
Príloha č. 2 

Dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia 

ŠTUDENT  

 
 

Meno a priezvisko: 

 

 

Adresa: 

 

 

 

 

Telefón: 

 

 

 Mailová adresa: 

 

Ová adres 

 

  

Dôvod použitia tohto dotazníka: 
Dotazník je dôležitý z hľadiska udržania bezpečného prostredia v čase trvania pandémie ochorenia COVID-19 
v súvislosti so začiatkom akademického roka 2021/2022.  

Dotazník vypĺňa každý študent, vrátane denných doktorandov a každá ubytovaná osoba 

1. Prehlasujem, že som kompletne očkovaný proti Covid-19 vakcínou: ................................... 

ÁNO NIE 

2. Prehlasujem, že som pred menej ako 180 dňami prekonal Covid-19 potvrdený PCR testom  

 
ÁNO NIE 

3. Prehlasujem,  že  som   sa za posledných 14 dní zdržiaval mimo územia SR 

ÁNO NIE 

V prípade, že ste odpovedali na otázku 3 „ÁNO,“ ste povinný po príchode zo zahraničia prihlásiť sa do e-hranice, sledovať 
svoj zdravotný  stav,  zdravotný  stav  osôb  žijúcich  v spoločnej  domácnosti  a iných  blízkych  osôb, s ktorými ste v častom 
kontakte a najskôr na 5. deň po príchode absolvovať PCR test. Deň príchodu sa považuje za 0-tý. Do obdržania výsledku 
testu ste povinný byť v domácej karanténe.  
V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37°C,  strata  čuchu  a chuti,  hnačka, bolesti hlavy) u Vás 
alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste povinný bezodkladne kontaktovať praktického lekára  
všeobecnej  starostlivosti  (VLD) a postupovať  v zmysle  jeho odporúčaní, alebo sa objednať na vyšetrenie cez 
https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php  a  nevstupovať  do priestorov univerzity do doby určenej  
príslušným lekárom. 

 
Ďalej vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia,  že  mi  Regionálny  úrad  verejného zdravotníctva 
nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný  dozor alebo  lekársky  dohľad). Nie  je  mi  známe,  že   
by  som  ja,  moja  rodina  alebo  iné   osoby,  ktoré  so   mnou  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). 
 
Ak ide o ubytovaného na ŠDaJ SPU, môže univerzita spracúvať osobné údaje z tohto vyplneného formulára na základe čl.6 
ods.1 písm. e) a čl.9 ods.2 písm. c), g), i) smernice GDPR v rozsahu tu uvedenom, na účel zabezpečenia ochrany zdravia 
študentov a zamestnancov vrátene bezpečného  a hygienicky vyhovujúceho prostredia. 
 

Podpis: 

Dátum: 

 

 

https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

