
ČESTNÉ VYHLÁSENIE LEN NA JEDNY PRETEKY

Uvedené informácie slúžia ako podklad pre evidenciu osôb absolvujúcich preteky  v orientačnom 
behu Snežienky a machri konané v Bratislave dňa 6. 11. 2021 v prípade kontroly dodržiavania 
protiepidemiologických opatrení stanovených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky.

....................................................................................................................................................................
Meno, priezvisko, titul

.................................................................                             .....................................................................
Registračné číslo SZOŠ Telefónne číslo

........................................................................
E-mail

Vyhlasujem, že spĺňam jednu z nižšie uvedených podmienok (označte krížikom):

□  som osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 
COVID-19 s dvojdávkovou schémou, 

 □ som osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 
COVID-19 s jednodávkovou schémou, 

□ som osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 
ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od 
prekonania ochorenia COVID-19,

 □ som osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 
nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od 
odberu v prípade antigénového testu,

 □ som osoba, ktorá  prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

 □ som osoba do 12 rokov veku

a súčasne nemám klinické príznaky ochorenia COVID-19. Toto vyhlásenie viem v prípade potreby 
preukázať príslušným potvrdením.

......................................................... .................................................................................
dátum podpis (podpis zástupcu v prípade maloletej osoby)

Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané na účely epidemiologického vyšetrovania do 21.12.2021. 
Po uplynutí uvedenej doby budú údaje skartované.



ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRE DETI DO 12 r. A PRE ZAOČKOVANÝCH do r. 2022

Uvedené informácie slúžia ako podklad pre evidenciu osôb absolvujúcich preteky v orientačnom 
behu organizované Slovenským zväzom orientačného behu (SZOŠ) v termíne medzi 6. 11. 2021 až 
30. 6. 2022 za účelom kontroly dodržiavania protiepidemiologických opatrení stanovených Úradom
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

....................................................................................................................................................................
Meno, priezvisko, titul

...............................................................                             .........................................................................
Registračné číslo SZOŠ Telefónne číslo

........................................................................
E-mail

Týmto vyhlasujem, že v prípade mojej účasti na pretekoch v orientačnom behu organizovaných 
SZOŠ v termíne medzi 6. 11. 2021 až 30.6. 2022 budem spĺňať aspoň jednu z uvedených podmienok:

□  som osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 
COVID-19 s dvojdávkovou schémou, 

 □ som osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 
COVID-19 s jednodávkovou schémou, 

□ som osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 
ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od 
prekonania ochorenia COVID-19,

□ som dieťa do 12 rokov s dátumom narodenia 30.6.2010 alebo neskôr

a súčasne nemám klinické príznaky ochorenia COVID-19. Toto vyhlásenie viem v prípade potreby 
preukázať príslušným potvrdením.

....................................................... .................................................................................
dátum podpis (podpis zástupcu v prípade maloletej osoby)

Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané na účely epidemiologického vyšetrovania do 14. 7. 2022.
Po uplynutí uvedenej doby budú údaje skartované.


