
Čestné  vyhlásenie 

 

Vyhlasujem, že moje dieťa/ja ako dospelý účastník sústredenia(nehodiace sa preškrtnite)  

meno: ............................................................................... dátum nar...............................................telefón....................................... 

člen klubu SFKaBU:...................................................................e-mail................................................................................................ 

bytom v  ............................................................................................................................................................................................ 

neprejavuje/m príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej 
starostlivosti pre deti a dorast mi/menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor 
alebo lekársky dohľad).  

Nie je mi známe, že by som ja/moje dieťa, moji/jeho rodičia alebo iné osoby, s ktorými žije/m spoločne v domácnosti, prišli v 
priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, angína, 
vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). Prehlasujem, že žiadny rodinný príslušník nie 
je v karanténe v súvislosti s vyššie uvedenými chorobami. Prehlasujem, že ja/moje dieťa sa nevrátilo v  období posledných 14 
dní z krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia Covid-19 a z krajiny, ktorú Vláda SR nepovažuje za zdravotne bezpečnú. 

Som si vedomý povinnosti hlásiť výskyt infekčného ochorenia u mňa ako účastníka / môjho dieťaťa do 14 dní od návratu zo 
sústredenia miestnemu príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý môže uložiť epidemické opatrenia. 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) 
priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Som si vedený/á právnych následkov plynúcich z uvedenia nepravdivých informácií v mojom čestnom vyhlásení, 
najmä som si vedomý/á, že svojím konaním môžem naplniť niektorú zo skutkových podstát trestných činov ohrozujúcich život 
a zdravie (§ 163 a § 164 Trestného zákona – Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, spáchanej priamym úmyslom, 
alebo formou nedbanlivosti). 

V ................................. dňa ...................  

Meno a priezvisko zák. zástupcu*:  

Adresa zákonného zástupcu*:  

Telefón zákonného zástupcu*:  

Podpis dospelého účastníka/zákonného zástupcu: 
 

 
Toto Čestné vyhlásenie bude odovzdané vedúcemu organizátorovi alebo lekárovi sústredenia pri nástupe každého účastníka na 
sústredenie.  Pre účastníkov obidvoch sústredení je postačujúce odovzdať len jedno čestné prehlásenie okrem prípadu, ak 
účastník medzi sústredeniami na minimálne jednu noc odcestuje na iné miesto ako je miesto konania sústredenia. Čestné 
vyhlásenie nesmie byť staršie ako 1 deň pred nástupom. 
 
Čestné vyhlásenie je možné vypísať aj jedno v prípade rodinných príslušníkov a osôb žijúcich a prichádzajúcich zo spoločnej 
domácnosti. 
 
Menný zoznam príslušníkov tej istej domácnosti, na ktorých sa vzťahuje toto čestné vyhlásenie: 
 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
 
*Pravidelne/momentálne užívané lieky alebo alergie............................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
 
Prevzal:.....................................................   dňa: ..................................................  
 
 
 
 
*Vypíšte v prípade, ak čestné vyhlásenie vypisujete ako zákonný zástupca.  


