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Dodatok zdravotného prehlásenia Covid -19 

 

Podpísané priniesť do tábora! 
 

 

Meno dieťaťa:...................................................................................................................................... 

Dátum narodenia:................................................................................................................................ 

Prehlasujem, že dieťa: 

- nejaví príznaky infekcie COVD-19, t.j. zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť, atď., 

- v priebehu 14 dní pred odchodom neprišlo dieťa do styku s osobou chorou na infekčné 

ochorenie, alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, ani inému príslušníkovi rodiny, žijúcemu      

s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie. 

 

Súhlasím a beriem na vedomie  Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k 

postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 

Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  a  som oboznámení s Covidovými opatreniami počas letného tábora 2021. 

 

Čestné prehlásenie:  

Vyhlasujem, že  hore  menované dieťa: / krížikom  vyznačte / 

 absolvovalo RT- PCR test na ochorenie Covid-19, a že výsledok testu nie starší ako  

72 hodín, je NEGATÍVNY 

 

  prekonalo ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 

 

 je po aplikácii  očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 podľa podmienok uvedených v    

Usmernení hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a 

prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. 

 

Pobyt v zahraničí za posledných 14 dní / štát/       .......................................................................... 

 

 

Meno a  priezvisko zákonného zástupcu : ............................................................................................. 

 

V……………….……..………….  dňa ………………          ……………………………………….                                              

                                                                                                    Podpis zákonného zástupcu 

 

 

Podpísané priniesť do tábora 
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Covidové opatrenia počas letného tábora 2021 

Aktuálnu situáciu monitorujeme, sme v neustálom kontakte s našimi strediskami ako aj s Hygienou 

SR a RÚVZ V prípade nových opatrení vás budeme informovať na www.tiktak.sk. 

Počas tábora sa  bude vykonávať zvýšený zdravotný dohľad, vrátane vstupného filtra, merania teploty, 

dôsledne sa bude usmerňovať a kontrolovať osobná hygiena účastníkov tábora a osôb činných na  

chode tábora.                                                                                                                                                      

Zariadenie je schválené na prevádzku  táborov a pobytov pre deti príslušným RÚVZ, ktorý priebežne 

prevádzku kontroluje.                                                                                                         

Som oboznámení: 

 s usmernením hl. hygienika SR zo dňa 17.06.2021 

 s povinnosťou preukázania negatívneho RT-PCR testu pri nástupe do tábora, 

resp.potvrdenia o očkovaní,alebo prekonaní Covid infekcie. 

 s povinnosťou  bezodkladne hlásiť výskyt infekčného ochorenia u dieťaťa, ktoré vzniklo do 14 

dní po návrate z podujatia miestne príslušnému  RÚVZ 

 že v prípade výskytu COVID-19 bude tábor ukončený. Z toho dôvodu je potrebné, aby bol 

rodič dostupný po celý čas konania tábora 

 doporučením, aby deti v tábore odovzdával vždy len jeden z rodičov 

 nie sú dovolené návštevy počas tábora    

 výlety sa budú organizovať s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v okrese a podľa 

platných vyhlášok ÚVZ SR.  

                                                                                                               

Stručne z usmernenia 

Na základe usmernenia hlavného hygienika SR k organizácii a prevádzke zotavovacích 

podujatí/ letných táborov/  podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia je potrebné  pri nástupe na zotavovacie podujatie musia všetci účastníci  

tábora disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie 

starším ako 72 hodín od doručenia výsledku. 

RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie je potrebný pre osoby: 

a) ktoré sú najmenej 21  dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky 

proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá 

dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 

b) ktoré sú najmenej 21  dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej 

látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá 

dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 

c) ktoré sú najmenej 21  dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky 

proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19, 

d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej 

látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 

dní od prekonania ochorenia COVID-19, 

e) ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 

f) do 10 rokov veku. 

Rodičia, alebo zákonní zástupcovia dieťaťa  majú  povinnosť bezodkladne hlásiť výskyt 

infekčného ochorenia u dieťaťa, ktoré vzniklo do 14 dní po návrate z podujatia miestne 

príslušnému  regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. 

Celé znenie tu:  

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/17_06_2021_Usmernenie_zotavovacie_podujatia.pdf 

http://www.tiktak.sk/
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/17_06_2021_Usmernenie_zotavovacie_podujatia.pdf

