
POBYTOVÝ TÁBOR TESÁRE 
 

V zmysle záverov zasadnutia epidemiologického konzília Ústredného krízového štábu zo 
dňa 17.6.2021 bolo prijaté rozhodnutie o nutnosti testovania detí pred vstupom na 

zotavovacie podujatie. 
Pri nástupe na zotavovacie podujatie musia všetci účastníci zotavovacieho 
podujatia a osoby zabezpečujúce priebeh zotavovacieho podujatia disponovať 
negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 
hodín od doručenia výsledku. 
Povinnosť predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 
neplatí pre osoby: 
a)   ktoré sú najmenej 21  dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej 
látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná 
druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 
b)    ktoré sú najmenej 21  dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky 
očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola 
aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 
c)    ktoré sú najmenej 21  dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej 
látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19, 
d)    ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky 
očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v 
intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, 
e)    ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,  
f)     do 10 rokov veku. 
Podrobnosti týkajúce sa úhrady za laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-
19  stanoví Ministerstvo zdravotníctva SR. 
 
 Dokumentácia pobytového tábora: 

 Negatívny RP-PCR test k nahliadnutiu pri nástupe do tábora  
 Potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa 
 Informovaný súhlas zákonného zástupcu  
 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
 Informácie o povinnej výbave dieťaťa 

Povinná dokumentácia bude zverejnená na WEB stránke CVČ Šurany  od  6. 7.2021 
( test rodič doručí pri nástupe dieťaťa do tábora).   

 
Usmernenie a vyhláška: 

Celé znenie usmernenia nájdete tu:  
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/17_06_2021_Usmernenie_zotavovacie_

podujatia.pdf  

Vyhlášku 223/2021 z 25.6.2021 nájdete tu:   
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_223.pdf?fbclid=IwAR0kdHgsY3r-

6lahu1vOFFdTLQvf5Df_mUdcOWoBx9SNLAlymsHG4pCDW2E  

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/17_06_2021_Usmernenie_zotavovacie_podujatia.pdf
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/17_06_2021_Usmernenie_zotavovacie_podujatia.pdf
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_223.pdf?fbclid=IwAR0kdHgsY3r-6lahu1vOFFdTLQvf5Df_mUdcOWoBx9SNLAlymsHG4pCDW2E
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_223.pdf?fbclid=IwAR0kdHgsY3r-6lahu1vOFFdTLQvf5Df_mUdcOWoBx9SNLAlymsHG4pCDW2E


 
 

 

PRÍMESTSKÝ TÁBOR – denné letné aktivity 

 

Povinná dokumentácia:  

 Potvrdenie od ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti účastníka 
detskej prímestskej rekreácie v CVČ Šurany 

 Čestné vyhlásenie rodičov 
 Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia  

Tlačivá povinnej dokumentácie sú súčasťou prihlášky. Pri nástupe v prvý deň 
tábora je nutné priniesť  už vypísané tlačivá. 

Usmernenie a vyhláška: 

Celé znenie usmernenia nájdete tu:  
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/17_06_2021_Usmernenie_zotavovacie_

podujatia.pdf  

Vyhlášku 223/2021 z 25.6.2021 nájdete tu:   
 
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_223.pdf?fbclid=IwAR0kdHgsY3r-

6lahu1vOFFdTLQvf5Df_mUdcOWoBx9SNLAlymsHG4pCDW2E  
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