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Čestné prehlásenie - COVID-19 

Vážení rodičia účastníka programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE), 

vaše dieťa je úspešne zapojené do programu DofE a čaká ho záverečná výzva. Súčasťou úspešného dokončenia DofE 
je účasť na Dobrodružnej expedícii (skrátene expedícia), v ktorej si účastníci programu zlepšujú tímovú spoluprácu, 
odhodlanie a iné charakterové vlastnosti. Ako Národná kancelária Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu sme 
si vedomí zložitej situácie ohľadom šírenia pandémie COVID-19, ktorá komplikovala realizáciu expedícií DofE.  

Pretože ochrana zdravia Vášho potomka je pre nás stále prvoradá, podmienky realizácie expedícií sme konzultovali s 
Úradom verejného zdravotníctva SR (ďalej ÚVZ). Podmienkou účasti na expedícii DofE je podpísané Čestné 
prehlásenie - COVID-19 o zdravotnom stave účastníka. ÚVZ tiež vydal niekoľko dobrovoľných odporúčaných opatrení 
k realizácii expedícii zo dňa 20.mája 2020. O týchto opatreniach sú informovaní realizátori DofE expedícií a je na ich 
zvážení, nakoľko budú podľa nich postupovať. Naďalej však platí povinnosť sledovať momentálnu situáciu a ak sa 
situácia zmení, riadiť sa aktuálnymi nariadeniami vlády a ÚVZ. 

Prosíme Vás o preštudovanie a podpísanie nasledovného prehlásenia, ktoré je potrebné dodať spoločne so Súhlasom 
zákonného zástupcu organizátorovi expedície pred jej začiatkom. 

 

 
 
Čestne prehlasujem, že: 

• v období posledných 2 týždňov som nebol/a v zahraničí rovnako ani žiaden z mojich rodinných príslušníkov 

• nie som si vedomý/á, že som bol v kontakte s osobou pozitívnou na COVID 19, nemám žiadne chorobné 
príznaky (horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celkovú únavu a pod.) ani žiaden z mojich 
rodinných príslušníkov 

• nie som v karanténe 

 

Dátum a podpis (zákonný zástupca účastníka alebo účastník, ak už dovŕšil 18 rokov): ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


