraviť. Dieťa 

potrebuje mozog na učenie, sústredenie sa  a mozog potrebuje kyslík pre svoje fungovanie.  

Na toto nepotrebujeme žiadnu klinickú štúdiu. Ide o jednoduchú nespochybniteľnú fyziológiu. 

Vedomé a zámerné vyvolanie nedostatku kyslíka sa dá považovať za absolútne úmyselné 

hazardovanie so zdravím. Je to absolútna medicínska kontraindikácia.  (Absolútna medicínska 

kontraindikácia v medicíne znamená, že daný liek, daná terapia, metóda alebo opatrenie by 

nemalo a nesmie byť použité). 

Ak chceme celú populáciu nútiť silou, aby používala absolútnu medicínsku kontraindikáciu, 

tak na to musí existovať vážny dôvod. A takýto dôvod musí byť prezentovaný, overený 

a schválený kompetentnou interdisciplinárnou a nezávislou autoritou. Keď sa o 10 rokov 

exponenciálne zvýši výskyt demencie a dnešní mladí ľudia nebudú schopní dosiahnuť svoj 

bohom daný potenciál, potom už bude neskoro hovoriť, že „rúška sme možno ani 

nepotrebovali“..  



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; 

➢ Predseda vlády. 

Kto rozhodol za nás rodičov, že máme cielene ubližovať našim deťom? Viete prečo musíme 

rúška nosiť? Chcú, aby sme mali oslabenú imunitu? Rúško je maska, ktorá predstavuje 

podriadenie sa novému svetovému poriadku a jednej svetovej vláde, len ťažko sa to dá 

vysvetliť zrejme inak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 



               NOSENIE RÚŠKA – právne vysvetlenie (  použiť škola k bodu C ) 

 

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal Vyhlášku č.237/2021, 

uverejnená 12. augusta 2021 vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, s účinnosťou od 

16.augusta 2021, ktorou boli nariadené opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti 

prekrytia horných dýchacích ciest. V prípade predmetnej ( a každej inej) vyhlášky ÚVZ  neplatí  

právna zásada "neznalosť práva  neospravedlňuje". Táto zásada je vyjadrená v § 15 zákona 

číslo 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky, 

cit.: " O všetkom, čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa 

stalo známym každému, koho sa to týka. Predmetná Vyhláška nebola zverejnená v Zbierke 

zákonov SR, ale bola zverejnená vo Vestníku vlády SR.. Občania SR ale nie sú povinní 

oboznamovať sa s Vestníkom vlády SR, ani s jeho obsahom. Táto povinnosť nám z ničoho 

nevyplýva.  

 Úrad verejného zdravotníctva nepatrí medzi ústredné orgány štátnej správy, ani medzi 

ostatné ústredné orgány štátnej správy v zmysle § 21  zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií  

činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy, v znení neskorších predpisov.  

 ÚVZ je zriadený zákonom č. 355/2007 Z. z., pričom ide o rozpočtovú organizáciu štátu 

s pôsobnosťou pre územie SR so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na 

rozpočet ministerstva zdravotníctva SR . Úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť 

zodpovedá hlavný hygienik SR, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva 

SR vedúci služobného úradu ministerstva (§ 5 zákona č. 355/2007 Z. z. ). 

Vecná pôsobnosť úradu verejného zdravotníctva je  vymedzená v ustanoveniach § 5 ods. 4 a § 

10 a 11 zákona č. 355/2007 Z. z ., pritom zahŕňa množstvo právnych vzťahov, ktorých 

podstatou je najmä existencia rôznych typov ohrození verejného zdravia a situácií 

spôsobujúcich potencionálne ohrozenie prenosnými ochoreniami.  

 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. 

 Podľa článku 1 čiastky č. 4/2014 Vestníka vlády SR, v ktorom sú publikované Zásady 

vydávania Vestníka Vlády SR,  vo Vestníku vlády SR sa uverejňujú:  

a) vyhlášky okresných úradov a iných miestnych orgánov štátnej správy; 

b) oznámenia o vydaní smerníc a iných vnútorných predpisov, ktorými ministerstvá a 

ostatné ústredné orgány  štátnej správy riadia a kontrolujú výkon štátnej správy 

uskutočňovaný okresnými úradmi, inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyššími 

územnými celkami a obcami; 

c) ďalšie oznámenia a iné opatrenia, ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis. 

Ďalej vo vestníku možno uverejniť oznámenia a iné opatrenia ministerstiev a ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy určené pre okresné úrady, miestne orgány štátnej správy, 

ako aj vyššie územné celky a obce pri výkone štátnej správy. 

 Vestník Vlády SR je publikačným prostriedkom určeným orgánom verejnej moci, skôr  

ako bežným občanom. Jeho zverejňovanie je v gescii Ministerstva vnútra SR. Z uvedeného 

vyplýva, že predmetná Vyhláška nebola zverejnená v správnom publikačnom prostriedku. 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného podáva návrhy na 

režimové opatrenia, nie je však oprávnený ich sám prijímať. Zásahmi ÚVZ dochádza aj 

k porušovaniu Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 

Vydávaním opatrení pri ohrození verejného zdravia aj v čase vyhláseného a neskôr predĺženého 

núdzového stavu  podľa názoru odborníkov bol Úradom verejného zdravotníctva SR 

porušený zákon v dôsledku prekročenia právomoci Úradu verejného zdravotníctva, s čím 

sa stotožnila aj Generálna prokuratúra vo svojom upozornení prokurátora na nezákonný postup 

orgánu verejnej správy. Porušenie zákona súvisí predovšetkým s nedostatkom vecnej 

pôsobnosti Úradu verejného zdravotníctva SR na vydávanie vyhlášok po vyhlásení 

núdzového stavu. Vyhláška nebola teda vydaná v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z.  Na 

prijímanie opatrení na riešenie krízovej situácie a jej následkov sa uplatňuje ústavný zákon č. 

227/2002 Z. z., zákon č. 387/2002 Z. z. a zákon č. 42/1994 Z. z., nie však jednotlivé 

ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z.  Obsah zákonnej normy nemôže byť 

interpretovaný/vyložený izolovane, mimo zmyslu , účelu a cieľa právnej regulácie, ktorý zákon 

sleduje. Opatrenia prijaté ÚVZ nemôžu dosahovať intenzitu opatrení, na ktorý oprávňuje 

režim špeciálnych zákonov len Vládu Slovenskej republiky a orgány štátnej správy. Ak by 

zákonodarca mal v úmysle zveriť úradu verejného zdravotníctva kompetenciu spočívajúcu 

v nariaďovaní opatrení počas výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo 

prípadne pri ohrození zdravia II. stupňa, formuloval by to v ustanovení § 48 zákona č. 

355/2007 Z. z. v takomto znení. S poukazom na zákonom vymedzenú právomoc na nariadenie 

opatrení pri ohrození verejného zdravia, odvodenie pôsobnosti na vydávanie opatrení v čase 

mimoriadnej situácie a núdzového stavu pri ohrození verejného zdravia II. stupňa podľa § 48 

ods. 4  je považované za prekročenie rozsahu pôsobnosti ÚVZ SR, ktoré spôsobuje 

NEZÁKONNOSŤ vydaných opatrení v podobe vyhlášok. 

Režimové opatrenia ÚVZ sú neúčinné, nevykonateľné. 

  



     Vyhlásenie lekára o zodpovednosti  

Dolu podpísaný/á  

MUDr. .........…………………………....................................................................................... 

(titul, meno a priezvisko, označenie odbornosti, adresa pracoviska)  

Vychádzajúc z empirických skúseností a verejne dostupných vedeckých výskumov 

a z príznakov, ktoré popisuje zákonný zástupca dieťaťa, som si vedomá/-ý, že dlhodobé 

nosenie rúšok/prekrytie horných dýchacích ciest je v rozpore so všeobecne 

 uplatňovanými medzinárodnými štandardami a pravidlami. Zákonný zástupca dieťaťa 

ma informoval o výklade:  Vedomé a zámerné vyvolanie nedostatku kyslíka sa dá považovať za 

absolútne úmyselné hazardovanie so zdravím.  

 Napriek vedeckým poznatkom, ktoré ako lekár ovládam, alebo si dokážem naštudovať, po 

dôkladnom vyšetrení dieťaťa  a napriek jasne vyjadreným obavám zákonného zástupcu  

v y h l a s u j e m, že nosenie rúška  

 

dieťaťu, ........................................................................................................................ 

 (meno a priezvisko, rodné číslo dieťaťa)  

odporúčam a preberám zodpovednosť za jeho následný zdravotný stav, prípadne 

zhoršenie zdravotného stavu. 

 

Miesto:……………………………...........  

Dátum:…………………………..............  

  

……………………………………………..  

podpis , odtlačok pečiatky 

otlačok pečiatky  

(meno, priezvisko, odbornosť) 

  

 

 

 

 

 

 



         Vyhlásenie lekára o zodpovednosti  

Dolu podpísaný/á  

MUDr. .........…………………………....................................................................................... 

(titul, meno a priezvisko, označenie odbornosti, adresa pracoviska)  

Vychádzajúc z empirických skúseností a verejne dostupných vedeckých výskumov 

a z príznakov, ktoré popisuje zákonný zástupca dieťaťa, som si vedomá/-ý, že dlhodobé 

nosenie rúšok/prekrytie horných dýchacích ciest je v rozpore so všeobecne 

 uplatňovanými medzinárodnými štandardami a pravidlami. Zákonný zástupca dieťaťa 

ma informoval o výklade:  Vedomé a zámerné vyvolanie nedostatku kyslíka sa dá považovať za 

absolútne úmyselné hazardovanie so zdravím.  

 Na základe vedeckých poznatkov, ktoré ako lekár ovládam, alebo si dokážem naštudovať, po 

dôkladnom vyšetrení dieťaťa  a na základe jasne vyjadrených obav zákonného zástupcu  

v y h l a s u j e m, že nosenie rúška  

 

dieťaťu, ........................................................................................................................ 

 (meno a priezvisko, rodné číslo dieťaťa)  

neodporúčam a nepreberám zodpovednosť za jeho následný zdravotný stav, prípadne 

zhoršenie zdravotného stavu ak predmetné nosenie rúška mu bude opakovane vnucované 

a aplikované pri zdravotných ťažkostiach.  

 

Miesto:……………………………...........  

Dátum:…………………………..............  

  

……………………………………………..  

podpis , odtlačok pečiatky 

otlačok pečiatky  

(meno, priezvisko, odbornosť) 

  

 


