
 

 

 

 

 

 

 

 

        

       PONDELOK: 7. MAREC 2022  RUŽOMBEROK - MALINO BRDO 
 - zraz účastníkov  8.00 hod. v CVČ Elán, ulica Dončova 1   

 - vyzdvihnutie detí do 16.00 hod. v CVČ Elán 

- priniesť si so sebou : stravu a pitný režim na celý deň, teplé šport. oblečenie (najlepšie 

nepremokavé) a vhodnú nepremokavú zimnú obuv, lopár na šmýkanie , vreckové podľa 

uváženia rodičov. Môžete deťom pribaliť aj náhradné oblečenie – napr. tepláky, 

ponožky.... Po návrate z výletu sa v prípade potreby budú môcť prezliecť do suchého 

oblečenia. 

  - program : výlet lanovkou na Malino Brdo, spoločenské hry a súťaže, šípkarsky turnaj 

     

  

UTOROK: 8. MAREC 2022 ŽILINA                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 - zraz účastníkov 8.00 hod. na železničnej stanici v Ružomberku 

  - vyzdvihnutie detí do 16.00 hod. v CVČ Elán 

 - zobrať si so sebou : stravu a pitie na celý deň, oblečenie a obuv adekvátne k počasiu,

 vreckové podľa uváženia rodičov 

- program : návšteva Krajskej hvezdárne v Žiline, prehliadka Mariánskeho námestia      

v Žiline, v prípade záujmu detí návšteva McDonaldu v obchodnom dome Mirage    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       

NEPREHLIADNUŤ  ! 
 

1. V prípade veľmi nepriaznivého počasia v pondelok môže byť 

program zmenený (silný vietor, dážď...) 

2.  V prípade, že si želáte, aby Vaše dieťa odchádzalo z CVČ Elán 

samé domov,  je nutné  odovzdať  písomné prehlásenie.  

3. Pri nástupe je potrebné nám odovzdať : 

                        - kópiu karty POISTENCA dieťaťa, z obidvoch strán 

        - preukaz na bezplatnú železničnú prepravu 

      - Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (tlačivo 

posielame v prílohe) 

4. žiadame účastníkov, aby si so sebou nebrali žiadne cennosti, 

nakoľko za ich stratu nezodpovedáme. 
 

  7.  INFORMÁCIE :   p. Juhásová    0914 335 963 

           p. Tokáriková  0914 335 964   

      



  
 

PREHLÁSENIE 
 

 Týmto súhlasím, aby moje dieťa          
 

chodilo z aktivít v CVČ Elán - v termíne od 7.3.-8.3.2022  samé domov                    áno 
                  nie 
 
V Ružomberku dňa      
              
            podpis zákonného zástupcu 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlásenie 

 

Vyhlasujem, že dieťa ............................................., bytom 
v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho 
ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva 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, 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).  

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.  

 V ................................. dňa ...................  

Meno a priezvisko zák. zástupcu:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  
 


