
* pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy. 
a tömegrendezvény elsősorban: gyermektábor, sporttáborok, koncertek, esküvők, családi ünnepségek. 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do 
strednej školy (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 Egészségügyi kérdőív és a tanuló törvényes képviselőjének vagy a nagykorú tanuló nyilatkozata a 
középiskolába való belépés előtt (COVID - 19 SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegség) 

 

Meno a priezvisko zákonného  zástupcu/plnoletého žiaka: 
A törvényes képviselő / nagykorú tanuló neve: 

 

Meno žiaka: 
A tanuló neve: 

 

Adresa zákonného zástupcu/plnoletého žiaka: 
A törvényes képviselő / nagykorú tanuló címe 

 

Telefón zákonného zástupcu/plnoletého žiaka: 
A törvényes képviselő / nagykorú tanuló telefonszáma: 

 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia žiaka, 
v súvislosti so začiatkom školského roka 2020/2021 počas trvania 
pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, 
aby školy a školské zariadenia boli bezpečným miestom pre 
žiakov v procese vzdelávania a výchovy. 

A kérdőív kitöltésének oka: 

A kérdőív fontos a tanuló egészségi állapotának megfigyelése 
szempontjából, a 2020/2021-es tanév kezdetével összefüggésben, a 
Covid-19 járvány, illetve a SARS-CoV-2 koronavírus idején. Fontos, 
hogy az iskolák és az iskolai létesítmények biztonságos helyek 
legyenek a tanulók számára az oktatás és az nevelés folyamatában. 

Dotazník vypĺňa každý zákonný zástupca žiaka resp. 
plnoletý žiak: 

A kérdőívet a minden tanuló törvényes képviselője vagy 
a nagykorú tanuló tölti ki: 

Prehlasujem, že moje dieťa vycestovalo v termíne od 17. 
8. do 31. 8. 2020 mimo Slovenskej republiky: 
Plnoletý žiak: Prehlasujem, že som vycestoval/a v termíne 
od 17. 8. do 31. 8. 2020 mimo Slovenskej republiky:  

Kijelentem, hogy gyermekem 2020. augusztus 17. és 31. 
között elhagyta a Szlovák Köztársaságot, külföldre utazott: 
Nagykorú tanuló: Kijelentem, hogy 2020. augusztus 17. és 
31. között elhagytam a Szlovák Köztársaságot, külföldre 
utaztam: 

ÁNO - IGEN NIE - NEM 

Prehlasujem, že moje dieťa sa zúčastnilo hromadného 
podujatia* od 17. 8. do 31. 8. 2020: 
Plnoletý žiak: Prehlasujem, že som sa zúčastnil/a 
hromadného podujatia* od 17. 8. do 31. 8. 2020: 

Kijelentem, hogy gyermekem részt vett tömegrendezvényen* 
2020. augusztus 17. és 31. között: 
Nagykorú tanuló: Kijelentem, hogy részt vettem 
tömegrendezvényen * 2020. augusztus 17. és 31. között: 

ÁNO - IGEN NIE - NEM 

 

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali 
„ÁNO,“ ste povinný sledovať zdravotný stav žiaka a osôb žijúcich 
v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je žiak 
v častom kontakte. 

V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 
37°C, strata čuchu a chuti, hnačka, bolesti hlavy) u žiaka alebo 
osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, ste 
povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti 
(VLD a VLDD) a postupovať v zmysle jeho odporúčaní a žiak 
nenavštevuje školu do doby určenej príslušným lekárom. 

Ďalej vyhlasujem, že žiak neprejavuje príznaky akútneho 
ochorenia, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a 
dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie 
(karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie 
je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním 
žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v 
priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na 
prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal 
pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 

Ha a fenti kérdések bármelyikére "IGEN" választ adott, akkor 
figyelemmel kell kísérnie a tanuló, ugyanabban a háztartásban élő 
személyek és más közeli emberek egészségi állapotát, akikkel a 
hallgató gyakran érintkezik. 

Ha a tanuló, vagy a vele egy háztartásban élő személyek, más 
közeli hozzátartozók tüneteket észlelnek (orrfolyás, köhögés, 37°C 
feletti testhőmérséklet, szag- és ízvesztés, hasmenés, fejfájás) 
haladéktalanul lépjenek kapcsolatba a háziorvossal vagy a 
gyermekorvossal és az ajánlásainak megfelelően járjanak el. A 
tanuló az orvos által meghatározott ideig nem jár az iskolába. 

Továbbá kijelentem, hogy a tanuló nem mutatja akut betegség 
tüneteit, hogy a Szlovák Köztársaság Regionális Egészségügyi 
Hivatala és a gyermek orvosa nem rendel el karanténintézkedést 
(karantén, fokozott egészségügyi felügyelet vagy orvosi 
felügyelet). Nincs tudomásom róla, hogy gyermekem, szülei vagy 
más vele háztartásban élő személyek, valamint más közeli 
személyek érintkezésbe kerülnek volna olyan emberekkel, akiknek 
fertőző betegsége volt az elmúlt hónapban (pl. COVID-19, 
hasmenés, vírusos hepatitis, meningitis, láz kiütéssel). 

Dátum:  

Podpis zákonného zástupcu/plnoletého žiaka: 
A törvényes képviselő / nagykorú tanuló aláírása: 

 

 


