
SkaUTSKÝ TÁBOR  LIPTOVSKÁ ANNA 2021 

Milý skaut, či skautka, 

je pred tebou dvanásť dní na tábore. Tvojím 
hradom bude dvojmiestna podsada. Odtiaľ 
budeš každé ráno vstávať naproti novému 
dňu... 

So zalepenými očami ideš na rozcvičku, Krčmár 
ti dá zabrať. Opláchnuť sa, už sa pískajú 
raňajky. Moc ti ráno nechutí, ale dačo hodíš do 
seba. Potom na seba košeľa, šatka, spievaš. 
Bodovanie podsád, dostal si len 5/10b, zajtra 
musíš byť lepší. Si v lese, úloha - zmapovať 
terén. Sever, kompas... začína riadne pršať, 
bežíš po pršiplášť a vibramy... mierka mapy, tu 
zakresliť skalu á orientačný beh. S obedom sa 
Tobiáš posnažil, francúzske zemiaky. Voľno, 
pecka, ideš do potoka. Koniec voľna, ťaháš 

drevo do kuchyne a tu zrazu etapovka. 
Vydávaš sa v ústrety nepoznaným záhadám 
starovekého grécka. V aréne kde si musíš 
vybojovať svoju hrdosť dostaneš úder, ktorý 
bolí ešteže, že tu je náš zdravotníčka Betulka, 
ktorá ošetrí. Večera, táborák, nočná stráž 
a späť do milovanej podsady. A tábor len 
začal... 

Aby si to zvládol, musíš sa poriadne pripraviť, 
preto verím, že tento sprievodca ti pomôže 
a bude aj dobrým informátorom. Na tábore 
chceme poriadnych skautov, tak to 
nepodceň  a buď ním aj ty!  

Teší sa na teba táborový tím, 

so stiskom ľavice Volt, vodca tábora. 

 

Dôležité termíny 

5. – 10. 7. Vĺčatá 

5. – 16. 7. Skauti 

 

AK MÁŠ, PRINES SO SEBOU AJ ZĽAVNÝ 

PREUKAZ NA VLAK/ AUTOBUS. 

Doprava 

5. júla o 8:00 sa stretneme na autobusovej 

stanici.  

Návrat vĺčat z tábora je 10. Júla o 17:16 na 

autobusovú stanicu.  

Návrat skautov z tábora je 16. Júla 17:36 na 

autobusovú stanicu.  

Tento rok návštevný deň NEBUDE! Ten je zakázaný ministerstvom zdravotníctva. 

https://mapy.cz/s/kuhemudoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapy.cz/s/kuhemudoba


ČO SO SEBOU URČITE NEBRAŤ 

• MOBIL, SMARTFÓN 

• HODINKY 

• MP3, MP4, IPOD 

• IPAD, ČÍTAČKY KNÍH, DIGITÁLNE 

ZÁPISNÍKY 

• TABLETY, GRAFICKÉ TABLETY 

• E-BOOKY, NOTEBOOKY, POČÍTAČOVÉ 

ZOSTAVY 

• X-BOX, PLAY STATION, NINTENDO 

• VIRTUÁLNA REALITA 

• CENNOSTI, ŠPERKY, 

• NEPREDPÍSANÉ LIEKY 

• SLADKOSTI, POTRAVINY 

• DRAHÉ OBLEČENIE, KTORÉ SA NESMIE 

ZNIČIŤ 

ČO BUDEME RADI AK VEZMEŠ 

• KOMPÓTY, DŽEMY,  

• FOTOAPARÁT, KAMERA, DRON 

ČO SO SEBOU URČITE ZOBRAŤ 

• RUKSAK_(max 70 l) 

• MALÝ RUKSAK (max 20l na 

turistiku/výlety) 

• TEPLÝ SPACÁK 

• KARIMATKA 

• POLIEVKOVÁ LYŽICA 

• EŠUS + HRNČEK 

• BATERKA/ ČELOVKA 

• VYSOKÉ TURISTICKÉ TOPÁNKY 

• ČIŽMY/ GUMÁKY 

• TENISKY/ TURISTICKÉ SANDÁLE 

• PRŠIPLÁŠŤ 

• NEPREMOKAVÁ VETROVKA 

• 2x DLHÉ NOHAVICE 

• 2x KRAŤASY 

• 2x HRUBÝ SVETER/ MIKINA 

• 4xTRIČKO S KRÁTKYMI RUKÁVMI 

• ČIAPKA A ŠILTOVKA 

• SPODNÉ PRÁDLO 

• NIEČO TEPLÉ NA SPANIE 

• DOSTATOK PONOŽIEK 

• PLAVKY, UTERÁK 

• MYDLO, ZUBNÁ KEFKA, ZUBNÁ PASTA 

• POTREBNÉ LIEKY (NAHLÁSIŤ 

ZDRAVOTNÍKOVI) 

• PEVNÁ FĽAŠA NA VODU - 1l 

• NÔŽ_ PEVNÝ ALEBO ZATVÁRACÍ S 

POISTKOU 

• PÍSACIE POTREBY (ZÁPISNÍK, PERO, 

CERUZA) 

• KPZ 

• SKAUTSKÁ ŠATKA, KOŠEĽA, KLOBÚK 

• PREUKAZ POISTENCA 

• BIELE  TIELKO/TRIČKO A BIELU 

POSTEĽNÚ PLACHTU (na program) 

• 3x RÚŠKO

 

 

POČAS TÁBORA SA MÔŽETE DOVOLAŤ NA TÁBORISKO KAŽDÝ DEŇ 

V ČASE OD 13:30 DO 15:00 

NA ČÍSLO +421 949 303 011 

 

PROSÍME VÁS O DODRŽIAVANIE TÝCHTO ČASOV, JE MOŽNÉ, ŽE MOBIL BUDE Z DÔVODU 

ŠETRENIA BATÉRIE MIMO TOHTO ČASU VYPNUTÝ 

 

 

Tento rok je tábor obzvlášť náročný na prípravu a realizáciu kvôli značným protiepidemiologickým opatreniam preto 

Vás prosíme o spoluprácu ako aj trpezlivosť. 

Zároveň vás musíme informovať, že v prípade výskytu infekcie COVID-19 bude musieť byť tábor zrušený! 

 

 

  



Pri stretnutí (5. júla 8:00 – Autobusová stanica) je potrebné odovzdať: 

 

1. Potvrdenie o negatívnom PCR-TESTe nie staršom ako 72 hodín (pozri výnimky) 

2. POTVRDENIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI DIEŤAŤA NA POBYT V KOLEKTÍVE V LETNOM SKAUTSKOM 

TÁBORE (v prílohe) 

3. VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI ÚČASTNÍKA TÁBORA (nie staršie ako 24 hodín) (v prílohe) 

4. Lieky, ktoré dieťa užíva zdravotníkovi + kartičku poistenca 

5. Podpis Prihlášky (online prihláška je dostačujúca len ako zdroj informácii) zákonného zástupcu (v prílohe) 

6. Zľavné preukazy na vlak a autobus (ak má) 

 

Výnimka kedy netreba predkladať potvrdenie o negatívnom PCR-TESTe platí pre účastníkov: 

• Ktorý je najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19, 

• Ktorý je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti 

ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti 

ochoreniu COVID-19, 

• Ktorý je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,  

• Ktorý je 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,  

• ktorý prekonal ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,  

• do 10 rokov veku. 

Prihlásiť sa na bezplatný PCR-test je možné na: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/ 

• do kolonky Dôvod vyšetrenia dať: „Idem do Tábora“ 

• Dátum začiatku: 5.7.2021 

• Názov tábora: „Letný skautský tábor, Gentiana Dolný Kubín“ 

• Miesto, kde sa tábor koná: „Liptovská Anna“ 

Odporúčame sa prihlásiť ihneď na PCR-TEST bez neho nie je možné sa zúčastniť tábora. 

Ospravedlňte nás, že to nebolo skorej. Snažíme sa ako najlepšie vieme. 

 

 

Ďakujeme dobrovoľníkom, rodičom, podporovateľom, priateľom skautingu a všetkým, 

ktorí svojou pomocou umožnili realizáciu tohtoročného Letného tábora. 

     

 

 

AK VÁS ZAUJÍMAJÚ PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE, OBRÁŤTE SA NA VODCU TÁBORA 

Vojtech Zgrebňák (Volt) 

VOJTO.ZGREBNAK@GMAIL.COM; 

+421 949 303 011 

 

https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/


Letné skautské tábory 2021

VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI 
 ÚČASTNÍKA TÁBORA

Vyhlasujem, že účastník/čka 

bytom 

 neprejavuje príznaky akútneho ochorenia (napríklad horúčky alebo hnačky),
 neprejavuje a ani v posledných dvoch týždňoch neprejavoval/-a príznaky vírusového infekčného ochorenia (horúčka, 

kašeľ, dýchavičnosť, náhla strata chuti a čuchu apod.),
 nie je mi známe, že by menovaná osoba, rodinní príslušníci alebo iné osoby, ktoré s menovanou osobou žijú spoločne 

v domácnosti, prišli v priebehu posledných dvoch týždňov do styku s osobou chorou na infekčné ochorenie alebo po-
dozrivou z nákazy infekčným ochorením (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúč-
kové ochorenie s vyrážkami, covid-19)

 a že príslušný orgán verejného zdravotníctva ani ošetrujúci lekár menovanej osobe, rodinným príslušníkom alebo 
iným osobám, ktoré s menovanou osobou žijú spoločne v domácnosti, nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, 
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

Prehlasujem, že som bol/-a oboznámený/-á s vymedzením osôb s rizikovými faktormi (viď nižšie) a s odporúčaním, aby 
som zvážil/-a tieto rizikové faktory pri rozhodovaní o účasti na tábore.

Uvedená osoba je schopná zúčastniť sa skautského tábora v termíne: 

Beriem na vedomie, že v prípade výskytu infekcie ochorenia covid-19 na tábore, bude tento tábor ukončený. V takom prí-
pade som povinný/-á bezodkladne zabezpečiť osobne alebo poverenou osobou odvoz menovanej osoby z tábora domov 
a následne sa riadiť pokynmi príslušného úradu verejného zdravotníctva a ošetrujúceho lekára.

V prípade ukončenia tábora som si vedomý/-á, že nemôžem očakávať vrátenie celého účastníckeho poplatku, ale maxi-
málne doposiaľ nevynaloženej čiastky (čo s ohľadom na fixné náklady tábora nemusí zodpovedať čiastke v pomere za 
nerealizované dni).

V prihláške uvádzam funkčný kontakt počas doby konania tábora pre prípad nutnosti bezodkladného návratu účastníka 
domov.

Som si vedomý/-á právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý/-á, že by som sa dopus-
til/-a priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

V 

dňa 
(najskôr deň pred nástupom na tábor)

1. Vek nad 65 rokov s pridruženými chronickými chorobami.
2. Chronické ochorenia pľúc (zahŕňa aj stredne závažnú a zá-

važnú astma bronchiale) s dlhodobou systémovou farmako-
logickou liečbou.

3. Ochorenia srdca a/alebo veľkých ciev s dlhodobou systémo-
vou farmakologickou liečbou napr. hypertenzia.

4. Porucha imunitného systému, napr.
a) pri imunosupresívnej liečbe ( steroidy, HIV apod.),
b) pri protinádorovej liečbe,
c) po transplantácii orgánov a/alebo kostnej drene,

5. Ťažká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky liečený diabetes  mellitus.
7. Chronické ochorenie obličiek vyžadujúce dočasnú alebo 

trvalú podporu/náhradu funkcie obličiek (dialýza).
8. Ochorenia pečene (primárne nebo sekundárne).

Do rizikovej skupiny patrí osoba, ktorá  spĺňa aspoň jeden bod 
uvedený vyššie alebo pokiaľ niektorý z bodov spĺňa akákoľvek 
osoba, ktorá s ňou žije v jednej spoločnej domácnosti.

Meno a podpis zákonného  zástupcu resp. podpis  dospelého/-ej 
účastníka/-čky:

Ministerstvo  zdravotníctva SR stanovilo nasledujúce rizikové faktory:



Letné skautské tábory 2021

POTVRDENIE ZDRAVOTNEJ  SPÔSOBILOSTI 
DIEŤAŤA NA POBYT V  KOLEKTÍVE 
V  LETNOM SKAUTSKOM  TÁBORE

Týmto lekárskym potvrdením osvedčujem, že:

Meno:  Priezvisko: 

Dátum narodenia:  Rodné číslo: 

Bydlisko: 

Osoba je zdravotne spôsobilá na pobyt v tábore, na zotavovacom podujatí alebo inom podobnom podujatí pre deti 
a  mládež. Potvrdenie je vydané v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) Vyhlášky č. 526/2007 Z. z. MZSR o požiadavkách na zotavovacie 
podujatia – lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, tj. pediater, vydá zákonnému zástupcovi najskôr 
jeden mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na pobyt v kolektíve 
s  ohľadom na charakter podujatia. Súčasťou potvrdenia sú informácie o užívaní liekov alebo informácie o obmedzení 
záťaže ak si vyžaduje zdravotný stav účastníka. 

Ak dieťa užíva lieky, na tomto mieste sa uvedú bližšie informácie:

Ak si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje obmedzenie záťaže, na tomto mieste sa uvedú bližšie informácie:

Lekár (titul, meno a priezvisko): 

V  Dňa 

Podpis a pečiatka lekára: 



Potvrdzujem, že online vyplnená prihláška účastníka ............................................................................. 

bola pravdivo vyplnená a zaručujem sa za ňu. 

 

V ......................................................................  

Dňa .................................................................    Podpis zákonného zástupcu 


