
Oznámenie riaditeľom škôl 

 

Vážený štatutárny zástupca školy, 

ako znepokojený rodič a zákonný zástupca žiaka/žiačky ............................................, 

týmto vyjadrujem svoj výslovný nesúhlas s akýmkoľvek zásahom do fyzickej integrity svojho 

dieťaťa, ktorý by predstavoval najmä úkon očkovania v súvislosti s ochorením Covid-19 alebo 

akékoľvek s ním súvisiace úkony, vrátane invazívnej formy testovania na toto ochorenie. 

Informovaný súhlas, v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 

službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“), „je preukázateľný súhlas s 

poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona. 

Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, 

ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak“. 

Dovoľujem si zdôrazniť, že takýto informovaný súhlas je v podmienkach školy podľa § 6 ods. 6 

písm. b) zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, oprávnený dať len zákonný zástupca, 

teda rodič. 

Moje rozhodnutie opieram o normy slovenského a medzinárodného práva (Ústava 

Slovenskej republiky, Všeobecná deklarácia ľudských práv, Charta základných práv Európskej 

únie, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Dohovor o právach dieťaťa, 

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach), ale najmä o Dohovor o ochrane 

ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny – Dohovor o 

ľudských právach a biomedicíne, tzv. Oviedsky dohovor. 

V prípade, ak by napriek môjmu vyjadrenému nesúhlasu došlo z Vašej strany k jeho 

porušeniu, dovoľujem si Vás informovať, že ako nevyhnutný dôsledok budú vykonané voči Vašej 

osobe všetky príslušné právne kroky, v občianskoprávnej i trestnoprávnej rovine. 

 

 

miesto, deň ---------------------------------- 
  meno, podpis 
 

 

Príloha: Zoznam ustanovení slovenského a medzinárodného práva  



Príloha: Zoznam ustanovení slovenského a medzinárodného práva 

 

Ústava Slovenskej republiky 

Čl. 7 

(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. 

v spojení s 

Čl. 154c 

(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. 

Čl. 12 

(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, 

nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. 

(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na 

pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo 

sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné 

postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. 

 (4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a 

slobody. 

Čl. 16 

(2) Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu 

alebo trestu. 

 

  



Všeobecná deklarácia ľudských práv 

Článok 3 

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť. 

Článok 5 

Nikto nesmie byť podrobovaný mučeniu alebo krutému, neľudskému či ponižujúcemu 

zaobchádzaniu alebo trestu. 

Článok 7 

Všetci sú si pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú zákonnú ochranu bez akejkoľvek 

diskriminácie. Všetci majú právo na rovnakú ochranu proti akejkoľvek diskriminácii, ktorá 

porušuje túto deklaráciu a proti akémukoľvek podnecovaniu takejto diskriminácie. 

Článok 8 

Každý má právo, aby mu príslušné vnútroštátne súdy poskytli účinnú ochranu proti činom, ktoré 

porušujú základné práva, ktoré sú mu priznané ústavou alebo zákonom. 

Článok 28 

Každý má právo na to, aby vládol taký spoločenský a medzinárodný poriadok, v ktorom by práva 

a slobody stanovené v tejto deklarácii boli plne uskutočnené. 

Článok 30 

V tejto deklarácii nič nemožno vykladať tak, aby oprávňovalo ktorýkoľvek štát, skupinu, alebo 

osobu vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov, ktoré by smerovali k potlačeniu niektorého z práv 

alebo slobôd v tejto deklarácii vyhlásených. 

 

Charta základných práv Európskej únie 

Článok 3 Právo na nedotknuteľnosť osoby 

1. Každý má právo na rešpektovanie svojej telesnej a duševnej nedotknuteľnosti. 

2. V oblastiach medicíny a biológie sa musí rešpektovať najmä: a) slobodný a informovaný súhlas 

dotknutej osoby za podmienok vymedzených zákonom; b) zákaz eugenických praktík, najmä 

tých, ktoré sú zamerané na selekciu osôb; c) zákaz využívania ľudského tela a jeho častí ako 

takých na dosiahnutie zisku; d) zákaz reprodukčného klonovania ľudských bytostí. 



Článok 4 Zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu 

Nikoho nemožno mučiť ani podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo 

trestu. 

Článok 21 Nediskriminácia 

1. Zakazuje sa akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického 

alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického 

alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného 

postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. 

Článok 24 Práva dieťaťa 

1. Deti majú právo na takú ochranu a starostlivosť, ktorá je potrebná pre ich blaho. Môžu 

slobodne vyjadrovať svoje názory. Tieto názory sa berú do úvahy pri otázkach, ktoré sa ich 

týkajú, s prihliadnutím na ich vek a vyspelosť. 

2. Pri všetkých opatreniach prijatých orgánmi verejnej moci alebo súkromnými inštitúciami, 

ktoré sa týkajú detí, sa musia v prvom rade brať do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa. 

Článok 35 Zdravotná starostlivosť 

Každý má právo na prístup k preventívnej zdravotnej starostlivosti a právo využívať lekársku 

starostlivosť za podmienok ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou. Pri 

tvorbe a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany 

ľudského zdravia. 

Článok 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. 

Článok 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. 



Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd 

Čl.3 Zákaz mučenia 

Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo 

trestu. 

Čl.13 Právo na účinný prostriedok nápravy 

Každý, koho práva a slobody priznané týmto Dohovorom boli porušené, musí mať účinné právne 

prostriedky nápravy pred národným orgánom, aj keď sa porušenia dopustili osoby pri plnení 

úradných povinností. 

Čl.14 Zákaz diskriminácie 

Užívanie práv a slobôd priznaných týmto Dohovorom sa musí zabezpečiť bez diskriminácie 

založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické 

alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, 

majetok, rod alebo iné postavenie. 

Čl.17 Zákaz zneužitia práv 

Nič v tomto Dohovore sa nemôže vykladať ak, akoby dávalo štátu, skupine alebo jednotlivcovi 

akékoľvek právo vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov zameraných na zničenie ktoréhokoľvek 

z tu priznaných práv a slobôd alebo na obmedzovanie týchto práv a slobôd vo väčšom rozsahu, 

než to Dohovor ustanovuje. 

Čl.19 Zriadenie súdu 

Na zabezpečenie plnenia záväzkov prijatých Vysokými zmluvnými stranami v tomto dohovore a 

v jeho protokoloch sa zriaďuje Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len "súd"). Súd vykonáva 

svoju funkciu permanentne. 

Čl.53 Ochrana uznaných ľudských práv 

Nič v tomto Dohovore sa nebude vykladať tak, akoby obmedzovalo alebo rušilo ľudské práva a 

základné slobody, ktoré môžu uznať zákony každej vysokej zmluvnej strany alebo každý iný 

dohovor, ktorého je stranou. 

 

  



Dohovor o právach dieťaťa 

Článok 2 

1. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou tohto Dohovoru, sa zaväzujú rešpektovať a zabezpečiť práva 

ustanovené týmto Dohovorom každému dieťaťu nachádzajúcemu sa pod ich jurisdikciou bez 

akejkoľvek diskriminácie podľa rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického 

alebo iného zmýšľania, národnostného, etnického alebo sociálneho pôvodu, majetku, telesnej 

alebo duševnej nespôsobilosti, rodu a iného postavenia dieťaťa alebo jeho rodičov alebo 

zákonných zástupcov. 

2. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, urobia všetky potrebné opatrenia na to, aby bolo 

dieťa chránené pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania, ktoré vyplývajú z 

postavenia, činnosti, vyjadrených názorov alebo presvedčenia jeho rodičov, zákonných zástupcov 

alebo členov rodiny. 

Článok 3 

1. Záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech 

už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, 

správnymi alebo zákonodarnými orgánmi. 

2. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa zaväzujú zabezpečiť dieťaťu takú ochranu a 

starostlivosť, aká je nevyhnutná pre jeho blaho, pričom berú ohľad na práva a povinnosti jeho 

rodičov, zákonných zástupcov alebo iných jednotlivcov právne za neho zodpovedných, a robia 

pre to všetky potrebné zákonodarné a správne opatrenia. 

Článok 6 

1. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú, že každé dieťa má prirodzené právo na 

život. 

2. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, zabezpečujú v najvyššej možnej miere zachovanie 

života a rozvoj dieťaťa. 

Článok 19 

1. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, robia všetky potrebné zákonodarné, správne, 

sociálne a výchovné opatrenia na ochranu detí pred akýmkoľvek telesným alebo duševným 

násilím, urážaním alebo zneužívaním, včítane sexuálneho zneužívania, zanedbávaním alebo 

nedbanlivým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním počas doby, keď sú v 



starostlivosti jedného alebo oboch rodičov, zákonných zástupcov alebo akýchkoľvek iných osôb 

starajúcich sa o dieťa. 

Článok 24 

1. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú právo dieťaťa na dosiahnutie najvyššie 

dosiahnuteľnej úrovne zdravotného stavu a na využívanie liečebných a rehabilitačných 

zariadení. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa usilujú o zabezpečenie toho, aby 

žiadne dieťa nebolo pozbavené svojho práva na prístup k takým zdravotníckym službám. 

Článok 37 

Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, zabezpečia, aby: a) žiadne dieťa nebolo podrobené 

mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. 

Za trestné činy spáchané osobami mladšími ako osemnásť rokov sa nebude ukladať trest smrti a 

trest odňatia slobody na doživotie bez možnosti prepustenia na slobodu; 

 

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach 

Článok 2 

1. Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou paktu, sa zaväzuje rešpektovať práva uznané v tomto 

Pakte a zabezpečiť tieto práva všetkým jednotlivcom na svojom území podliehajúcim jeho 

jurisdikcii bez akéhokoľvek rozlišovania podľa rasy, farby, pohlavia, náboženstva, politického 

alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného 

postavenia. 

2. Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou paktu, sa zaväzuje, pokiaľ tak už neustanovujú 

existujúce zákonodarné alebo iné opatrenia, že podnikne nevyhnutné kroky v súlade so svojimi 

ústavnými postupmi a ustanoveniami tohto paktu, aby schválil také zákonodarné alebo iné 

opatrenia potrebné na to, aby sa uplatnili práva uznané v pakte. 

3. Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou paktu, sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť ktorejkoľvek osobe, ktorej práva alebo slobody uznané týmto paktom boli 

porušené, účinnú ochranu bez ohľadu na to, či sa porušenia jej práva alebo slobody dopustili 

osoby konajúce v úradnej funkcii; 



b) zabezpečiť, aby každá osoba, ktorá sa domáha takej ochrany, mala na ňu právo ustanovené 

príslušnými právnymi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi alebo akýmkoľvek iným 

orgánom ustanoveným právnym systémom štátu a aby mala možnosť právnej ochrany; 

c) zabezpečiť, aby príslušné orgány túto ochranu presadzovali, len čo sa poskytne. 

Článok 5 

1. Nič sa v tomto pakte nemôže vykladať tým spôsobom, akoby dávalo ktorémukoľvek štátu, 

ktorejkoľvek skupine alebo osobe akékoľvek právo vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov, ktoré 

by smerovali k potlačeniu niektorého z práv alebo niektorej zo slobôd uznaných týmto paktom 

alebo k ich obmedzeniu vo väčšom rozsahu, ako tento pakt ustanovuje. 

2. Žiadne základné ľudské práva uznávané v ktoromkoľvek štáte, ktorý je účastníkom tohto 

paktu, na základe zákona, dohovorov, predpisov alebo zvyklostí nebudú obmedzené alebo 

zrušené pod zámienkou, že pakt také práva neuznáva alebo ich uznáva v menšom rozsahu. 

Článok 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. 

Článok 24 

1. Každé dieťa má bez akejkoľvek diskriminácie podľa rasy, farby, pohlavia, jazyka, náboženstva, 

národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku alebo rodu právo na takú ochranu, ktorá mu 

patrí s ohľadom na jeho postavenie maloletého, zo strany rodiny, spoločnosti a štátu. 

 

Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie 

a medicíny – tzv. Oviedsky dohovor 

Článok 1 

Účel a predmet 

Zmluvné strany budú chrániť dôstojnosť a identitu všetkých ľudí a zaručia každému bez 

diskriminácie rešpektovanie jeho integrity a iných práv a základných slobôd v súvislosti s 

aplikáciou biológie a medicíny. 



Každá zmluvná strana prijme v rámci svojho vnútroštátneho zákonodarstva nevyhnutné 

opatrenia potrebné na realizáciu článkov tohto dohovoru. 

Článok 2 

Priorita ľudskej bytosti 

Záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti. 

Článok 5 

Všeobecné pravidlá 

Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a 

so zásahom vyjadrila súhlas. Pred zákrokom musí byť osoba primerane informovaná o jeho účele 

a povahe, ako aj o následkoch a rizikách zákroku. Príslušná osoba môže svoj súhlas kedykoľvek 

slobodne zrušiť. 

Článok 6 

Ochrana osôb, ktoré nie sú spôsobilé vyjadriť súhlas 

(1) Ako je ustanovené v článkoch 17 a 20, zákrok na osobe, ktorá nie je spôsobilá vyjadriť súhlas, 

sa vykoná iba v prípade, ak ide o jej priamy prospech. 

(2) Na maloletom, ktorý podľa zákona nie je spôsobilý vyjadriť súhlas so zákrokom, sa môže 

zákrok vykonať jedine so súhlasom jeho zástupcu, inštitúcie alebo osoby, či orgánu 

ustanoveného zákonom. Názor maloletého sa bude brať vo zvyšujúcej miere do úvahy úmerne 

k jeho veku a stupňu zrelosti. 

(4) Zástupca, inštitúcia alebo osoba, či orgán uvedení v odsekoch 2 a 3 dostanú za rovnakých 

podmienok informácie uvedené v článku 5. 

Článok 9 

Predchádzajúce prianie 

U pacienta, ktorý v čase zákroku nie je v takom stave, že môže vyjadriť svoje prianie, treba 

prihliadať na prianie, ktoré vyslovil s vykonaním zákroku skôr. 

Článok 16 

Ochrana osôb, ktoré sú zaradené do výskumu 

Výskum sa môže vykonávať na ľuďoch iba po splnení všetkých týchto podmienok: 



a) neexistuje iná porovnateľne efektívna alternatíva k výskumu na ľuďoch, 

b) riziká pre danú osobu nie sú v disproporcii s možným prospechom výskumu, 

c) výskumný projekt schválil kompetentný orgán po nezávislom zhodnotení jeho vedeckého 

prínosu vrátane zhodnotenia dôležitosti cieľa výskumu a multidisciplinárneho preverenia jeho 

etickej prijateľnosti, 

d) osoby podstupujúce výskum boli informované o svojich právach a zárukách, ktoré im na ich 

ochranu poskytuje zákon, 

e) nevyhnutný súhlas podľa článku 5 bol výslovne vyjadrený a zdokumentovaný. Takýto súhlas 

možno kedykoľvek slobodne zrušiť. 

Článok 23 

Porušenie práv alebo princípov 

Zmluvné strany zabezpečia príslušnú súdnu ochranu na zabránenie protiprávnym zásahom do 

práv a princípov uvedených v tomto dohovore alebo na ich zastavenie. 

Článok 26 

Obmedzenia vykonávania práv 

(1) Výkon práv a ochranných ustanovení uvedených v tomto dohovore nebude podliehať iným 

obmedzeniam ako tým, ktoré predpisuje zákon a ktoré sú potrebné v demokratickej spoločnosti 

v záujme verejnej bezpečnosti, predchádzania trestnej činnosti, ochrany verejného zdravia alebo 

ochrany práv a slobôd iných. 

Článok 27 

Širšia ochrana 

Žiadne z ustanovení tohto dohovoru sa nesmie vykladať ako obmedzujúce alebo inak 

ovplyvňujúce možnosti zmluvnej strany prijať v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny ďalšie 

ochranné opatrenia ako tie, ktoré sú uvedené v tomto dohovore. 

 

 

 

 


