
 

 

 

                                                    UPOZORNENIA  

Informácie budeme priebežne dopĺňať podľa aktuálnej pandemickej situácie.   

         Celé podujatie sa bude realizovať a riadiť podľa aktuálnych 
epidemiologických RÚVZ nariadení a obmedzení, ktoré budú platiť v danom 

čase.      

ORGANIZÁTOR PRAVDIVOSŤ PREHLÁSENIA NEKONTROLUJE   !                                                                                 
/ účastník preberá individuálnu zodpovednosť / 

 
 
 
 
 
 

OBSAHOM ČESTNÉHO PREHLASNIA BUDE : 

Na základe vyhlášky č. 233 a doplnenou 236/ prípadne aktualne platnou/ Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri 
ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujati,́ každý účastník 
športovo-kultúrneho podujatia  čestne vyhlasuje, že disponuje negatívnym výsledkom 
RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín, 
alebo disponuje potvrdením o nasledovnej výnimke 

 

Negatívny výsledok testu je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach: 
a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od 
tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,                                                                                                
b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od 
tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne, 
c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo 
vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od 
prekonania ochorenia COVID-19, 
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami 

V MIESTE KONANIA AKCIE BUDE K DISPOZÍCII CERTIFIKOVANÉ                                                                            

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO                                                                                                      

KTORÉ BUDE VYKONÁVAŤ ANTIGENOVÉ TESTOVANIE  v ČASE OD 9:00 hod                                                  
a to za symbolický poplatok  3 € 



Dôležité upozornenie: 

* Do priestoru športového a kultúrneho centra diania sa účastníci dostanú len za podmienky 

odovzdania čestného prehlásenia o zdravotnej spôsobilosti                                                  

* Do priestoru štartovacieho/cieľového koridoru  môže ísť len účastník s viditeľne 

upevneným štartovným číslom.                                                                                

* Každý účastník je povinný dodržiavať predpísané protiepidemické opatrenia.         

* Osoby s príznakmi respiračných chorôb, so zvýšenou teplotou a osoby s nariadenou 

karanténou majú zákaz účasti sa na podujatí.                                                                       

* Odporúčame v rámci možností dodržiavať sociálne odstupy a minimalizovať 

kontakty s inými účastníkmi.                                                                                          

* Občerstvenie bude podávané iba po dobehnutí do cieľa, každý účastník obdrží 

hygienicky balenú vodu a občerstvenie.                                                                               

* Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na 

vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že bude dodržiavať všetky stanovené 

nariadanie RÚVZ a pokyny organizátorov.                                                                       

* Organizátor si vyhradzuje právo udeliť sankcie v prípade nedodržania 

predpísaných pravidiel (napr. odhadzovanie odpadkov na trati mimo povolených 

zón, nešportové správanie, skracovanie trate, používanie slúchadiel, ohrozovanie 


