
ČESTNÉ PREHLÁSENIE  

o bezinfekčnosti 
 
 

 
Meno a priezvisko: .......................................... e-mail: ..................................................... 

 

Dátum narodenia: ......................................... telefónny kontakt: ..................................... 

 

Bydlisko: ............................................................................................................. 

 

1. Prehlasujem, že sa u vyššie uvedenej osoby neprejavujú a v posledných dvoch týždňoch  
ani neprejavili príznaky žiadneho vírusového infekčného ochorenia (ako napr. horúčka, kašeľ, 
dýchavičnosť, náhla strata chuti, čuchu a pod.). 

2. Zároveň vyhlasujem, že príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej 
zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému nenariadil karanténne opatrenie 
(karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

3. Prehlasujem, že som bol oboznámený s vymedzením osôb s rizikovými faktormi a s odporučením, 
aby som zvážil/-a tieto rizikové faktory pri rozhodovaní o účasti na športových aktivitách. 

4. Súhlasím s účasťou vyššie menovaného na športovej aktivite v objekte – Športová hala Levice,  
na ulici Turecký rad 3, dňa 23. 10. 2021 pri dodržaní hygienických a organizačných opatrení 
určených organizátorom (Judo klub Levice Slovakia) a príslušným regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva. 

 

V Leviciach, dňa 23.10.2021    ......................................................... 
       podpis dospelého člena klubu 
       alebo zákonného zástupcu dieťaťa 

 

 

Uvedená športová aktivita podlieha režimu OTP  
(t.j. povolenie vstupu na akciu je len pre osobu Očkovanú, Testovanú 
alebo ktorá Prekonala ochorenie Covid-19 v období pred nie viac ako 
180 dňami). Kontrola prebehne pri vstupe do objektu.  

SÚŤAŽ je BEZ DIVÁKOV. 

 

Hygienické a ostatné opatrenia pre športovú aktivitu (súťaž): 

 Pred vstupom do objektu je každá osoba povinná preukázať sa platným papierovým 
dokladom podľa režimu OTP. V prípade testovania (PCR test alebo antigénový test) platí,  
že PCR alebo LAMP test, nesmie byť starší ako 72 hodín od odberu  a antigénový test, 
nesmie byť starší ako 24 hodín od odberu. Negatívny test na COVID-19  
je naďalej možné nahradiť potvrdením o očkovaní, či prekonaní COVID-19. Negatívnym 
testom ani iným dokladom sa nemusia preukazovať deti do 11,99 rokov. 

 Pri vstupe do objektu je povinná dezinfekcia rúk menovanej osoby. 

 Vstup do objektu je povolený len s RESPIRÁTOROM pri „1. stupni ohrozenia“  - červená.  
Pri stupni ohrozenia „Ostražitosť“ – oranžová, stačí rúško). 

 Doba športovej aktivity, súťaže  je upravená pre možnosť striedania vekových skupín, 
hygienickej prestávky za účelom vetrania a dezinfekcie. 

 Prítomnosť divákov, rodičov počas športovej aktivity nie je možná, ani ich vstup do priestorov 
objektu. Vstup do objektu  je povolený len pre trénerov, rozhodcov a organizačný tím. 

 


