
VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU MALOLETÉHO  

 

Dolu podpísaný zákonný zástupca: 

 

Meno a Priezvisko zákonného zástupcu: .............................................................. 

 

Maloletého:     

 

Meno a Priezvisko maloletého   ............................................................... 

 

Dátum narodenia maloletého   ............................................................... 

 

Trvalé bydlisko maloletého   ............................................................... 

 

 

týmto čestne vyhlasujem, že: 

 

 maloletý je spôsobilý  po fyzickej, mentálnej a zdravotnej stránke a môže sa zúčastniť podujatia 

Hokejová škola Mariána Gáboríka 2018. Som si vedomý jeho zdravotného stavu a o všetkých 

zdravotných problémoch som informoval organizátora Hokejovej školy Mariána Gáboríka 2018, 

ktorým je občianske združenie MG HOCKEY, o.z. so sídlom: Hodžova 6844, 911 01 Trenčín, SR, 

IČO: 50 595 580, zapísaná ministerstvom vnútra SR, č. spisu VVS/1-900/90-498 33. 

 

 Maloletý neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a regionálny úrad verejného zdravotníctva ani 

lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému maloletému nenariadil 

karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi 

známe, že by maloletý, 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. 

hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 

 

 v prípade zranenia maloletého, ktoré je spôsobené nerešpektovaním pokynov vedúceho kempu 

alebo ním poverenou osobou sa vzdávam akéhokoľvek nároku na kompenzáciu voči organizátorovi 

alebo majiteľom zariadenia, kde sa  letný kemp uskutoční. Zároveň dávam organizátorovi 

oprávnenie na poskytnutie ošetrenia resp. zavolanie lekárskej pomoci, ak si to zranenie maloletého 

bude vyžadovať. 

 

 v súlade s novým európskym nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov (ďalej len "zákon"), súhlasím so spracovaním osobných údajov maloletého, v rozsahu meno 

a priezvisko, dátum narodenia, adresa, zdravotný stav a telefónny kontakt.  

 

 v súlade s novým európskym nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov (ďalej len "zákon"),súhlasím s vyhotovovaním obrazových a obrazovo - zvukových 

záznamov maloletého vyhotovených počas Hokejovej školy Mariána Gáboríka 2018 za účelom 

informovania verejnosti o zorganizovaní Hokejovej školy Mariána Gáboríka 2018 prostredníctvom 

masovokomunikačných prostriedkov. 

 

 som oboznámený s programom Hokejovej školy Mariána Gáboríka 2018, podmienkami účasti na 

ňom, miestom a termínom jeho uskutočnenia. 

 

 

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

 

 

 

 

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

            Podpis zákonného zástupcu maloletého

  


