
 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ABSOLVENTA A HOSTÍ 
 
 

Meno a priezvisko absolventa:   ......................................................................................... 

Dátum narodenia:                      ........................................................................................ 

Adresa:                        ........................................................................................ 

Telefónny kontakt:                       ........................................................................................ 

 

Meno a priezvisko hosťa č. 1:     ........................................................................................ 
Telefónny kontakt:                       ........................................................................................ 

 

Meno a priezvisko hosťa č. 2:     ........................................................................................ 
Telefónny kontakt:                       ........................................................................................ 

 

*  hosť č. 1 a č. 2 sa môže zúčastniť,  ak je okres Trnava zaradený v COVID automate do II. stupňa ostražitosti – oranžová farba 
 

Meno a priezvisko hosťa č. 3:     ........................................................................................ 
Telefónny kontakt:                       ........................................................................................ 

 

Meno a priezvisko hosťa č. 4:     ........................................................................................ 
Telefónny kontakt:                       ........................................................................................ 

 
*   hosť č. 1, 2, 3 a č. 4 sa môže zúčastniť, ak je okres Trnava zaradený v COVID automate do I. stupňa ostražitosti – žltá farba alebo          

do monitoringu - zelená farba 

 

týmto čestne vyhlasujem, že  

 
 

o nebol/-a som testovaný/-á na ochorenie COVID -19 pozitívne; 

o nie som si vedomý/-á, že som bol/a v kontakte s osobou s ochorením COVID-19; 
o nemám žiadne chorobné príznaky ochorenia COVID-19 (horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celková únava a 

pod.) ani žiaden z mojich rodinných príslušníkov, osôb so mnou žijúcich v jednej domácnosti a osôb, ktoré ma sprevádzajú na 
promóciách; 

o nie som v karanténe; 

o v prípade prejavenia sa príznakov akútneho respiračného ochorenia opustím miesto konania promócií, budem telefonicky 
kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a zostanem v domácej izolácii; 

o budem dodržiavať pokyny ku konaniu promócií v magisterskom stupni štúdia v akademickom roku 2020/2021, súvisiace právne 
predpisy (najmä § 2 Vyhlášky ÚVZ SR č. 208/2021) ako aj všeobecné hygienické pravidlá (dezinfekcia rúk, nepodávanie si rúk, 

dodržiavanie odstupu od iných absolventov aj hostí počas promócií a pri vstupe aj výstupe z budovy a pod.); 
o budem sa zdržiavať v mieste konania promócií s prekrytými hornými dýchacími cestami (hostia musia mať respirátor typu FFP2, 

absolventi môžu mať látkové rúško, ak pod ním budú mať chirurgické rúško); 
o poskytnem a umožním uchovávať telefonický kontakt mňa a mojich hostí po dobu dvoch týždňov od uskutočnenia promócií, a to 

na účely epidemiologického vyšetrovania; 
o oboznámil/a som mojich hostí so všetkými bodmi Čestného vyhlásenia a so súvisiacimi predpismi ako aj so skutočnosťou, že sa 

svojou prítomnosťou zaväzujú k ich dodržiavaniu, resp. že svojou prítomnosťou vyjadrujú svoj súhlas s nimi; 
o Čestné vyhlásenie odovzdám v deň konania promócií; 
o údaje vo vyššie uvedených bodoch sú pravdivé. 

 
Som si vedomý/-á právnych následkov plynúcich z uvedenia nepravdivých údajov v mojom čestnom vyhlásení, najmä som si 

vedomý/-á, že svojim konaním môžem naplniť niektorú zo skutkových podstát trestných činov ohrozujúcich život a zdravie (§ 163 

a § 164 Trestného zákona - Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby). 
 

 
V Trnave dňa 25. júna 2021                                                 

          
 

.............................................................. 
podpis absolventa 

 

 
 

..............................................................               .............................................................. 
podpis hosťa č. 1                                                  podpis hosťa č. 2 

 
 

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

podpis hosťa č. 3                                                  podpis hosťa č. 4 


