
USMERNENIE A ORGANIZAČNÉ POKYNY 
K LETNÉMU TÁBORU „KARPATY 2021“ 

 
  Letný tábor „Karpaty 2021“, v rámci ktorého sa realizuje XXIV. Letná škola 

ukrajinistiky (LŠU) a XXVI. Letný plastový  tábor, sa uskutočnia od soboty 24. 7. 2021 do 

nedele 1. 8. 2021 v Rekreačnom zariadení Zlatá Idka pri Košiciach. Projekt sa realizuje 

s čiastočnou finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULT 

MINOR. 

V súvislosti s koronakrízou vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

pre realizáciu takýchto podujatí Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k 

prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. j. 

SOPZŠČ/4466/96046/2020 zo dňa 17.6.2021 (na stiahnutie a tlač). Uvedené usmernenie  

upravuje povinnosti prevádzkovateľov, organizátorov, rodičov ako aj samotných účastníkov 

letných táborov.  

 

Najzávažnejšou zmenou v porovnaní s minulým rokom je povinnosť 

všetkých účastníkov pri nástupe do tábora disponovať negatívnym výsledkom 

RT-PCR testu na ochorenie covid-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia 

výsledku.  

 

VÝNIMKU Z TEJTO POVINNOSTI MAJÚ OSOBY: 

1. do 10 rokov veku. 

2. ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej 

dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou 

(Pfizer, Astra Zeneca, Moderna) 

3. ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii 

prvej aj druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s 

dvojdávkovou schémou (Pfizer, Astra Zeneca, Moderna) 

4. ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii 

dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou 

(Johnson&Johnson) 

5. ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej 

dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka 

očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, 

6. ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 

dňami, 

 



 

Na základe uvedeného  a v záujme ochrany zdravia účastníkov tábora 

ŽIADAME  VŠETKÝCH RODIČOV O DODRŽIAVANIE POKYNOV A ZABEZPEČENIE 

TESTOVANIA DIEŤAŤA V POŽADOVANOM TERMÍNE. NÁKLADY NA 

TESTOVANIE BUDE PREPLÁCAŤ ŠTÁT.  

Na testovanie pred nástupom do tábora môžete svoje dieťa prihlásiť 

prostredníctvom stránky www.korona.gov.sk. Ako postupovať: 

Krok 1: 

 
Krok 2: 

 
 

http://www.korona.gov.sk/


Krok 3: 

 
Krok 4: 

 
 

 

 

 

 

 

 



Krok 5: vyplňte osobné údaje dieťaťa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krok 6: začiarknite kolónku idem do tábora 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krok 7: začiarknite požadované políčka a potvrďte, že nie ste robot 

 
Po tomto kroku od Vás bude systém vyžadovať potvrdenie údajov 

a následne Vás presmeruje priamo na objednávkový formulár: 

- Zadajte testovacie miesto, ktoré Vám najviac vyhovuje 

- Zadajte v kalendári dátum vyšetrenia – vzhľadom na požadovaných 

72 hodín je najlepšie sa objednať na ŠTVRTOK 22. 7. 2021 

Po tomto kroku už len opätovne potvtrdíte požiadavku a na zadané mobilné 

telefónne číslo a e-mail Vám príde presný čas, kedy sa máte na vyšetrnie 

dostaviť. 

 

Okrem negatívneho testu (u tých, ktorých sa netýákajú vyššie uvedené výnimky) 

musí mať Vaše dieťa pri nástupe do tábora aj potvrdenie o zdravotnom stave a prehlásenie 

rodičov o bezinfekčnosti prostredia, ktoré musia obsahovať všetky informácie, uvedené na 

priložených vzoroch, v opačnom prípade dieťa do tábora nebude prijaté.  

  

Osobitne je upravený postup v prípade výskytu infekcie COVID-19, kedy tábor musí 

byť ukončený;  pri ostatných infekciách záleží na ich druhu a rozsahu ich rozšírenia v danom 

kolektíve a ďalších faktoroch ohniska nákazy. S touto eventualitou sme povinní Vás 

oboznámiť, aby bola zaistená Vaša dostupnosť po  čas konania tábora. 

 

Zároveň s týmto usmernením pre rodičov Vám posielame aj vyhlásenie o súhlase so 

pracovaním osobných údajov (GDPR) a pozvánku na ukončenie tábora. Prosíme Vás aj 

o vyplnenie týchto formulárov a ich odovzdanie pri nástupe dieťaťa do tábora. 

 



ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

Doprava do tábora: 

 Prosíme rodičov, aby svoje deti priviezli v sobotu 24. 7. 2021 na zberné miesto 

v Košiciach, ktorým je autobusová stanica (Staničné námestie), nástupište č. 37 v čase 

od 14:00 do 14:20 hod.  

 Odchod autobusu na Zlatú Idku  je plánovaný na 14:30 hod.  

 Druhou možnosťou je priviezť deti priamo na Zlatú Idku medzi 15.30 – 16.00 hod. 

  

Doprava z tábora 

 V nedeľu 1. 8. 2021 bude pre účastníkov tábora, pre ktorých neprídu na Zlatú Idku 

rodičia, zabezpečený autobus zo Zlatej Idky do Košíc, ktorý ich dopraví na rovnaké 

zberné miesto  v Košiciach - autobusová stanica - nástupište č. 37 - o 13:30 hod.  

 Preprava účastníkov tábora z Košíc do miesta bydliska je individuálna.  

 

Pre vašu informáciu  uvádzame aktuálny cestovný poriadok vlakov a autobusov do vybraných 

miest:  

 BARDEJOV – VLAKOM z Košíc o 14:36 s príchodom do Prešova 15:15, prestup na 

autobus s odchodom z Prešova o 16:15, príchod do Bardejova 17:15  

(alternatíva 1: VLAKOM z Košíc o 13:35 s príchodom do Prešova o 14:15, prestup na 

vlak s odchodom z Prešova o 14:24, príchod do Bardejova o 15:34,  

alternatíva 2: VLAKOM z Košíc o 15:36 s príchodom do Prešova o 16:15, prestup na 

vlak s odchodom z Prešova o 16:24, príchod do Bardejova o 17:34).   

 ST. ĽUBOVŃA – VLAKOM z Košíc o 15:36, príchod do Lipian o 16:56, prestup na 

autobus s odchodom z Lipian o 17:50, príchod do Starej Ľubovne o 18:30. 

(alternatíva 1: RÝCHLIKOM z Košíc o 13:57 s príchodom do Popradu o 15:11, prestup 

na zrýchlený vlak s odchodom z Popradu o 15:18, príchod do Starej Ľubovne o 16:20,  

alternatíva 2: AUTOBUSOM z Košíc o 15:50 s príchodom do Prešova o 16:33, prestup 

na autobus s odchodom z Prešova o 17:00, príchod do Starej Ľubovne o 18:30). 

 SVIDNÍK – AUTOBUSOM z Košíc o 14:00, príchod do Svidníka o16:05.  

 PREŠOV– AUTOBUSOM z Košíc o 14:00, príchod do Prešova o 14:35.    

 HUMENNÉ, MEDZILABORCE, SNINA – VLAKOM z Košíc o 15:01, príchod do 

Humenného о 16:33,   

- z Humenného (vlak) о 16:40, príchod do Medzilaboriec 17:46,   

- z Humenného (vlak) о 16:40, príchod do Sniny о 17:18, 

  BRATISLAVA – VLAKOM z Košíc o 13:57, príchod do Bratislavy о 19:47.  

  

 

 

 

 



Pri nástupe do tábora účastníci musia mať so sebou: 
- PREUKAZ POISTENCA 

- LEKÁRSKE POTVRDENIE O ZDRAVOTNOM STAVE – podľa  priloženého vzoru 

- PREHLÁSENIE RODIČOV O BEZ INFEKČNOSTI PROSTREDIA – podľa priloženého vzoru  

- SÚHLAS SO SPRACOVANÍM  OSOBNÝCH ÚDAJOV  – podľa priloženého vzoru  

- Prehlásenie rodičov o účasti na záverečnom programe – podľa priloženého vzoru   

(všetky dokumenty musia byť podpísané lekárom respektíve rodičmi) 

- POTVRDENIE O NEGATÍVNOM VÝSLEDKU RT-PCR TESTU na ochorenie COVID 19 nie staršie ako 72 

hodín (podľa vyššie uvedeného) resp. CERTIFIKÁT O OČKOVANÍ 

 

Účastníci tábora musia mať zbalené aj nasledujúce veci: 

 R ú š k o !!! 

 Hygienické potreby: uteráky, mydlo, zubnú kefku a pod.; 

 Oblečenie do rôzneho počasia, športové oblečenie a obuv vhodnú na výlety či 

turistiku v horskom prostredí, tepláky, tenisky, vetrovky, pršiplášť a pod.; 

 Prezuvky, detský vak v prípade výletu; 

 V prípade možnosti stolnotenisové rakety a loptičky, volejbalovú alebo futbalovú 

loptu, bedminton, šachy a pod. 

 

Prosíme rodičov, aby mobilné telefóny detí nechali doma. V prípade potreby môžu rodičia 

volať každý deň v čase od 13:00 do 15:00 na tieto telefónne čísla organizátorov: 0905 

292 074 (Helena Dohovičová), 0911 046 006 (Xénia Rybáková), 0908 743 844 (Mária 

Rybáková). 

 

Zároveň žiadame rodičov, aby deťom nebalili nadmerné množstvo sladkosti, krekrov 

a podobne. Strava je zabezpečená 6 x denne a ak majú deti veľa zásob, máme problémy s jej 

konzumáciou. 

 

S veľkou vďakou prijmeme akúkoľvek sponzorskú pomoc – pomôžete našej mládeži.  

Ď A K U J E M E! 

 

V prípade, že sa niektorí z prihlásených účastníkov tábora zúčastniť nemôže – prosíme 

informujte nás na  tel. číslach 055 62 531 12 alebo 0905 292 074 prípadne e-mаilom na 

helena@dohovic.com. 

 

S úctou        Levko Dohovič v.r. 

                    predseda „PLASTU“  

mailto:helena@dohovic.com

