
Vyhlásenie o bezinfekčnosti od rodiča alebo zákonného zástupcu 
 

Prehlásenie nesmie byť staršie ako 1 deň pred odjazdom na konferenciu! 
 
Vyhlasujem, že dieťa.....................................................  dát. narodenia .............................. 
 
Bytom v..................................................................................................................................... 
 
a) dieťa nejaví známky akútneho ochorenia (napríklad horúčky alebo hnačky), vzhľadom k epidemiologickej situácii 
dieťa nemá príznaky infekcie COVD-19, t.j. zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť, atď.,  
b) 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.  
c) neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast 
menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 
Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu 
ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal 
pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami ... ).  

 
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. 
 
Upozorňujem u svojho dieťaťa na: 
 
Zdravotné problémy: ........................................................................................................................ 
 
Alergie:  ........................................................................................................................................... 
 
Iné zvláštnosti:  ................................................................................................................................ 
 
Lieky, ktoré musí dieťa po dobu pobytu na konferencii užívať: 
(uveďte meno lieku, pre čo, ako a kedy ho použiť)  
 
........................................................................................................................................................... 

Zároveň súhlasím, že sa zastúpený/syn/dcéra môže zúčastniť všetkých činností a aktivít, ktoré sa budú organizovať 
v rámci konferencie „Youth for Jesus“ (YFJ)  v termíne od 17. - 26.7.2020 v lokalite Halič, Lučenec, Rimavská Sobota, 
Veľký Krtíš a okolie organizovanú: Cirkev adventistov siedmeho dňa zastúpená, Cablkova 3, 821 04 Bratislava IČO: 
00468118, zastúpená: František Kolesár a Maranatha z.s., sídlom Jemnická 887/4, 140 00 Praha 4, IČ: 26585065, 
zastúpená: Mgr. Juraj Turóci, pričom uvedený súhlas dávam na základe mne úplne, riadne a vopred poskytnutých 
informácií ohľadne konferencie YFJ a všetkých činností a aktivít, ktoré sa budú v rámci konferencie YFJ realizovať. 
Zároveň súhlasím s ubytovaním môjho dieťaťa na adrese: Družstevná 387/11, 985 11 Halič.  

Prehlasujem, že ak by zastúpený spôsobil škodu, alebo by spôsobil niekomu úraz, beriem za toto konanie 
zodpovednosť. Organizátormi mi bolo odporučené, aby som sa pre tieto prípady poistil (poistenie zodpovednosti). 

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

Adresa ................................................................................................ 

Telefón ............................................................................................... 

Záložné meno a telefón v nevyhnutnom prípade................................................................... 

 
V ................................................ dňa ....................... Podpis zákonného zástupcu ............................ 
 
Z druhej strany tohto vyhlásenia nalepiť kópiu kartičky zdravotnej poisťovne 


