
Centrum voľného času, Komenského 1163/40, Kysucké Nové Mesto 

 

                              Prehlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa 
                                               /odovzdať v deň nástupu do tábora vedúcemu tábora/                               

 

Meno a priezvisko dieťaťa: ............................................................... dátum narodenia: ......................................... 

 

1. Prehlasujem, že dieťa posielam na   tábor s dennou dochádzkou  zdravé a bez akútnych zdravotných problémov. 

2. Prehlasujem, že dieťa momentálne nemá hnačku, teploty, bolesti hrdla, kašeľ, parazity vo vlasoch a nie je známe, 

že v poslednom týždni prišlo dieťa do styku s osobami podozrivými z nákazy. 

3. Poučil som svoje dieťa o tom, aby akúkoľvek zmenu zdravotného stavu nahlásil vedúcemu denného tábora. 

 

Informácie pre vedúceho tábora: /vyplní rodič/ 

Dieťa trpí alergiou na:  ........................................................................................................................... 

Užíva lieky: ............................................................................................................................................ 

Iné dôležité údaje týkajúce sa zdravia dieťaťa a jeho správania v kolektíve: 

................................................................................................................................................................. 

Dieťa  po skončení  činnosti :    a/  ide domov samé                    b/  čaká na rodičov       

 

Dieťa je:                                                  plavec                                       neplavec 

 

                                                                                                                           .................................... 

                                                                                                                                  podpis zákonného zástupcu 

                                                                                    

Vyhlásenie 

 

Vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani 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. COVID-19,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. 

Toto písomné vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň pred akciou /rozhodujúci dátum je deň prijatia na akciu/. 

 

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

 

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

 

Adresa zákonného zástupcu: .................................................................................................. 

 

Telefón zákonného zástupcu: ................................................................................................. 

 

Podpis zákonného zástupcu:           

                                                                                  .......................................... 
 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dieťaťa je na druhej strane tohto Prehlásenia! 

 



 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dieťaťa. 

 

V súvislosti so zabezpečovaním aktivít detí v rámci organizovaných táborov Centrum voľného 

času spracúva osobné údaje dieťaťa v nevyhnutnom rozsahu potrebnom pre zabezpečenie chodu 

tábora a splnenie súvisiacich zákonných povinností. 

Súčasťou spracúvania osobných údajov je aj spracúvania osobných údajov o zdravotnom stave 

dieťaťa v rozsahu tohto Prehlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa. 

Účelom spracúvania tu uvedených osobných údajov súvisiacich so zdravotným stavom dieťaťa 

je prevencia a ochrana verejného zdravia. 

Právnym základom spracúvania údajov je zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Oprávnenou osobou, ktorá tieto osobné údaje zhromažďuje a archivuje je v tomto prípade 

vedúci tábora. Po ukončení aktivít tábora vedúci tábora odovzdáva Prehlásenie o bezinfekčnosti 

a zdravotnom stave dieťaťa riaditeľke zariadenia, ktorá zabezpečí uloženie na nevyhnutne potrebný 

čas a potom ich zlikviduje. 

 

Informácie o spracúvanie osobných údajov nájdete aj na webstránke CVČ Kysucké Nové 

Mesto (www.cvcknm.sk) v sekcii GDPR 

 

 

 

http://www.cvcknm.sk/

