
 

 

Vláda Slovenskej republiky 
Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody 1 
 813 70 Bratislava 

Bratislava, 26.1.2021 
 

 

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády SR,  

  
 V mene OZ Rodičia.sk sa na vás obraciam formou otvoreného listu v snahe reagovať na súčasné 

dianie na Slovensku z pohľadu rodičov s deťmi. Ako možno viete, naše združenie sa snaží od konca leta 
2020 konzistentne poukazovať na ich potreby a starosti počas pandémie, pričom naše odporúčania, 
vychádzajúce z reprezentatívneho prieskumu, zostávajú konzistentné a jednoznačné:   

 

1. Potrebujeme prehľadné, pochopiteľné a predvídateľné podmienky pre svoje fungovanie 

2. Školy pre školopovinné deti zatvárajte ako posledné - využívajte COVID – Školský semafor 

3. Mimoškolským aktivitám detí a mládeže venujte pozornosť ako samotnému vzdelávaniu 

4. Obmedzujte ekonomiku a chod firiem len v nevyhnutnom rozsahu a skôr regionálne/lokálne 

5. V komunikácii s verejnosťou venujte väčšiu pozornosť informáciám o prevencii 

Ubehol mesiac od začiatku opätovného sprísneného útlmu krajiny („lockdown“ od 21.12.2020). 

Akokoľvek zodpovedne sa k tomu postavili rodiny s deťmi, stále sú zavretí doma, návrat do škôl je 

v nedohľadne a neprehľadnosť opatrení pretrváva. Aj keď sme si plne vedomí náročnej a 

komplikovanej epidemiologickej situácie na Slovensku, chceme Vám v mene státisícov rodičov  

zdôrazniť, že stále neplatí ani prvé a základné z hore uvedených odporúčaní. Nevieme, na čo sa 

máme pripraviť a keď sa to dozvieme, zásadne sa to po pár dňoch mení.  

Mnohí sme si odopreli rodinné stretnutia aj počas Vianoc a Silvestra, kým iní sa veselo stretávali 

a oslavovali. Aj keď je to prejav individuálnych zlyhaní a neúcty voči zvyšku spoločnosti, treba zároveň 

podotknúť, že mnohí zákonite mylne podliehali pocitu neohrozenosti po negatívnom výsledku Ag testu 

aj vďaka tomu, akú moc im ako vláda SR dlhodobo pripisujete. Takáto nekonzistentná forma 

obmedzovania života ľudí je podľa nás vysoko necitlivá a hazarduje s dlhodobou dôveryhodnosťou 

celého riadenia protipandemických opatrení, rovnako ako s ich reálnou efektívnosťou. Tzv. lockdown 

podľa nášho názoru nie je možné predstierať. Buď je a musíme ho všetci dodržiavať, alebo nie je.  

 

    Veľkú nádej preto vkladáme do COVID automatu, ale považujeme za znepokojujúce, ak popri 

deklaráciách o priorite návratu detí do škôl je otváranie stredných škôl zaradené v stratégii až za 

divadlá, koncertné siene, kiná a bohoslužby, a majú sa otvárať súbežne s uvoľnením pravidiel pre 

oslavy, večierky, svadby, kary a aj obrady (sobáše, krsty, pohreby, a pod.) Pevne veríme, že rovnako 

ako bola upravená stratégia očkovania v prospech najstarších a najzraniteľnejších, a našla sa zhoda 

na potrebe urgentného očkovania pre učiteľov, nájdete zhodu aj na potrebe čo najskoršieho  návratu 

všetkých detí do škôl. V tomto duchu následne žiadame upraviť aj COVID automat.   

 

 Z verejne dostupných informácií usudzujeme, že rezort školstva bol na návrat detí do škôl 

pripravený už k 10.1.2021. Očakávame preto, že keď to odborníci z epidemiologického pohľadu 

dovolia, môže byť proces znovu naštartovaný.        

 

https://ozrodicia.sk/?p=244
https://ozrodicia.sk/?p=244
https://www.minedu.sk/formular-na-komunikaciu-s-riaditelmi-skol-covid-skolsky-semafor/
https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/Covid-automat.pdfhttps://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/Covid-automat.pdf


 

 

 
 

 
Dovoľte nám tiež pripomenúť, že žijeme v krajine s nelichotivým stavom verejných služieb pre 

rodiny s deťmi a to najmä v oblasti zdravotníctva a školstva. Rodičia a učitelia, ktorí sa roky usilovne 
snažia na školách postupne zbierať financie napr. na vylepšenie učební alebo na obyčajné futbalové 
bránky, vnímajú veľmi citlivo, keď sa míňajú verejné prostriedky v desiatkach miliónov eur na 
nástroje boja proti pandémii bez jasne potvrdenej relevancie, prípadne v rozpore s odporúčaniami 
odborníkov. Mnohí rodičia, podnikatelia či zamestnanci, totiž medzitým už prišli o prácu a istotu príjmu 
pre potreby ich domácností. Takéto konanie predstaviteľov štátu je preto pre nich, rovnako ako pre 
nás všetkých daňových poplatníkov,  veľmi znepokojujúce a rozhorčujúce.  
 
Dovoľujeme si Vás preto požiadať: 
 

1. Umožnite deťom čo najskorší návrat do škôl. Argumenty pre obmedzovanie ich ústavného 
práva na vzdelanie boli už počas jesene podľa odborníkov využívané nad rámec platnej 
legislatívy (viď stanovisko verejnej ochrankyne práv, stanovisko Komisárky pre deti, stanovisko 
Slovenského národného strediska pre ľudské práva). Sme už vo fáze, kedy ako krajina 
hazardujeme s  fyzickým a duševným zdravím našich detí. O vzdelaní už nehovoriac.  

 
2. Stanovte jasné pravidlá pre pohyb rodín s deťmi vonku a to nielen v prírode. Potrebujeme 

kočíkovať, prechádzať sa, dovoliť deťom sa zahrať na vzduchu a hýbať sa. Sme presvedčení, že 
dodržaním pravidla ROR v exteriéri nikoho neohrozujeme. Verte alebo nie, aj my sa bojíme 
nákazy, preto “bez krčiem” ešte vydržíme, ale ísť na vzduch a slnko jednoducho musíme.   

 

3. Využívajte masové testovanie podľa rád odborníkov, nie podľa svojich pocitov. Nesprávnym 
využívaním tohto dôležitého nástroja hazardujete s našou dôverou, energiou, zdravotnými 
kapacitami štátu a v neposlednom rade aj verejnými financiami. Venujte prosím túto energiu 
a financie radšej do očkovania všetkých, ktorí o to majú záujem. To má na rozdiel od 
celonárodných manévrov testovania reálnejší potenciál eliminovať túto pandémiu.    

 

4. Nenechávajte žiadneho podnikateľa/ku, živnostníka/čku či zamestnanca/kyňu bez 
kompenzácie za stratu príjmu v dôsledku pandémie a súvisiacich opatrení.  Závisia od toho 
osudy celých rodín.  

 
Sme to často my, rodičia, ktorí stojíme v prvej línii v nemocniciach, učitelia, predavači, opravári, 

upratovačky, potravinári, policajti, manažéri a IT špecialisti, či úradníci a sociálni pracovníci. Máme 
popri rodičovstve svoje povolania a obe role sa snažíme plniť najlepšie, ako vieme. Veríme, že túto 
snahu a ciele s nami zdieľate, a spoločne sa nám tak podarí prekonať toto nesmierne ťažké obdobie.  

 
S úctou, 
 
          
 
 

       
                     Ing. Matej Stuška 

    výkonný riaditeľ  
    OZ Rodičia.sk  

https://www.vop.gov.sk/tajte-o-v-sledkoch-na-ej-anal-zy-opatren-t-kaj-cich-sa-vzdel-vania
https://komisarpredeti.sk/otvoreny-list-predsedovi-vlady-sr-v-suvislosti-s-pristupom-ku-vzdelaniu-deti-pocas-pandemie-ochorenia-covid-19/
http://www.snslp.sk/CCMS/files/Odborn%C3%A9_stanovisko_vo_veci_diskrimina%C4%8Dn%C3%BDch_podmienok_pri_obnoven%C3%AD_%C5%A1kolsk%C3%A9ho_vyu%C4%8Dovania.pdf

