
Dobrovoľný hasičský zbor Sobotište 
 

usporiada  
 

dňa 10.septembra 2022 
( sobota ) 

 

Pohárovú súťaž mladých hasičov 
 

Na futbalovom ihrisku TJ Sobotište so začiatkom o 10:00 hod. 
 

Prezentácia družstiev:   do 09:30 hod na ihrisku 

Porada vedúcich družstiev a rozhodcov: 09:40 hod 

Slávnostný nástup:    09:50 hod 

Zahájenie súťaže :    10:00 hod 

Vyhodnotenie súťaže:                                 13:00 hod 

 
Kolektívy mladých hasičov budú súťažiť v dvoch kategóriách a to starší a mladší. 

Súťažiaci nesmie dovŕšiť v roku 2022 vek 17 rokov v kategórii starších a vek 12 rokov v 

kategórii mladších.   

 

Súťaž prebehne v disciplíne:      

Požiarny útok s vodou 

Materiálové zabezpečenie:  

- kompletné náradie a PS 12 na disciplínu požiarny útok si zabezpečí súťažné družstvo 

vlastné, alebo bude možné zapožičať PS 12 od usporiadateľa, 

- PS 12 obsluhuje určený člen družstva, 
 

Štartovné    5.- €  
 

Strava sa bude dať zakúpiť v bufete.  
 

Upozornenie:   

- súťažiaci musí mať pri sebe kartičku poistenca a vyhlásenie zákonného zástupcu 

o dezinfekčnosti 

- budú dodržiavné bezpečnostné hygienicko - epidemiologické opatrenia 

- súťažiaci štartuje na vlastné nebezpečenstvo 

- nádrž na vodu sa počas útoku nebude dopĺňať 

- bude použitý pretlakový ventil nastavený na 0,3 MPa 

- terče na požiarnom útoku nástrekové o objeme 5 litrov vody. 

Záväzné prihlášky zasielajte na adresu do 5.9.2022: 

  Dobrovoľný hasičský zbor 

  Sobotište 164 

  906 05 Sobotište 
 

alebo: hurbanis@centrum.sk, tel.: +421908786951 

 

     Vladimír Mešťánek  v.r.    Ing. Ondrej Hurbanis 

          veliteľ DHZ          predseda DHZ 

mailto:hurbanis@centrum.sk


P r i h l á š k a  
na pohárovú súťaž mladých hasičov 

konaná dňa 10.09.2022 

 

DHZ :  

  

Kategória:  

 
V zmysle Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov súhlasíme so spracovaním osobných údajov a to v rozsahu meno a priezvisko, dátum 

narodenia, číslo preukazu totožnosti pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR. 
  

Meno – priezvisko 
 

Dátum narodenia 
 

Vek 
 

podpis 

 

1. 

    

 

2. 

    

 

3. 

    

 

4. 

    

 

5. 

    

 

6. 

    

 

7. 

    

 

8. 

    

 

9. 

    

 

10. 

    

 

 Vedúci kolektívu prehlasuje, že kolektív mladých hasičov prihlásený na pohárovú je zdravotne 

spôsobilé zúčastniť sa tejto súťaže a je oboznámené s Pravidlami pre hru Plameň a propozíciami 

súťaže. Mladí hasiči sa budú disciplinovane riadiť pokynmi organizačného štábu a rozhodcov. Zároveň 

vyhlasujeme, že družstvo má doklad, vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti členov družstva 

v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 

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

pečiatka DHZ   podpis vedúceho kolektívu MH  podpis veliteľa DHZ  

 

 

 

 

 

 



Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem, že dieťa (meno priezvisko) ........................................................, 

bytom ............................................................................................., neprejavuje 

príznaky akútneho ochorenia ako je telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, 

malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom, upchatý 

nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok 

z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký 

produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté 

začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži. 

Zároveň vyhlasujem, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu/žiakovi 

nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo 

lekársky dohľad). 

Ďalej mi nie je známe, že by dieťa/žiak, jeho zákonní zástupcovia alebo iné osoby1, 

ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, boli v priebehu ostatných 7 dní v úzkom 

kontakte2 s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19. 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä 

som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) 

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  

Telefónny kontakt na zákonného zástupcu  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 prehlasujú zákonní zástupcovia a iné osoby, ak neprekonali ochorenie COVID – 19 alebo neboli zaočkovaní/é proti 

ochoreniu COVID – 19, v prípade že zákonní zástupcovia a iné osoby prekonali ochorenie COVID 19 alebo boli 
zaočkovaní, tak pre nich platí výnimka z karantény podľa platnej vyhlášky ÚVZ a nie sú považovaní za úzky 
kontakt. 

2úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch 
metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s 
prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť pracovníka prvej línie (zdravotníci, 
hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia odporúčaných 
osobných ochranných prostriedkov (OOP). 



 

 


