
Čestné vyhlásenie 

Vyhlasujem, že moje dieťa/ja ako dospelý účastník 1. kola SP v karate a kobudo, Pezinok, 19.6.2020 

(nehodiace sa preškrtnite)  

meno: ..........................................................................., dátum narodenia: ............................................ 

telefón:.......................................  

člen klubu SFKaBU:........................................................................... 

e-mail:................................................................................................  

Bytom v.................................................................................................................................................... 

neprejavuje/m príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast mi/menovanému dieťaťu nenariadil karanténne 

opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).  

Nie je mi známe, že by som ja/moje dieťa, moji/jeho rodičia alebo iné osoby, s ktorými žije/m 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). Vyhlasujem, že žiadny rodinný príslušník nie je v karanténe v súvislosti s vyššie 

uvedenými chorobami. Vyhlasujem, že ja/moje dieťa sa nevrátilo v období posledných 14 dní z krajiny 

s vysokým rizikom šírenia ochorenia Covid-19 a z krajiny, ktorú Vláda SR nepovažuje za zdravotne 

bezpečnú.  

Som si vedomý povinnosti hlásiť výskyt infekčného ochorenia u mňa ako účastníka / môjho dieťaťa do 

14 dní od návratu zo súťaže miestnemu príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, 

ktorý môže uložiť epidemické opatrenia.  

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. Som si vedený/á právnych následkov 

plynúcich z uvedenia nepravdivých informácií v mojom čestnom vyhlásení, najmä som si vedomý/á, že 

svojím 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 ........................  

Meno a priezvisko zák. zástupcu*: ___________________________________________ 

Adresa  a telefón zákonného zástupcu*: _______________________________________ 

 Podpis dospelého účastníka/zákonného zástupcu:  

Toto Čestné vyhlásenie bude odovzdané vedúcemu klubu pred 1. kolo SP v Pezinku, ktorý ho odovzdá 

okamžite pri registrácii členov klubu na súťaž. Bez tohto čestného prehlásenia nie je možné štartovať 

na súťaži, resp. byť v hale počas trvania súťaže. 

Čestné vyhlásenie nesmie byť staršie ako 1 deň pred súťažou.  

Čestné vyhlásenie je možné vypísať aj jedno v prípade rodinných príslušníkov a osôb žijúcich a 

prichádzajúcich zo spoločnej domácnosti.  

Menný zoznam príslušníkov tej istej domácnosti, na ktorých sa vzťahuje toto čestné vyhlásenie: 

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

 

Prevzal:..................................................... dňa: ..................................................          

 *Vypíšte v prípade, ak čestné vyhlásenie vypisujete ako zákonný zástupca. 



Dotknutá osoba/jej zástupca svojím podpisom potvrdzuje, že jej/mu boli poskytnuté všetky informácie týkajúce 

sa spracúvania jej/jeho osobných údajov a bola/bol poučená/ý o jej/jeho právach v súlade ustanovením čl. 13 a 

14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Informačná povinnosť o spracovaní osobných údajov: 

Prevádzkovateľ: Slovenská federácia karate a bojových umení, o. z., sídlo: Miletičova 3/A, 821 08 Bratislava 

Zodpovedná osoba: prevádzkovateľ nemá povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu. 

Informácie o podmienkach spracúvania: 

Účel spracúvania a jeho popis vedenie evidencie čestných vyhlásení 
v súvislosti s COVID-19. 

Právny základ spracúvania  
 

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – 
oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorý 
spočíva v ochrane súťažiacich a verejnosti 
pred šírením ochorenia COVID 19. 

Príjemca osobných údajov Úrad na ochranu verejného zdravia, orgány 
štátnej správy a verejnej moci na výkon 
kontroly a dozoru (napr. Úrad na ochranu 
osobných údajov SR) 

Doba uchovávania osobných údajov čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu a ešte 2 mesiace 
po ňom 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácii 

Prenos do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie sa 
neuskutočňuje 

Automatizované rozhodovanie založené výhradne 
na automatizovanom spracúvaní osobných údajov 
(vrátane profilovania) 

Osobné údaje nebudú spracúvané v rámci 
automatizovaného rozhodovania 

 
Práva dotknutej osoby 
Právo na prístup - dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom, má právo od 
prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú. Vo väčšine prípadov budú osobné 
údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ dotknutá osoba nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak 
o poskytnutie týchto informácií požiadala dotknutá osoba elektronickými prostriedkami, budú jej poskytnuté 
elektronicky, ak to bude technicky možné. 
Právo na opravu - ak sú údaje nesprávne, má dotknutá osoba právo na ich opravu. Ak sú neúplné, má právo ich 
doplniť. 
Právo na výmaz (na zabudnutie) – dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, 
napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré boli získané, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu 
spracúvania. Právo na výmaz je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, 
môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť žiadosti vyhovieť. 
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená požiadať, aby sme 
prestali používať jej osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď sa dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje, 
ktoré o nej máme, môžu byť nepresné alebo keď sa domnieva, že už jej osobné údaje nepotrebujeme využívať. 
Odvolanie súhlasu – v tomto prípade nespracúvame osobné údaje na základe súhlasu. 
Právo namietať – dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich 
legitímnych oprávnených záujmoch. 
Právo na prenosnosť - za určitých okolností má dotknutá osoba právo požiadať nás o prenos osobných údajov, 
ktoré nám poskytla, na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, 
ktoré boli získané od dotknutej osoby na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba 
jednou zo zmluvných strán. 
Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, 
prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie 
informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. 
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným 
nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. 
 


