Vážení reprezentanti tanečného športu,
podľa Zákona o športe (Zákon 440/2015 Z.z.) a v zmysle vykonávacej vyhlášky č. 51/2015,
ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového
športovca a talentovaného športovca, je povinné, aby sa športovci najmenej raz ročne podrobili
lekárskej prehliadke podľa § 5 ods. 8 toho zákona na účely posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na
vykonávanie príslušného športu. Diagnostické centrum profesora Hamara spĺňa zákonné požiadavky
pre vykonávanie preventívnych telovýchovnolekárskych prehliadok.
Slovenský zväz tanečného športu zabezpečil pre všetkých reprezentantov uvedených
v harmonograme, ktorí splnili podmienky uvedené v informačnom liste reprezentantom (okrem
seniorských), nasledujúce úkony:
1. Preventívna telovýchovnolekárska prehliadka (V súlade so Zákonom o športe, Zákon
440/2015 Z.z.) a v zmysle vykonávacej vyhlášky č. 51/2015, ktorou sa ustanovujú zdravotné
výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného
športovca),
2. Meranie telesného zloženia bioimpedančnou metódou,
3. Stanovenie tréningových zón na základe spiroergometrického vyšetrenia,
4. Funkčná diagnostika pohybového aparátu formou FMS,
5. Stanovenie laterálneho neuromuskulárneho deficitu dolných končatín,
6. Stanovenie pomeru extenzorov a flexorov dolných končatín.
Testovanie musí byť vykonané počas dvoch dní. Prvý deň prebieha lekárska prehliadka,
ktorá je podmienkou pre diagnostické testovanie, ktoré sa uskutoční druhý deň. Prosím o
dodržiavanie harmonogramu, nakoľko je veľmi komplikované zladiť viac ako sedemdesiat
ľudí. Lekárska prehliadka, ako aj diagnostické testovanie je hradené Slovenským zväzom
tanečného športu.
Testovanie bude prebiehať na FTVŠ UK v Bratislave: Nábrežie armádneho generála Ludvíka
Svobodu 9, 814 69 Bratislava-Staré Mesto-Bratislava, druhé poschodie v pravom bloku.
Pred testovaním bude potrebné vypísať súhlas so spracovaním a využitím výsledkov diagnostiky
pre potreby vedeckých publikácií.
Ospravedlnenia pre žiakov a študentov pre potreby škôl budú pripravené.
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PÍSOMNÝ SÚHLAS

Dolu podpísaný .............................................................................................................
vyhlasuje, že je v deň podpisu tohto dokumentu plnoletý a dobrovoľne súhlasí s vykonaním
záťažovej diagnostiky.
Súhlas neplnoletej osoby je vyjadrená podpisom zákonného zástupcu tejto osoby.

Svojím podpisom vyjadruje súhlas:
1. S tým, že sa bude maximálne snažiť a bude pod maximálnym vypätím
2. S tým, že test je možné kedykoľvek ukončiť
3. S tým, že detaily použitých procedúr a s nimi spojené riziká mu boli vysvetlené
v plnom rozsahu, že im rozumie a súhlasí s ich aplikáciou na jeho osobe.
4. S tým, že v prípade výskytu udalosti spojenej s riadne použitými procedúrami,
poškodujúcej jeho osobu, nebude žiadať náhradu alebo kompenzáciu škôd v
akejkoľvek forme.
5. S nahrávaním a uložením jeho údajov v papierovej forme ako aj na rôznych
elektronických médiách.
6. S tým, že informovaný súhlas podpísal pri plnom vedomí a bez akéhokoľvek nátlaku

Podpis …………………………………............................................................................
Dátum a miesto ......………………….....

Meno pracovníka DCpH ...............……………………….…………………….................
Podpis pracovníka DCpH ..............……………………………......................................
Dátum a miesto.......…………………….

NB:

Vystavené v dvoch exemplároch, jeden z nich pre osobnú potrebu účastníka

PÍSOMNÝ SÚHLAS

Dole podpísaný ....................................................................................................................................

vyhlasuje, že je v deň podpisu tohto dokumentu plnoletý a dobrovoľne súhlasí s vykonaním
záťažovej diagnostiky.

Súhlas neplnoletej osoby je vyjadrený podpisom zákonného zástupcu tejto osoby.

Svojím podpisom vyjadruje súhlas so spracovaním a využitím výsledkov diagnostiky pre potreby
vedeckých publikácií.

Podpis …………………………………..............................................................................................
Dátum a miesto ......……………………………………………………………………………….....

