
Pred podpísaním si, prosím, pozorne prečítajte. 

Meno účastníka: Dátum: /deň/mesiac/rok/ 

Dátum narodenia: /deň/mesiac/rok/  Pohlavie  Muž   Žena 

Freediving je náročná a namáhavá aktivita, na ktorej vykonávanie potrebujete byť v dobrej zdravotnej 
kondícii. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom vášho zdravotného stavu a vhodnosti freedivingu 
vzhľadom na váš zdravotný stav, kontaktujte svojho lekára. 

Účelom tohto dotazníka je zistiť, či je potrebné, aby vás vyšetril váš lekár ešte predtým, ako sa 
freedivingu začnete venovať. Kladná odpoveď na hociktorú z otázok ešte neznamená, že sa 
freedivingu nemôžete venovať. Kladná odpoveď znamená, že existuje predispozícia, ktorá by mohla 
ohroziť vašu bezpečnost pri ponore a preto by ste mali vyhľadať odporúčanie od lekára. 

Odpovedzte, prosím, ÁNO alebo NIE na nasledujúce otázky o vašom minulom a súčasnom 
zdravotnom stave. Ak si nie ste istí, odpovedzte ÁNO. Ak sa vás niektorý z nasledujúcich bodov týka, 
konzultujte svoj zdravotný stav so svojím lekárom ešte predtým, ako sa freedivingu začnete venovať. 

__ Mali ste v minulosti alebo mávate záchvaty, výpadky vedomia, vážne migrény alebo bolesti hlavy, 
závraty, mali ste mŕtvicu, operáciu mozgu, vážne zranenie hlavy alebo zúženie ciev mozgu? 

__ Prekonali ste v minulosti infarkt, operáciu srdca, trpíte nepravidelným srdcovým tepom, 
nekontrolovateľným zvýšeným tlakom (hypertenziou), poruchou medzisrdcovej tepny, šelestom, 
akútnym pľúcnym edémom vzniknutým v súvislosti s plávaním alebo potápaním, alebo akútnym 
skrátením dychu alebo bolesťou v hrudi počas väčšej záťaže? 

__ Prekonali ste v minulosti kolaps pľúc (spontánny alebo v dôsledku úrazu), máte cysty alebo 
vzduchové vaky na pľúcach, vážne poranenia tkaniva, trpíte na dýchavičnosť alebo iné problémy pľúc, 
ktoré ovplyvňujú vašu schopnosť dýchať? 

__ Máte trvalé diery v ušných bubienkoch, zúžený kanál vedúci k bubienku, prekonali ste v minulosti 
poškodenie ušného bubienka, operáciu uší, trpíte závažným poškodením sluchu alebo stratou sluchu 
v jednom alebo oboch ušiach, mávate opakované bolesti počas zanorenia alebo vynorenia, zápal 
stredného ucha, infekciu stredného ucha? 

__ Objavil sa u vás nádor, polypy, alebo cysty nosnej dutiny ale nosnej prepážky, absolvovali ste 
závažnú operáciu nosnej dutiny alebo trpíte trvalou infekciou nosnej dutiny? 

__ Máte astmu alebo ste prekonali astmatické záchvaty? Vydávate/vydávali ste pri cvičení, úzkosti, 
chlade, únave sipot, chrčanie pri dýchaní? Potrebujete nejaké prostriedky alebo inhalátor na 
potlačenie chrčania? 

__ Máte diabetes? 

__ Ste v súčastnosti tehotná alebo plánujete otehotnieť? 

__ Prekonali ste v minulosti nehodu počas ponoru, dekompresiu, poranenie ucha v dôsledku 
zvýšeného tlaku (barotraumu), alebo opakujúci sa problém vyrovnať tlak v ušiach počas zanorenia, 
prípadne embóliu? 

__ Užívate pravidelne niektoré lieky, buď voľnopredajné alebo na predpis (s výnimkou antikoncepcie 
alebo antimalarík)? 

__ Máte nejaké vyššie nespomínané fyzické a/alebo psychické záležitosti, ktorým by sa mala venovať 
zvýšená pozornosť počas pobytu pod vodou, prípadne ktoré by vám mohli ovplyvniť schopnosť 
správne vyhodnotiť situáciu, keď ste pod fyzickým či psychickým stresom? 

Všetky informácie, ktoré som poskytol/poskytla ohľadom svojho zdravotného stavu sú presné 



a pravdivé. Súhlasím s dôsledkami, ktoré budú vyplývať zo zámerného zamlčania minulého alebo 
súčasného zdravotného stavu. 

 

Podpis účastníka: 

Dátum: /deň/mesiac/rok 

Podpis zákonného zástupcu: 

Dátum: /deň/mesiac/rok 

 

VYHRADENÉ PRE POTVRDENIE LEKÁRA 

Vyžaduje sa vaše zdôvodnenie spôsobilosti žiadateľa na absolvovanie kurzu freedivingu. 

_ Nezistil/-a som žiadne zdravotné prekážky, ktoré by bránili absolvovať kurz freedivingu. 

_ Žiadateľovi neodporúčam absolvovať kurz freedivingu. 

Meno lekára: 

Podpis: 

Dátum: /deň/mesiac/rok 

Telefón: 

Pracovisko: 


