Jožko Mrkvička
Slobodná 77
81001 Bratislava
do rúk riaditeľa
Základná škola Psychopata Magoroviča
Trýzniteľov 666
81002 Bratislava
V Bratislave 24.8.2020

VEC: Povinné nosenie rúšok v triedach
Vážený pán riaditeľ,
Školský zákon č. 245/2008 v paragrafe 152 uvádza, že školy a školské zariadenia sú pri výchove a
vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb
povinné:
a) prihliadať na základné fyziologické potreby detí a žiakov,
b) vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociálnopatologickým javom,
c) zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov
Mám za to, že nariadenie vlády a Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa povinného nosenia
rúšok v triedach je v hrubom rozpore s horeuvedenými citáciami Školského zákona.
Žiadam, aby škola predložila nespochybniteľné vedecké dôkazy, že celodenné nosenie rúšok u detí
nenarúša ich fyziologické potreby (konkrétne potrebu voľného a nesťaženého dýchania), nemôže
poškodiť ich zdravý vývin a neohrozuje zdravie detí.
Do doby, kým škola takéto dôkazy neposkytne, považujem nariadenie o povinnom nosení rúšok v
triedach za neplatné a nie je nutné ho dodržiavať.
Týmto zároveň dávam svojmu dieťaťu Aničke Mrkvičkovej, nar. 1.1.2008, povolenie na nenosenie
rúšok v triedach počas vyučovania. S nosením rúšok na chodbách a pri presunoch medzi triedami
problém nemám.
Zároveň žiadam, aby škola zabezpečila rúška podobne, ako sa zabezpečujú napríklad vakcíny pre
povinné očkovanie. Ak štát alebo škola čokoľvek nariadi ako povinné, je zároveň povinnosťou školy
alebo štátu takúto vec zabezpečiť. Alternatívou je poskytnutie príspevku na kúpu rúšok, na prací
prášok a elektrinu pre ich pravidelné pranie.
V prípade, že by bolo môjmu dieťaťu znemožňované voľne dýchať protiprávnym nariaďovaním
nasadenia si rúška, môžem takéto konanie považovať za pokus o ublíženie na zdraví v štádiu pokusu.
Ak by nedajbože takýmto konaním došlo k reálnemu poškodeniu zdravia môjho dieťaťa, môžem to
považovať za dokonané ublíženie na zdraví. V oboch prípadoch nebudem váhať voči škole podniknúť
občianskoprávne a trestnoprávne kroky.
Ďakujem za porozumenie a ostávam s pozdravom,

Jožko Mrkvička

