
Zoznam záujemcov o moduly, ktorí poslali prihlášky v stanovenom termíne    
2 týždne pre konaním skúšok z modulov : 

 

1. Augustovič Juraj 
2. Bobok Tomáš 
3. Červenák Peter 
4. Debnár Marek 
5. Džurňák Andrej 
6. Flóra Alex Sebastián 
7. Fӧldes Erik 
8. Ing.Hláč Jaroslav 
9. Horkovič Miroslav 
10. Kalinič Peter 
11. Ing. Kalman Pavol 
12. Knotek Dominik 
13. Loy Jaroslav 
14. Medvecký Róbert 

15. Melcer Dominik 
16. Ing. Miľo Marián 
17. Bc. Mrva Matúš 
18. Nováčik Richard 
19. Pócs Kristián 
20. Rábara Jakub 
21. Remišovský Marek 
22. Semchenko Oleksandr 
23. Smolka Daniel 
24. Ing. Stráňai Zdenko 
25. Tokár Šimon 
26. Vӧlgyi Zoltán 
27. Zeman Robert 

 

Prihlásení na :   28.10.2020 

  29.10.2020 

  30.10.2020 

 

Vzhľadom na pandemické opatrenia je možné skúšať v triede iba 5 ľudí (+ skúšajúci je 6.). 
Farebne sú odlíšení záujemcovia, ktorí v prihláške vyznačili presný termín. Tí budú,  
v určenom termíne, pri skúšaní uprednostnení, ostatní pôjdu podľa toho, v akom poradí 
prídu. Z toho dôvodu je možné, že budú musieť čakať.  

Je možné dohodnúť sa na presnom termíne skúšky s riaditeľom SOŠ LT, telefonicky na čísle 
0904 859 099, ideálne v čase od 7:00 do 12:00, alebo mailom na riaditel.soslt@gmail.com  
v čo najkratšom čase. 

 

OPATRENIA NA ŠÍRENIE COVID 19 

Vstup do budovy len s rúškom, po vstupe je nutné vykonať dezinfekciu rúk. 
Zákaz vstupu do budovy SOŠ LT v prípade akéhokoľvek podozrenia alebo 
príznakov infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 
príznakom Covid 19 ako aj inej infekčnej chorobe.  

mailto:riaditel.soslt@gmail.com


Každý záujemca o moduly musí pri vstupe do skúšobnej miestnosti predložiť 
prehlásenie o bezinfekčnosti !!! (3. strana  tohto oznámenia) 

V budove školy je nutné zachovávať vzájomné odstupy !!! 

 

Časy skúšania : 

 

28.10.2020  08:00 – 13:00 hod. 

29.10.2020  08:00 – 13:00 hod. 

30.10.2020  08:00 – 13:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI 

 

Dolupodpísaný ......................................... , bytom .......................................... vyhlasujem, že 
neprejavujem príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani 
lekár všeobecnej starostlivosti mi nenariadil karanténne opatrenia (karanténu, zvýšený 
zdravotný dozor ani lekársky dohľad). 

Nie je mi známe, že by som v priebehu posledných dvoch týždňov prišiel do kontaktu 
s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (COVID 19, chrípka, angína, hnačka, zápal 
mozgových blán, horúčkovité ochorenie a pod.). 

Som si vedomý právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý, 
že by som sa dopustil 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 ...........................                                         

                                                                                                                    podpis 

 


