
o.z.  Dohovor SK. Budatínska  16. 851  06  Bratislava
o.z.  Klub mnohodetných rodín. Lichardova  16. 811  03 Bratislava

o.z.  Otcovia.sk. Krížová  1.91401  Trenčianska Teplá
o.z.  Rada pre  práva dieťaťa - Slovenská republika. Spartakovská  3, 917 01  Trnava

Predseda Vlády SR
p. Róbert  Fico
Úrad  vlády  Slovenskej  republiky
Námestie slobody  l
813 70 Bratislava

Vec:  Podnet na prešetrenie  postupu  riaditeľov  škôl pri rozhodovaní o prijatí  detí do škôl

Podpísané  občianske  združenia  dávame  podnet  na  prešetrenie postupu  riaditeľov  materských
a základných  škôl  (ďalej  len „školy")  pri  rozhodovaní o prijatí  detí do škôl, pretože súčasná
zaužívaná  prax  prijatia  detí  do  škôl  iba  na  základe  súhlasu  iba  jedného  z rodičov  bez
doručenia  rozhodnutia  o prijatí  dieťaťa  do  školy  druhému  rodičovi  porušuje  zákon  č.
71/1967  Zb.  o správnom  konaní, čím  je  takéto  prijatie  dieťaťa  do  školy  neprávoplatným  a
dieťaťu je  tým upierané jeho ústavné právo na vzdelanie podľa  či. 42 ods.  l  Ústavy SR.

Prijatie  dieťaťa  do školy je  správne  konanie podľa zákona  č. 71/1967  Zb. o správnom  konaní
(§  38  ods.  4,  §  5  ods.  3  zákona  č.  596/2003  Z.z.).  Správne  orgány  sú  povinné  postupovať  v
konaní  v  úzkej  súčinnosti  s  účastníkmi  konania,  zúčastnenými  osobami  a  inými  osobami,
ktorých  sa konanie  týka, a dať  im vždy  príležitosť, aby  mohli  svoje  práva  a záujmy  účinne
obhajovať,  najmä  sa vyjadriť  k podkladu  rozhodnutia, a uplatniť  svoje  návrhy. Účastníkom
konania,  zúčastneným  osobám  a  iným  osobám,  ktorých  sa  konanie  týka,  musia  správne  orgány
poskytovať  pomoc  a  poučenia, aby  pre  neznalosť  právnych predpisov  neutrpeli v  konaní  ujmu  (§
3  ods.  2 zákon o správnom  konaní).  Všetci  účastníci majú  v  konaní rovnaké procesné práva a
povinnosti  (§  4  ods.  2  zákon  o správnom  konaní).  O  začatí  konania  správny  orgán  upovedomí
všetkých  známych  účastníkov  konania  (§  18 ods.  3 zákon o správnom  konaní).  Rozhodnutie
sa  účastníkovi  konania  oznamuje  doručením  písomného vyhotovenia  tohto  rozhodnutia (§
51  ods.  l  zákon  o správnom  konaní).  Žiadny  občan  SR  nesmie  byť  riaditeľom  školy
diskriminovaný  (Ústava  SR, článok  12).

Vo  veci  rozhodovania  riaditeľa  školy  o prijatí  dieťaťa  do  školy  sú  obidvaja  rodičia  dieťaťa
účastníkmi  správneho  konania s rovnakými  procesnými  právami. Tým, že  riaditelia  škôl  prijímajú
deti  do  škôl  iba  na základe  súhlasu  iba jedného  rodiča  a iba  tomuto  rodičovi  zasielajú rozhodnutie
o prijatí dieťaťa do školy,  tým  bránia druhému rodičovi v  uplatnení jeho  práv  účastníka  správneho
konania  vyjadriť  sa  k podkladu  rozhodnutia  a uplatniť  svoje  návrhy.  Takto  vykonané  prijatie
dieťaťa  do  školy  je  neplatné,  pretože  bolo  vykonané  v rozpore  so  správnym  poriadkom,
a riaditelia škôl  tým  diskriminujú  druhého rodiča a  dieťa.

Žiadame, aby  ste venovali nášmu podnetu pozornosť  a aby  ste preverili oznámené  skutočnosti.

Bratislava,  25.04.2014
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o.z.  Dohovor SK. Budatínska  16. 851 06 Bratislava
o.z. Klub mnohodetných rodín. Lichardova  16, 811  03  Bratislava

o.z.  Otcovia.sk, Krížová  1,91401  Trenčianska  Teplá
o.z.  Rada pre  práva dieťaťa - Slovenská  republika. Spartakovská 3. 917 01  Trnava

Generálny prokurátor SR
p. Jaromír Cižnár
Generálna prokuratúra SR
Štúrova  2
812 85  Bratislava

Vec:  Podnet na prešetrenie  postupu  riaditeľov  škôl  pri  rozhodovaní  o prijatí  detí  do škôl

Podpísané  občianske  združenia  dávame  podnet  na  prešetrenie postupu  riaditeľov  materských
a základných  škôl  (ďalej  len „školy")  pri  rozhodovaní o prijatí  detí do škôl, pretože  súčasná
zaužívaná  prax  prijatia  detí  do  škôl  iba  na  základe  súhlasu  iba  jedného  z rodičov  bez
doručenia  rozhodnutia  o prijatí  dieťaťa  do  školy  druhému  rodičovi  porušuje  zákon  č.
71/1967  Zb.  o správnom  konaní, čím  je  takéto  prijatie  dieťaťa  do  školy  neprávoplatným  a
dieťaťu je  tým upierané jeho ústavné právo na vzdelanie podľa či. 42 ods.  l  Ústavy SR.

Prijatie  dieťaťa  do školy je  správne konanie podľa zákona  č. 71/1967  Zb. o správnom  konaní
(§  38  ods.  4,  §  5  ods.  3  zákona  č.  596/2003  Z.z.).  Správne  orgány  sú  povinné  postupovať  v
konaní  v  úzkej  súčinnosti  s  účastníkmi  konania,  zúčastnenými  osobami  a  inými  osobami,
ktorých  sa konanie týka, a dať  im vždy  príležitosť, aby  mohli  svoje  práva a záujmy  účinne
obhajovať,  najmä  sa vyjadriť  k podkladu  rozhodnutia, a uplatniť  svoje  návrhy. Účastníkom
konania,  zúčastneným  osobám  a  iným  osobám,  ktorých  sa  konanie týka,  musia  správne  orgány
poskytovať  pomoc  a poučenia,  aby  pre neznalosť právnych  predpisov  neutrpeli v  konaní  ujmu  (§
3  ods.  2 zákon o správnom  konaní).  Všetci účastníci majú  v  konaní rovnaké procesné práva a
povinnosti  (§  4  ods.  2  zákon  o správnom  konaní).  O  začatí  konania správny  orgán  upovedomí
všetkých  známych  účastníkov  konania  (§  18  ods.  3 zákon  o správnom  konaní).  Rozhodnutie
sa  účastníkovi  konania  oznamuje  doručením  písomného  vyhotovenia  tohto  rozhodnutia (§
51  ods.  l  zákon  o správnom  konaní).  Žiadny  občan  SR  nesmie  byť  riaditeľom  školy
diskriminovaný  (Ústava  SR, článok  12).

Vo  veci  rozhodovania  riaditeľa  školy  o prijatí  dieťaťa  do  školy  sú  obidvaja  rodičia  dieťaťa
účastníkmi  správneho  konania  s rovnakými  procesnými  právami. Tým,  že riaditelia škôl  prijímajú
deti  do škôl  iba  na základe  súhlasu iba jedného  rodiča a  iba  tomuto rodičovi zasielajú rozhodnutie
o prijatí dieťaťa do školy,  tým  bránia druhému rodičovi  v  uplatnení jeho práv  účastníka  správneho
konania  vyjadriť  sa  k podkladu  rozhodnutia  a uplatniť  svoje  návrhy.  Takto  vykonané  prijatie
dieťaťa  do  školy  je  neplatné,  pretože  bolo  vykonané  v rozpore  so  správnym  poriadkom,
a  riaditelia  škôl  tým  diskriminujú  druhého rodiča a  dieťa.

Žiadame, aby  ste venovali nášmu podnetu pozornosť  a aby  ste preverili oznámené  skutočnosti.

SJU7014_
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Igor Kováčik  Stanislav  Trnovec  \j  Jozef Durček  /  Jozef Tinka
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o.z. Dohovor SK. Budatínska  16, 851 06 Bratislava
o.z. Klub mnohodetných  rodín, Lichardova  16. 811  03 Bratislava

o.z. Otcovia.sk. Krížová  1 , 9 1 4 0 1  Trenčianska Teplá
o.z. Rada pre práva dieťaťa  - Slovenská  republika. Spartakovská 3, 917 01 Trnava

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
p. Dušan Čaplovič
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová  l
813  3 O Bratislava

Vec:  Podnet na prešetrenie postupu riaditeľov  škôl pri rozhodovaní o prijatí  detí do škôl

Podpísané  občianske  združenia  dávame  podnet  na  prešetrenie  postupu  riaditeľov  materských
a základných  škôl (ďalej  len „školy")  pri  rozhodovaní  o prijatí  detí do škôl, pretože súčasná
zaužívaná  prax  prijatia  detí  do  škôl  iba  na  základe  súhlasu  iba  jedného  z rodičov  bez
doručenia  rozhodnutia  o prijatí  dieťaťa  do  školy  druhému  rodičovi  porušuje  zákon  č.
71/1967  Zb. o správnom  konaní, čím  je  takéto  prijatie  dieťaťa  do  školy  neprávoplatným  a
dieťaťu je  tým upierané jeho ústavné právo na vzdelanie  podľa  či. 42 ods.  l  Ústavy SR.

Prijatie  dieťaťa do školy je  správne  konanie podľa  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní
(§  38  ods.  4,  §  5  ods.  3  zákona  č.  596/2003  Z.z.).  Správne  orgány  sú  povinné  postupovať v
konaní  v  úzkej  súčinnosti  s  účastníkmi  konania,  zúčastnenými  osobami  a  inými  osobami,
ktorých  sa konanie  týka, a dať  im vždy  príležitosť, aby  mohli svoje  práva  a záujmy  účinne
obhajovať,  najmä sa vyjadriť  k podkladu  rozhodnutia, a uplatniť svoje  návrhy.  Účastníkom
konania,  zúčastneným  osobám  a  iným  osobám,  ktorých  sa  konanie  týka, musia  správne  orgány
poskytovať  pomoc  a  poučenia, aby  pre  neznalosť právnych  predpisov  neutrpeli  v  konaní  ujmu  (§
3 ods. 2 zákon o správnom  konaní).  Všetci účastníci majú v  konaní rovnaké  procesné  práva a
povinnosti  (§  4  ods.  2 zákon  o správnom  konaní).  O začatí  konania  správny orgán upovedomí
všetkých  známych  účastníkov  konania  (§  18 ods.  3 zákon o správnom  konaní).  Rozhodnutie
sa  účastníkovi  konania  oznamuje  doručením  písomného  vyhotovenia  tohto  rozhodnutia  (§
51  ods.  l  zákon  o správnom  konaní).  Žiadny  občan  SR  nesmie  byť  riaditeľom  školy
diskriminovaný  (Ústava SR, článok 12).

Vo  veci  rozhodovania  riaditeľa  školy  o prijatí  dieťaťa  do  školy  sú  obidvaja  rodičia  dieťaťa
účastníkmi  správneho  konania  s  rovnakými  procesnými  právami. Tým, že  riaditelia  škôl  prijímajú
deti  do škôl  iba  na základe  súhlasu  iba jedného rodiča a iba  tomuto  rodičovi  zasielajú  rozhodnutie
o prijatí  dieťaťa do školy, tým  bránia druhému  rodičovi  v  uplatnení jeho práv  účastníka  správneho
konania  vyjadriť  sa  k podkladu  rozhodnutia  a uplatniť  svoje  návrhy.  Takto  vykonané  prijatie
dieťaťa  do  školy  je  neplatné,  pretože  bolo  vykonané  v rozpore  so  správnym  poriadkom,
a  riaditelia  škôl tým  diskriminujú  druhého rodiča a dieťa.

Žiadame, aby  ste venovali  nášmu podnetu pozornosť a aby  ste preverili  oznámené  skutočnosti.

Bratislava. 25.04.2014  //
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o.z. Dohovor SK, Budatínska  16. 851 06 Bratislava
o.z. Klub mnohodetných rodín, Lichardova  16. 811  03 Bratislava

o.z. Otcovia.sk,  Krížová 1,91401  Trenčianska Teplá
o.z. Rada  pre  práva dieťaťa - Slovenská republika. Spartakovská 3. 917 01 Trnava

Minister  financií  SR
p. Peter Kazimír
Ministerstvo  financií  SR
Štefanovičova 5
P. O. BOX  82
81782  Bratislava

Vec:  Podnet na prešetrenie postupu riaditeľov  škôl pri rozhodovaní o prijatí  detí do škôl

Podpísané občianske združenia dávame podnet na prešetrenie postupu  riaditeľov  materských
a základných  škôl (ďalej  len „školy")  pri  rozhodovaní  o prijatí  detí do škôl, pretože súčasná
zaužívaná  prax  prijatia  detí  do  škôl  iba  na  základe  súhlasu  iba  jedného  z rodičov  bez
doručenia  rozhodnutia  o prijatí  dieťaťa  do  školy  druhému  rodičovi  porušuje  zákon  č.
71/1967  Zb. o správnom  konaní,  čím  je  takéto  prijatie  dieťaťa  do  školy  neprávoplatným  a
dieťaťu je  tým upierané jeho ústavné právo  na vzdelanie  podľa  či. 42 ods.  l  Ústavy SR.

Prijatie  dieťaťa  do školy je  správne konanie  podľa zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní
(§  38  ods.  4,  §  5  ods.  3  zákona  č.  596/2003  Z.z.).  Správne  orgány  sú  povinné  postupovať v
konaní  v  úzkej  súčinnosti  s  účastníkmi  konania,  zúčastnenými  osobami  a  inými  osobami,
ktorých  sa konanie  týka,  a dať  im vždy  príležitosť, aby  mohli  svoje  práva  a záujmy  účinne
obhajovať,  najmä  sa vyjadriť  k podkladu  rozhodnutia, a uplatniť  svoje  návrhy.  Účastníkom
konania,  zúčastneným  osobám  a  iným  osobám,  ktorých  sa  konanie  týka, musia  správne  orgány
poskytovať  pomoc  a  poučenia, aby  pre  neznalosť právnych  predpisov  neutrpeli  v  konaní  ujmu  (§
3 ods. 2 zákon o správnom  konaní).  Všetci  účastníci majú  v  konaní  rovnaké  procesné práva a
povinnosti  (§  4  ods.  2  zákon o správnom  konaní).  O  začatí  konania  správny  orgán  upovedomí
všetkých  známych  účastníkov  konania  (§  18 ods.  3 zákon o správnom  konaní).  Rozhodnutie
sa  účastníkovi  konania  oznamuje  doručením  písomného  vyhotovenia  tohto  rozhodnutia  (§
51  ods.  l  zákon  o správnom  konaní).  Žiadny  občan  SR  nesmie  byť  riaditeľom  školy
diskriminovaný  (Ústava SR, článok  12).

Vo  veci  rozhodovania  riaditeľa  školy  o prijatí  dieťaťa  do  školy  sú  obidvaja  rodičia  dieťaťa
účastníkmi  správneho konania  s rovnakými  procesnými  právami. Tým, že  riaditelia  škôl  prijímajú
deti  do škôl  iba na základe  súhlasu  iba jedného rodiča a iba  tomuto rodičovi  zasielajú  rozhodnutie
o prijatí  dieťaťa do školy, tým  bránia druhému  rodičovi  v  uplatnení jeho práv  účastníka  správneho
konania  vyjadriť  sa  k podkladu  rozhodnutia  a uplatniť  svoje  návrhy.  Takto  vykonané  prijatie
dieťaťa  do  školy  je  neplatné,  pretože  bolo  vykonané  v rozpore  so  správnym  poriadkom,
a  riaditelia  škôl tým  diskriminujú  druhého rodiča a dieťa.

Žiadame, aby  ste venovali  nášmu podnetu pozornosť a aby  ste preverili  oznámené  skutočnosti.

Bratislava, 25.04.2014
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. Dohovor  SK  o.z. KMR  l  fo.z. Oteovia.sk  o.z/RPPD
/  Igor Kováčik  Stanislav Trnovec  " Jozef Durček  Jozef Tinka
výkonný  predseda  predseda  výkonný predseda  geneiálny manažér
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o.z. Dohovor SK. Budatínska  16. 851  06 Bratislava
o.z. Klub mnohodetných  rodín, Lichardova  16. 811 03 Bratislava

o.z. Otcovia.sk. Krížová 1,91401  Trenčianska Teplá
o.z. Rada  pre  práva  dieťaťa - Slovenská republika.  Spartakovská 3. 917 01 Trnava

Minister  spravodlivosti SR
p. Tomáš Borec
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813  11 Bratislava

Vec:  Podnet na prešetrenie postupu riaditeľov  škôl pri  rozhodovaní o prijatí  detí do škôl

Podpísané  občianske  združenia  dávame  podnet  na  prešetrenie  postupu  riaditeľov  materských
a základných škôl (ďalej  len „školy")  pri  rozhodovaní  o prijatí  detí  do škôl, pretože súčasná
zaužívaná  prax  prijatia  detí  do  škôl  iba  na  základe  súhlasu  iba  jedného  z rodičov  bez
doručenia  rozhodnutia  o prijatí  dieťaťa  do  školy  druhému  rodičovi  porušuje  zákon  č.
71/1967  Zb. o správnom  konaní, čím  je  takéto  prijatie  dieťaťa do  školy  neprávoplatným  a
dieťaťu je  tým  upierané jeho  ústavné právo na vzdelanie  podľa či. 42 ods.  l  Ústavy SR.

Prijatie  dieťaťa do školy je  správne  konanie podľa  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní
(§  38  ods.  4,  §  5  ods.  3  zákona  č.  596/2003  Z.z.).  Správne  orgány  sú  povinné  postupovať v
konaní  v  úzkej  súčinnosti  s  účastníkmi  konania,  zúčastnenými  osobami  a  inými  osobami,
ktorých  sa konanie  týka, a dať  im vždy  príležitosť, aby  mohli  svoje  práva a záujmy  účinne
obhajovať,  najmä  sa vyjadriť  k podkladu  rozhodnutia, a uplatniť svoje  návrhy.  Účastníkom
konania,  zúčastneným  osobám  a  iným  osobám,  ktorých  sa  konanie  týka,  musia  správne  orgány
poskytovať  pomoc  a  poučenia, aby  pre  neznalosť  právnych  predpisov  neutrpeli  v  konaní  ujmu  (§
3 ods. 2 zákon o správnom  konaní).  Všetci účastníci majú  v  konaní rovnaké  procesné  práva a
povinnosti  (§  4  ods.  2  zákon o správnom  konaní).  O  začatí  konania  správny  orgán  upovedomí
všetkých  známych  účastníkov  konania  (§  18 ods.  3 zákon o správnom  konaní).  Rozhodnutie
sa  účastníkovi  konania  oznamuje  doručením  písomného  vyhotovenia  tohto  rozhodnutia  (§
51  ods. l  zákon  o správnom  konaní).  Žiadny  občan  SR  nesmie  byť  riaditeľom  školy
diskriminovaný  (Ústava SR, článok 12).

Vo  veci  rozhodovania  riaditeľa  školy  o prijatí  dieťaťa  do  školy  sú  obidvaja  rodičia  dieťaťa
účastníkmi  správneho  konania  s rovnakými  procesnými  právami. Tým, že  riaditelia  škôl  prijímajú
deti  do  škôl  iba na základe  súhlasu  iba jedného rodiča a  iba  tomuto rodičovi  zasielajú  rozhodnutie
o prijatí  dieťaťa do školy, tým  bránia druhému  rodičovi  v  uplatnení jeho práv  účastníka  správneho
konania  vyjadriť  sa  k podkladu  rozhodnutia  a uplatniť  svoje  návrhy.  Takto  vykonané  prijatie
dieťaťa  do  školy  je  neplatné,  pretože  bolo  vykonané  v rozpore  so  správnym poriadkom,
a  riaditelia  škôl  tým  diskriminujú  druhého rodiča a dieťa.

Žiadame, aby  ste venovali nášmu podnetu pozornosť a aby  ste preverili  oznámené  skutočnosti.

Bratislava. 25.Q4.2ai4

.Dohovor SK  o.z. KMR  o.z. Otcovia.sk  /  o.z.RPPD
\ v  /  /

Igor Kováčik  Stanislav  Trnovec  \J  Jozef Durček  /  Jozef Tinka
výkonný predseda  predseda  výkonný  predseda  /  generálny manažér

klub
Dohovor  SK

 nt w
  -,

ConvntionSK  OtCOVia.Sk



o.z. Dohovor  SK. Budatínska  16, 851  06 Bratislava
o.z.  Klub  mnohodetných  rodín,  Lichardova  16. 811  03 Bratislava

o.z. Otcovia.sk,  Krížová  U 914 01 Trenčianska Teplá
o.z. Rada  pre  práva  dieťaťa - Slovenská republika. Spartakovská  3. 917 01 Trnava

Minister zahraničných vecí SR
p. Miroslav  Lajčák
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava

Vec:  Podnet na prešetrenie postupu riaditeľov  škôl  pri rozhodovaní o prijatí  detí do škôl

Podpísané  občianske  združenia  dávame  podnet  na  prešetrenie  postupu  riaditeľov  materských
a základných  škôl  (ďalej  len „školy")  pri  rozhodovaní  o prijatí  detí do škôl, pretože  súčasná
zaužívaná  prax  prijatia  detí  do  škôl  iba  na  základe  súhlasu  iba  jedného  z rodičov  bez
doručenia  rozhodnutia  o prijatí  dieťaťa  do  školy  druhému  rodičovi  porušuje  zákon  č.
71/1967  Zb. o správnom  konaní,  čím  je  takéto  prijatie  dieťaťa  do  školy  neprávoplatným  a
dieťaťu  je tým upierané  jeho ústavné  právo na vzdelanie podľa či. 42 ods.  l  Ústavy SR.

Prijatie  dieťaťa do školy je  správne  konanie  podľa  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní
(§  38  ods.  4,  §  5  ods.  3  zákona  č.  596/2003  Z.z.).  Správne  orgány  sú  povinné  postupovať  v
konaní  v  úzkej  súčinnosti s  účastníkmi  konania,  zúčastnenými  osobami  a  inými  osobami,
ktorých  sa konanie  týka,  a dať  im vždy  príležitosť,  aby  mohli  svoje  práva  a záujmy  účinne
obhajovať,  najmä  sa vyjadriť  k podkladu  rozhodnutia, a uplatniť  svoje  návrhy. Účastníkom
konania,  zúčastneným  osobám  a  iným  osobám,  ktorých  sa  konanie  týka,  musia  správne  orgány
poskytovať  pomoc  a  poučenia, aby  pre  neznalosť  právnych  predpisov  neutrpeli v  konaní ujmu  (§
3 ods. 2 zákon o správnom  konaní).  Všetci  účastníci  majú  v  konaní  rovnaké procesné práva a
povinnosti  (§  4  ods.  2  zákon  o správnom  konaní).  O  začatí  konania  správny  orgán  upovedomí
všetkých  známych  účastníkov  konania  (§  18 ods.  3 zákon  o správnom  konaní).  Rozhodnutie
sa  účastníkovi  konania  oznamuje  doručením  písomného  vyhotovenia  tohto  rozhodnutia  (§
51  ods.  l  zákon  o správnom  konaní).  Žiadny  občan  SR  nesmie  byť  riaditeľom  školy
diskriminovaný  (Ústava  SR, článok 12).

Vo  veci  rozhodovania  riaditeľa  školy  o prijatí  dieťaťa  do  školy  sú  obidvaja  rodičia  dieťaťa
účastníkmi  správneho konania s rovnakými procesnými právami. Tým, že  riaditelia škôl  prijímajú
deti  do škôl  iba  na základe  súhlasu iba jedného  rodiča a iba  tomuto rodičovi zasielajú rozhodnutie
o prijatí  dieťaťa do školy,  tým bránia druhému rodičovi v  uplatnení jeho práv  účastníka  správneho
konania  vyjadriť  sa  k podkladu  rozhodnutia  a uplatniť  svoje  návrhy.  Takto  vykonané  prijatie
dieťaťa  do  školy  je  neplatné,  pretože  bolo  vykonané  v  rozpore  so  správnym  poriadkom,
a  riaditelia  škôl  tým  diskriminujú  druhého rodiča a dieťa.

Žiadame, aby  ste venovali nášmu podnetu pozornosť  a aby  ste preverili oznámené skutočnosti.

Bratislava, 25.04.2014  _/3^

).z. Dohovor SK
/  Igor  Kováčik

výkonný  predseda

Dohovor  SK
Convention SK

o.z. KMŔ
Stanislav Trnovec

predseda

o.z.  GHcovia.sk
Jozer  Ďurček

výkonný  predseda

)  mnohí
rodín Otcovia.sk

O.Z/RPPD
Jozef Tinka

generálny  manažér

•e RADA
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o.z. Dohovor  SK. Budatínska  16, 851  06  Bratislava
o.z. Klub mnohodetných  rodín,  Lichardova 16. 811  03 Bratislava

o.z. Otcovia.sk,  Krížová  1,91401  Trenčianska  Teplá
o.z. Rada  pre  práva  dieťaťa  - Slovenská  republika. Spartakovská  3, 917 01 Trnava

Minister  práce, sociálnych  vecí a rodiny SR
p. Ján Richter
Ministerstvo práce,  sociálnych vecí  a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43  Bratislava

Vec:  Podnet na prešetrenie postupu riaditeľov  škôl  pri  rozhodovaní  o prijatí  detí  do škôl

Podpísané  občianske  združenia  dávame  podnet  na  prešetrenie  postupu  riaditeľov  materských
a základných  škôl (ďalej  len „školy")  pri  rozhodovaní  o prijatí  detí  do  škôl, pretože súčasná
zaužívaná  prax  prijatia  detí  do  škôl  iba  na  základe  súhlasu  iba  jedného  z rodičov  bez
doručenia  rozhodnutia  o prijatí  dieťaťa  do  školy  druhému  rodičovi  porušuje  zákon  č.
71/1967  Zb. o správnom  konaní,  čím  je  takéto  prijatie  dieťaťa  do  školy  neprávoplatným  a
dieťaťu je  tým upierané jeho ústavné právo na vzdelanie  podľa  či. 42 ods.  l  Ústavy SR.

Prijatie  dieťaťa do školy je  správne konanie podľa  zákona  č. 71/1967  Zb. o správnom  konaní
(§  38  ods. 4,  §  5  ods. 3  zákona  č.  596/2003  Z.z.).  Správne  orgány  sú  povinné  postupovať  v
konaní  v  úzkej  súčinnosti  s  účastníkmi  konania,  zúčastnenými  osobami  a  inými  osobami,
ktorých  sa konanie  týka, a dať  im vždy  príležitosť,  aby  mohli  svoje  práva  a záujmy  účinne
obhajovať,  najmä  sa vyjadriť  k podkladu  rozhodnutia, a uplatniť svoje  návrhy.  Účastníkom
konania,  zúčastneným  osobám  a  iným  osobám,  ktorých  sa  konanie  týka,  musia  správne  orgány
poskytovať  pomoc  a poučenia, aby  pre  neznalosť  právnych  predpisov  neutrpeli v  konaní  ujmu  (§
3 ods. 2 zákon o správnom  konaní).  Všetci účastníci majú  v  konaní  rovnaké  procesné  práva  a
povinnosti  (§  4 ods. 2  zákon  o správnom  konaní).  O  začatí  konania  správny  orgán  upovedomí
všetkých  známych  účastníkov  konania  (§  18 ods.  3  zákon o správnom  konaní).  Rozhodnutie
sa  účastníkovi  konania  oznamuje  doručením  písomného  vyhotovenia  tohto  rozhodnutia  (§
51  ods.  l  zákon  o správnom  konaní).  Žiadny  občan  SR  nesmie  byť  riaditeľom  školy
diskriminovaný  (Ústava  SR, článok 12).

Vo  veci  rozhodovania  riaditeľa  školy  o prijatí  dieťaťa  do  školy  sú  obidvaja  rodičia  dieťaťa
účastníkmi  správneho  konania s rovnakými  procesnými  právami. Tým, že  riaditelia škôl  prijímajú
deti  do  škôl  iba  na základe  súhlasu iba jedného  rodiča  a  iba tomuto  rodičovi zasielajú rozhodnutie
o prijatí dieťaťa do školy,  tým  bránia druhému rodičovi  v  uplatnení jeho práv  účastníka  správneho
konania  vyjadriť  sa  k podkladu  rozhodnutia  a uplatniť  svoje  návrhy.  Takto  vykonané  prijatie
dieťaťa  do  školy  je  neplatné,  pretože  bolo  vykonané  v rozpore  so  správnym  poriadkom,
a  riaditelia  škôl  tým  diskriminujú  druhého rodiča a dieťa.

Žiadame, aby  ste venovali nášmu podnetu pozornosť a aby  ste preverili  oznámené  skutočnosti.

Rraticlava  9S  04  9014  /^

.Dohovor SK  (^ctí^^R  ľ I.z. C)|teovia.sk  o.z/RPPD
Igor Kováčik  Stanislav  Trnovec  v Jozef Ďurček  Jo^efTinka

výkonný  predseda  predseda  výkonný  predseda  generálny  manažér

íbL  X)  "*
Dohovor  SK  vH  '  mnohodetných
Convention SK  OtCOVia.Sk  s.-̂ ,̂*,



o.z. Dohovor SK. Budatínska  16. 851  06  Bratislava
o.z. Klub mnohodetných  rodín, Lichardova  16, 811  03 Bratislava

o.z. Otcovia.sk. Krížová  1.91401  Trenčianska  Teplá
o.z. Rada pre práva dieťaťa  - Slovenská  republika. Spartakovská 3, 917 01 Trnava

Verejný  ochranca práv
p. Jana Dubovcová
Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzová 5
821  01  Bratislava

Vec:  Podnet na prešetrenie  postupu riaditeľov  škôl pri  rozhodovaní  o prijatí  detí do  škôl

Podpísané  občianske  združenia  dávame  podnet  na  prešetrenie  postupu  riaditeľov  materských
a základných  škôl (ďalej  len „školy")  pri  rozhodovaní  o prijatí  detí  do škôl, pretože súčasná
zaužívaná  prax  prijatia  detí  do  škôl  iba  na  základe  súhlasu  iba  jedného  z rodičov  bez
doručenia  rozhodnutia  o prijatí  dieťaťa  do  školy  druhému  rodičovi  porušuje  zákon  č.
71/1967  Zb. o správnom  konaní,  čím  je  takéto  prijatie  dieťaťa  do  školy  neprávoplatným  a
dieťaťu je  tým upierané jeho ústavné právo na vzdelanie  podľa  či. 42 ods.  l  Ústavy SR.

Prijatie  dieťaťa do školy je  správne  konanie podľa  zákona  č. 71/1967  Zb. o správnom  konaní
(§  38  ods.  4,  §  5  ods.  3  zákona  č.  596/2003  Z.z.).  Správne  orgány  sú  povinné  postupovať v
konaní  v  úzkej  súčinnosti  s  účastníkmi  konania,  zúčastnenými  osobami  a  inými  osobami,
ktorých  sa konanie  týka, a dať  im  vždy  príležitosť,  aby  mohli svoje  práva  a záujmy  účinne
obhajovať,  najmä  sa vyjadriť  k podkladu  rozhodnutia, a uplatniť svoje  návrhy. Účastníkom
konania,  zúčastneným  osobám  a  iným  osobám,  ktorých  sa  konanie  týka,  musia  správne  orgány
poskytovať  pomoc  a poučenia, aby  pre  neznalosť  právnych predpisov  neutrpeli v  konaní ujmu  (§
3 ods. 2 zákon o správnom  konaní).  Všetci účastníci majú  v  konaní rovnaké  procesné  práva a
povinnosti  (§  4  ods.  2  zákon o správnom  konaní).  O začatí  konania  správny orgán upovedomí
všetkých  známych  účastníkov  konania  (§  18 ods.  3 zákon o správnom  konaní).  Rozhodnutie
sa  účastníkovi  konania  oznamuje  doručením  písomného  vyhotovenia  tohto  rozhodnutia  (§
51  ods.  l  zákon  o správnom  konaní).  Žiadny  občan  SR  nesmie  byť  riaditeľom  školy
diskriminovaný  (Ústava  SR, článok  12).

Vo  veci  rozhodovania  riaditeľa  školy  o prijatí  dieťaťa  do  školy  sú  obidvaja  rodičia  dieťaťa
účastníkmi  správneho  konania s rovnakými  procesnými  právami. Tým, že  riaditelia škôl  prijímajú
deti  do  škôl  iba na základe  súhlasu  iba jedného  rodiča a iba tomuto rodičovi zasielajú rozhodnutie
o prijatí dieťaťa do školy,  tým  bránia druhému rodičovi v  uplatnení jeho  práv  účastníka  správneho
konania  vyjadriť  sa  k podkladu  rozhodnutia  a uplatniť  svoje  návrhy.  Takto  vykonané  prijatie
dieťaťa  do  školy  je  neplatné,  pretože  bolo  vykonané  v  rozpore  so  správnym  poriadkom,
a  riaditelia  škôl  tým  diskriminujú  druhého rodiča a  dieťa.

Žiadame, aby  ste venovali nášmu podnetu pozornosť a aby  ste preverili oznámené  skutočnosti.

Bratisjaya, 25.04.2014

/o.z.  Dohovor SK
Igor Kováčik

výkonný  predseda

Dohovor SK
Convention SK

o.z.  KMR
Stanislav  Trnovec

predseda

klub
.)  mnohodetných
rodín

o.z.ptcovíá.sk
Jozef Ďurček

výkonný  predseda

Otcovia.sk



o.z.  Dohovor SK. Budatínska  16. 851  06  Bratislava
o.z.  Klub mnohodetných rodín, Lichardova  16. 811  03 Bratislava

o.z.  Otcovia.sk, Krížová  1. 914  01  Trenčianska  Teplá
o.z.  Rada pre  práva dieťaťa - Slovenská republika. Spartakovská  3. 917 01 Trnava

Rada vlády pre ľudské práva
Úrad  vlády  Slovenskej  republiky
Námestie slobody  l
813 70 Bratislava

Vec:  Podnet  na prešetrenie postupu  riaditeľov škôl  pri  rozhodovaní  o prijatí  detí do škôl

Podpísané  občianske  združenia  dávame  podnet  na  prešetrenie  postupu  riaditeľov  materských
a základných  škôl  (ďalej  len „školy")  pri  rozhodovaní o prijatí  detí do škôl, pretože súčasná
zaužívaná  prax  prijatia  detí  do  škôl  iba  na  základe  súhlasu  iba  jedného  z rodičov  bez
doručenia  rozhodnutia  o prijatí  dieťaťa  do  školy  druhému  rodičovi  porušuje  zákon  č.
71/1967  Zb. o správnom  konaní, čím je  takéto  prijatie  dieťaťa  do  školy  neprávoplatným a
dieťaťu je  tým upierané jeho ústavné právo na vzdelanie podľa  či. 42 ods. l  Ústavy SR.

Prijatie  dieťaťa do školy je  správne konanie podľa  zákona  č. 71/1967  Zb. o správnom  konaní
(§  38  ods. 4,  §  5  ods. 3  zákona  č.  596/2003  Z.z.).  Správne  orgány  sú  povinné  postupovať  v
konaní  v  úzkej  súčinnosti  s  účastníkmi  konania,  zúčastnenými  osobami  a  inými  osobami,
ktorých  sa konanie  týka, a dať  im  vždy  príležitosť, aby  mohli  svoje  práva  a záujmy  účinne
obhajovať,  najmä  sa vyjadriť  k podkladu  rozhodnutia, a uplatniť svoje  návrhy. Účastníkom
konania,  zúčastneným  osobám  a  iným  osobám,  ktorých  sa  konanie  týka,  musia  správne  orgány
poskytovať pomoc  a  poučenia,  aby  pre  neznalosť  právnych  predpisov  neutrpeli v  konaní  ujmu  (§
3  ods.  2 zákon o správnom  konaní).  Všetci účastníci majú  v  konaní rovnaké procesné práva a
povinnosti  (§  4 ods. 2  zákon  o správnom  konaní).  O  začatí  konania  správny  orgán  upovedomí
všetkých  známych  účastníkov  konania  (§  18 ods. 3 zákon o správnom  konaní).  Rozhodnutie
sa  účastníkovi  konania  oznamuje  doručením  písomného  vyhotovenia  tohto  rozhodnutia  (§
51  ods.  l  zákon  o správnom  konaní).  Žiadny  občan  SR  nesmie  byť  riaditeľom  školy
diskriminovaný  (Ústava  SR, článok  12).

Vo  veci  rozhodovania  riaditeľa  školy  o prijatí  dieťaťa  do  školy  sú  obidvaja  rodičia  dieťaťa
účastníkmi  správneho  konania s rovnakými procesnými  právami. Tým,  že riaditelia škôl  prijímajú
deti  do  škôl  iba na základe  súhlasu iba jedného  rodiča  a iba  tomuto rodičovi zasielajú  rozhodnutie
o prijatí dieťaťa do školy,  tým  bránia druhému rodičovi v  uplatnení jeho  práv  účastníka  správneho
konania  vyjadriť  sa  k podkladu  rozhodnutia  a uplatniť  svoje  návrhy.  Takto  vykonané  prijatie
dieťaťa  do  školy  je  neplatné,  pretože  bolo  vykonané  v rozpore  so  správnym  poriadkom,
a  riaditelia  škôl  tým  diskriminujú  druhého rodiča a dieťa.

Žiadame, aby  ste venovali nášmu podnetu pozornosť  a aby  ste preverili oznámené  skutočnosti.

Bratislava, 25.04.2014,

o.z.  Dohovor SK
Igor  Kováčik
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o.z. Dohovor  SK. Budatínska  16. 851  06 Bratislava
o.z. Klub mnohodetných  rodín,  Lichardova  16. 811  03 Bratislava

o.z. Otcovia.sk,  Krížová 1,91401  Trenčianska Teplá
o.z. Rada  pre  práva  dieťaťa - Slovenská republika.  Spartakovská 3. 917 01 Trnava

Výkonný  riaditeľ  SNSĽP
p. Marián  Mesároš
Slovenské  národné stredisko pre ľudské práva
Kýčerského 5
811  05  Bratislava

Vec:  Podnet na prešetrenie postupu riaditeľov  škôl pri rozhodovaní o prijatí  detí do škôl

Podpísané  občianske  združenia  dávame  podnet  na  prešetrenie  postupu  riaditeľov  materských
a základných  škôl (ďalej  len „školy")  pri  rozhodovaní  o prijatí detí do škôl, pretože  súčasná
zaužívaná  prax  prijatia  detí  do  škôl  iba  na  základe  súhlasu  iba  jedného  z rodičov  bez
doručenia  rozhodnutia  o prijatí  dieťaťa  do  školy  druhému  rodičovi  porušuje  zákon  č.
71/1967  Zb. o správnom  konaní, čím  je  takéto  prijatie  dieťaťa  do  školy  neprávoplatným  a
dieťaťu je  tým upierané  jeho  ústavné  právo  na vzdelanie  podľa  či. 42 ods.  l  Ústavy SR.

Prijatie  dieťaťa do školy je  správne  konanie  podľa  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní
(§  38  ods.  4,  §  5  ods.  3  zákona  č.  596/2003  Z.z.).  Správne orgány  sú  povinné  postupovať v
konaní  v  úzkej  súčinnosti  s  účastníkmi  konania,  zúčastnenými  osobami  a  inými  osobami,
ktorých  sa konanie  týka,  a dať  im vždy  príležitosť,  aby  mohli  svoje  práva  a záujmy  účinne
obhajovať,  najmä  sa vyjadriť  k podkladu  rozhodnutia, a uplatniť  svoje  návrhy.  Účastníkom
konania,  zúčastneným  osobám  a  iným  osobám,  ktorých  sa  konanie  týka, musia  správne orgány
poskytovať pomoc a poučenia, aby  pre neznalosť právnych  predpisov neutrpeli  v  konaní  ujmu  (§
3  ods. 2 zákon o správnom  konaní).  Všetci účastníci majú  v  konaní  rovnaké  procesné  práva a
povinnosti  (§  4  ods.  2  zákon  o správnom  konaní).  O  začatí konania  správny  orgán  upovedomí
všetkých  známych  účastníkov  konania  (§  18 ods.  3 zákon  o správnom  konaní).  Rozhodnutie
sa  účastníkovi  konania  oznamuje  doručením  písomného  vyhotovenia  tohto  rozhodnutia  (§
51  ods.  l  zákon  o správnom  konaní).  Žiadny  občan  SR  nesmie  byť  riaditeľom  školy
diskriminovaný (Ústava SR, článok  12).

Vo  veci  rozhodovania  riaditeľa  školy  o prijatí  dieťaťa  do  školy  sú  obidvaja  rodičia  dieťaťa
účastníkmi  správneho konania  s rovnakými  procesnými  právami. Tým, že  riaditelia  škôl  prijímajú
deti  do  škôl  iba na základe súhlasu  iba jedného rodiča a iba  tomuto rodičovi  zasielajú  rozhodnutie
o prijatí  dieťaťa do školy, tým  bránia druhému  rodičovi  v  uplatnení jeho práv  účastníka  správneho
konania  vyjadriť  sa  k podkladu  rozhodnutia  a uplatniť  svoje  návrhy.  Takto  vykonané  prijatie
dieťaťa  do  školy  je  neplatné,  pretože  bolo  vykonané  v rozpore  so  správnym  poriadkom,
a  riaditelia škôl tým  diskriminujú  druhého rodiča a dieťa.

Žiadame, aby  ste venovali nášmu podnetu pozornosť a aby  ste preverili  oznámené  skutočnosti.

Bratislava, 25.04.2014
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o.z. Dohovor SK  C-  o.z. KMR  l  o.z. ptcovia.sk  /  o.z.  ÍIPPD
Igor Kováčik  Stanislav Trnovec  \J  Jozef Ďurček  JozíďTinka
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o.z.  Dohovor  SK. Budatínska  16. 851 06  Bratislava
o.z. Klub  mnohodetných rodín,  Lichardova  16, 811  03  Bratislava

o.z. Otcovia.sk. Krížová  1.91401  Trenčianska  Teplá
o.z. Rada  pre  práva  dieťaťa - Slovenská republika. Spartakovská  3. 917 01 Trnava

Najvyšší  kontrolný úrad SR
Priemyselná 2
82473  Bratislava 26

Vec:  Podnet na prešetrenie  postupu  riaditeľov  škôl  pri rozhodovaní  o prijatí detí  do  škôl

Podpísané  občianske  združenia  dávame  podnet  na  prešetrenie  postupu  riaditeľov  materských
a základných  škôl (ďalej  len „školy")  pri  rozhodovaní  o prijatí  detí  do škôl, pretože súčasná
zaužívaná  prax  prijatia  detí  do  škôl  iba  na  základe  súhlasu  iba  jedného  z rodičov  bez
doručenia  rozhodnutia  o prijatí  dieťaťa  do  školy  druhému  rodičovi  porušuje  zákon  č.
71/1967  Zb. o správnom  konaní,  čím  je  takéto prijatie  dieťaťa  do  školy  neprávoplatným  a
dieťaťu je  tým upierané jeho ústavné právo na vzdelanie  podľa  či. 42 ods.  l  Ústavy SR.

Prijatie  dieťaťa do školy  je  správne  konanie  podľa  zákona  č. 71/1967  Zb. o správnom  konaní
(§  38  ods.  4,  §  5  ods. 3  zákona  č.  596/2003  Z.z.).  Správne  orgány  sú  povinné  postupovať v
konaní  v  úzkej  súčinnosti  s  účastníkmi  konania,  zúčastnenými  osobami  a  inými  osobami,
ktorých  sa konanie týka,  a dať  im vždy  príležitosť, aby  mohli svoje  práva  a záujmy  účinne
obhajovať,  najmä  sa vyjadriť  k podkladu  rozhodnutia, a uplatniť svoje  návrhy.  Účastníkom
konania,  zúčastneným  osobám  a  iným  osobám,  ktorých  sa  konanie  týka,  musia  správne  orgány
poskytovať  pomoc  a  poučenia,  aby  pre  neznalosť  právnych  predpisov  neutrpeli  v  konaní  ujmu  (§
3 ods. 2 zákon o správnom  konaní).  Všetci účastníci majú  v  konaní  rovnaké  procesné práva a
povinnosti  (§  4  ods.  2  zákon  o správnom  konaní).  O  začatí  konania  správny  orgán  upovedomí
všetkých  známych  účastníkov  konania  (§  18 ods.  3 zákon o správnom  konaní).  Rozhodnutie
sa  účastníkovi  konania  oznamuje  doručením  písomného  vyhotovenia  tohto  rozhodnutia (§
51  ods.  l  zákon  o správnom  konaní).  Žiadny  občan  SR  nesmie  byť  riaditeľom  školy
diskriminovaný  (Ústava  SR, článok  12).

Vo  veci  rozhodovania  riaditeľa  školy  o prijatí  dieťaťa  do  školy  sú  obidvaja  rodičia  dieťaťa
účastníkmi  správneho  konania s rovnakými procesnými  právami. Tým, že riaditelia škôl  prijímajú
deti  do  škôl  iba na základe  súhlasu  iba jedného  rodiča  a  iba  tomuto  rodičovi  zasielajú rozhodnutie
o prijatí  dieťaťa  do školy,  tým  bránia druhému rodičovi  v  uplatnení jeho  práv  účastníka  správneho
konania  vyjadriť  sa  k  podkladu  rozhodnutia  a uplatniť  svoje  návrhy.  Takto  vykonané  prijatie
dieťaťa  do  školy  je  neplatné,  pretože  bolo  vykonané  v  rozpore  so  správnym  poriadkom,
a  riaditelia  škôl  tým  diskriminujú druhého rodiča  a dieťa.

Žiadame,  aby  ste venovali nášmu podnetu pozornosť a aby  ste preverili  oznámené  skutočnosti.

Bratislava, 25.04.2014
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Igor  Kováčik  Stanislav  Trnovec  \JozefDurcek  Jozef Tinka
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o.z.  Dohovor SK. Budatínska  16, 851 06  Bratislava
o.z.  Klub mnohodetných rodín, Lichardova  16. 811  03  Bratislava

o.z.  Otcovia.sk. Krížová  1.91401  Trenčianska  Teplá
o.z.  Rada pre  práva dieťaťa - Slovenská  republika. Spartakovská  3, 917 01 Trnava

Združenie miest a obcí
Slovenska
Bezručova 9
811 09  Bratislava

Vec:  Podnet  na prešetrenie  postupu riaditeľov  škôl  pri  rozhodovaní  o prijatí  detí do škôl

Podpísané  občianske združenia  dávame podnet na prešetrenie postupu riaditeľov  materských
a základných  škôl  (ďalej  len „školy")  pri  rozhodovaní o prijatí  detí do škôl, pretože  súčasná
zaužívaná  prax  prijatia  detí  do  škôl  iba  na  základe  súhlasu  iba  jedného  z rodičov  bez
doručenia  rozhodnutia  o prijatí  dieťaťa  do  školy  druhému  rodičovi  porušuje  zákon  č.
71/1967  Zb. o správnom  konaní, čím  je  takéto  prijatie  dieťaťa  do  školy  neprávoplatným  a
dieťaťu je tým upierané jeho ústavné právo na vzdelanie podľa či. 42 ods.  l  Ústavy SR.

Prijatie  dieťaťa  do školy je  správne konanie podľa zákona  č. 71/1967  Zb. o správnom  konaní
(§  38  ods.  4,  §  5  ods.  3  zákona  č.  596/2003  Z.z.).  Správne  orgány  sú  povinné  postupovať  v
konaní  v  úzkej  súčinnosti  s  účastníkmi  konania,  zúčastnenými  osobami  a  inými  osobami,
ktorých  sa konanie týka, a dať  im vždy  príležitosť, aby  mohli  svoje  práva a záujmy  účinne
obhajovať,  najmä  sa vyjadriť  k podkladu  rozhodnutia, a uplatniť svoje  návrhy. Účastníkom
konania,  zúčastneným  osobám  a  iným  osobám,  ktorých  sa  konanie  týka,  musia  správne  orgány
poskytovať  pomoc  a poučenia, aby  pre  neznalosť  právnych  predpisov  neutrpeli v  konaní  ujmu  (§
3  ods.  2 zákon o správnom  konaní).  Všetci účastníci majú  v  konaní rovnaké procesné práva a
povinnosti  (§  4  ods.  2  zákon  o správnom  konaní).  O  začatí  konania  správny  orgán  upovedomí
všetkých  známych  účastníkov  konania  (§  18 ods.  3 zákon  o správnom  konaní).  Rozhodnutie
sa  účastníkovi  konania  oznamuje  doručením  písomného  vyhotovenia  tohto  rozhodnutia  (§
51  ods.  l  zákon  o správnom  konaní).  Žiadny  občan  SR  nesmie  byť  riaditeľom  školy
diskriminovaný  (Ústava  SR, článok  12).

Vo  veci  rozhodovania  riaditeľa  školy  o prijatí  dieťaťa  do  školy  sú  obidvaja  rodičia  dieťaťa
účastníkmi  správneho  konania  s rovnakými procesnými  právami. Tým,  že  riaditelia  škôl  prijímajú
deti  do škôl  iba na základe  súhlasu  iba jedného  rodiča a iba  tomuto  rodičovi  zasielajú  rozhodnutie
o prijatí dieťaťa  do  školy,  tým  bránia druhému rodičovi  v  uplatnení jeho  práv  účastníka  správneho
konania  vyjadriť  sa  k podkladu  rozhodnutia  a uplatniť  svoje  návrhy.  Takto  vykonané  prijatie
dieťaťa  do  školy  je  neplatné,  pretože  bolo  vykonané  v rozpore  so  správnym  poriadkom,
a  riaditelia škôl  tým  diskriminujú  druhého rodiča a  dieťa.

Žiadame, aby  ste venovali nášmu podnetu pozornosť a aby  ste preverili oznámené  skutočnosti.

Bratislava,  25.04.2014

/o.z. Dohovor SK
Igor  Kováčik

výkonný  predseda

Dohovor SK
Convention SK
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