
 

Vážená pani, vážený pán, 
 
vitajte na dnešnom Dni otvorených dverí. V dôsledku epidemiologickej situácie a v snahe zabezpečiť 
bezpečnosť Vás, ako aj zamestnancov školy, dnešné DOD prebieha „v režime OTP“, čo znamená, že 
vstup do budovy je povolený len osobám, ktoré buď boli očkované proti COVID-19, alebo sú 
testované s negatívnym výsledkom testu na COVID-19, alebo COVID-19 už prekonali.  
 
Zároveň Vás chceme informovať, že žiaden zo zamestnancov, s ktorým sa dostanete do kontaktu, si 
nie je vedomý vlastnej nákazy vírusom COVID-19, ani nemá žiadne príznaky tohto ochorenia. 
 
UPOZORNENIE: Pre deti vo veku do 12 rokov (vrátane) sa toto čestné vyhlásenie nevzťahuje, len na 
ich rodičov/zákonných zástupcov, či iný sprievod.  
 
Dovoľujeme si Vás požiadať o pravdivé vyplnenie tohto čestného vyhlásenia. Ďakujeme.  

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 

 
Meno a priezvisko: ……………………………................… Telefonický  kontakt: ………………………...…….........… 
 
Typ návštevníka (označte, prosím, nasledovne ):    
 
 Uchádzač o štúdium  Rodič/zákonný zástupca             Iný sprievod: …………………….........… 
                         (prosím špecifikujte) 

 
Ja, dolu podpísaný/-á čestne vyhlasujem, že som osoba „v režime OTP” a disponujem potvrdením 
o tejto skutočnosti, teda špecificky jednou z možností:  
(označte, prosím, nasledovne )  
 
 som najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s dvojdávkovou vakcínou,  
 

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

 

 som 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,  

 

 disponujem negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín 
v prípade RT-PCR, alebo LAMP testu, alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,  

 

 prekonal som ochorenie COVID-19 v období́ pred nie viac ako 180 dňami. 
 
Ja dolu podpísaný/-á čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré ́som poskytol/-a sú́ pravdivé́. 
 
Som si vedomý/-á právnych následkov plynúcich z uvedenia nepravdivých údajov v mojom čestnom 
vyhlásení, najmä som si vedomý/-á, že svojim 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 …….…........ 2022   Podpis: …………………........……….... 


