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NIPD GENETICS          FORMULÁR S INFORMÁCIAMI O VZORKE 
 

PreSENTIA        SEM NALEPTE ČIAROVÝ KÓD FORMULÁRA 

      hereditary cancer /dedičné rakovinové ochorenie/                
 
INFORMÁCIE O PACIENTOVI              INFORMÁCIE O OBJEDNÁVAJÚCOM LEKÁROVI 
VYPLŇTE PO ANGLICKY                    VYPLŇTE PO ANGLICKY 

 

KRSTNÉ MENO PRIEZVISKO 
 

 NÁZOV KLINIKY IČO KLINIKY 
 

DÁTUM NAR. GENETICKÉ POHLAVIE 
PACIENTA 
 

 ODPORÚČAJÚCI LEKÁR 
 

ETNICKÁ 
PRÍSLUŠNOSŤ 
 

TEL. ČÍSLO  TEL. ČÍSLO FAX 

E-MAIL 
 

DÁTUM ODOBRATIA VZORKY 
 

 E-MAIL 
 

ADRESA ULICE 
 
MESTO                   PSČ              ŠTÁT 

 ADRESA ULICE 
 
MESTO                    PSČ                ŠTÁT 
 

 

 
POŽADOVANÁ SKUPINA TESTOV (VYBERTE JEDNU) 
 

SKUPINY TESTOV PRE DEDIČNÉ OCHORENIE NA RAKOVINU A RAKOVINOVÉ GÉNY 

 
PRSIA A GYNEKOLÓGIA 

 ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, DICER1, 
EPCAM, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, 
POLD1, POLE, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, SMARCA4, 
STK11, TP53 

PRSIA A GYNEKOLÓGIA PODĽA POKYNOV 
/GUIDELINES/ 

 ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, EPCAM, 
MLH1, MSH2, MSH6, NBN, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C, RAD51D, 
STK11, TP53  

PRSIA – VYSOKO RIZIKOVÉ   BRCA1, BRCA2, CDH1, PALB2, PTEN, STK11, TP53 

BRCA1/BRCA2  BRCA1, BRCA2 

 
KOLOREKTÁLNY 

 APC, BMPR1A, CDH1, CHEK2, EPCAM, GREM1, MLH1, MSH2, 
MSH6, MUTYH, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, SMAD4, STK11, TP53 

KOLOREKTÁLNY - VYSOKO RIZIKOVÝ  APC, BMPR1A, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, PMS2, 
SMAD4, STK11 

KOLOREKTÁLNY - NEPOLYPÓZNY  EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 

KOLOREKTÁLNY – POLYPÓZNY 
SYNDRÓM 

 APC, BMPR1A, MUTYH, SMAD4, POLD1, POLE, STK11 

 
PROSTATA 

 ATM, BRCA1, BRCA2, CHEK2, EPCAM, HOXB13, MLH1, MSH2, 
MSH6, NBN, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51D, TP53 

POKOŽKA    (SPOJENÉ  S  XERODERMA 
PIGMENTOSUM) 

 DDB2, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, POLH, XPA, XPC 

 
RODINNÝ VÝSKYT MELANÓMU 

 BAP1, BRCA2, CDK4, CDKN2Ap16(INK4A), CDKN2Ap14(ARF), PTEN, RB1, 
TP53 

 
MYELODYSPLASTICKÝ SYNDRÓM 
/LEUKÉMIA 

 ATM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, EPCAM, ERCC4, FANCA, FANCB, 
FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, 
FANCM, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, RAD51C, SLX4, TP53 

 
OBLIČKOVÝ 

 BAP1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PTEN, SDHAF2, SDHB, 
SDHC, SDHD, TP53, VHL 

 
ŽALÚDOČNÝ 

 APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, SDHB, 
SDHC, SDHD, SMAD4, STK11, TP53, 

 
PANKREATICKÝ 

 APC, ATM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, CDK4, CDKN2Ap16(INK4A), 
CDKN2Ap14(ARF), EPCAM, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, 
SMAD4, STK11, TP53 
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PRIŠTÍTNE TELIESKA  MEN1 

ŠTÍTNA ŽĽAZA  RET 

PARAGANGLIÓM / 
FEOCHROMOCYTÓM 

 RET, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, VHL 

 
PAN - CANCER 

 
 

APC, ATM, BAP1, BARD1, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, 
CDK4, CDKN2Ap16(INK4A), CDKN2Ap14(ARF), CHEK2, DDB2, DICER1, 
EPCAM, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, FANCA, FANCB, 
FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, 
FANCM, GREM1, HOXB13, MEN1, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, 
MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, POLH, PTEN, RAD50, 
RAD51C, RAD51D, RB1, RET, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SLX4, 
SMAD4, SMARCA4, STK11, TP53, VHL, XPA, XPC 
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NIPD GENETICS          NIPD GENETICS   
PreSENTIA 

      hereditary cancer /dedičné rakovinové ochorenie/ 
 
INDIKÁCIE TESTU 
 

DIAGNOSTICKÝ     PRESYMPTOMATICKÝ  RODINNÁ ANAMNÉZA  

RODINNÝ VARIANT    INÝ  

 
KLINICKÁ DIAGNÓZA 
 
KLINICKÁ DIAGNÓZA:    KÓD ICD-10:      VEK V ČASE DIAGNÓZY: 
 
 
KLINICKÉ ÚDAJE 

OSOBNÁ RAKOVINOVÁ ANAMNÉZA PACIENTA:   ÁNO       NIE     

AK ÁNO, VYPLŇTE NASL. ÚDAJE 
 
 
PATOLÓGIA RAKOVINY / NÁDOROV 
 

PRSIA         TYP: ER     PR     HER2     VIACERÉ PRIMÁRNE   ÁNO      NIE     

 

VAJEČNÍKY     TYP:   SERÓZNY       MUCINÓZNY      ENDOMETROIDNÝ           SVETLOBUNKOVÝ   

               ZMIEŠANÉ HISTOLÓGIE                INÉ 

                 

ENDOMETRIUM / MATERNICA     

 

PANKREAS     

 

PROSTATA               GLEASONOVO SKÓRE:             METASTATICKÁ   ÁNO       NIE      

 

KOLOREKTUM       TYP:   ADENOMATÓZNY           INÝ         POČET POLYPOV: 

 

MELANÓM            

 

HEMATOLOGICKÁ    ALOGÉNNA TRANSPLANTÁCIA KRVOTVORNÝCH ALEBO KMEŇOVÝCH BUNIEK   ÁNO  NIE    

 

ENDOKRINNÁ    TYP:   ŠTÍTNA ŽĽAZA      PRIŠTÍTNE TELIESKA    PARAGANGLIÓM    FEOCHROMOCYTÓM      

 INÁ     

OBLIČKOVÁ       

 

INÁ RAKOVINA       ŠPECIFIKUJTE: 

 
 
RODINNÁ RAKOVINOVÁ ANAMNÉZA 
 

PACIENT 1  VEK NÁSTUPU     VZŤAH K PACIENTOVI      GENETICKÉ POHLAVIE  ŽENSKÉ     MUŽSKÉ    

       NEZNÁME    

DIAGNÓZA 
 

PACIENT 2  VEK NÁSTUPU     VZŤAH K PACIENTOVI      GENETICKÉ POHLAVIE  ŽENSKÉ     MUŽSKÉ     

          NEZNÁME    

DIAGNÓZA 
 

PACIENT 3  VEK NÁSTUPU     VZŤAH K PACIENTOVI      GENETICKÉ POHLAVIE  ŽENSKÉ     MUŽSKÉ    

NEZNÁME   

DIAGNÓZA 
 
 
PRÍLOHY  (AK SÚ) 
 

RODOKMEŇ, AK JE K DISPOZÍCII       ĎALŠIE KLINICKÉ ALEBO GENETICKÉ ZÁZNAMY O TESTOVANÍ   

 
 
 
 
Neas Engomis 31, Nikózia, 2409 Cyprus • Tel.: +357 22266888 • Fax: +357 22266899 • Web: www.nipd.com • Email: 

info@nipd.com 
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NIPD GENETICS          NIPD GENETICS   
PreSENTIA 

      hereditary cancer /dedičné rakovinové ochorenie/ 
 
SÚHLAS PACIENTA 
 
Svojím podpisom pripojeným nižšie: 
 
1. potvrdzujem že som si prečítal/-a alebo nechal/-a prečítať pripojený informovaný súhlas pacienta a že mu rozumiem; 
 
2. vyhlasujem, že som dostal/-a príležitosť poradiť sa s odporúčajúcim lekárom ohľadom testu PreSENTIA a prediskutovať s 
ním všetky aspekty testu PreSENTIA a tohto formulára, včítane výhod, rizík a obmedzení spojených s testom PreSENTIA, ako 
aj dôvodov na vykonanie testu a dostupnosti alternatívnych možností testovania k mojej spokojnosti; 
  
3. splnomocňujem svojho odporúčajúceho lekára, aby mi odobral potrebnú vzorku steru z ústnej dutiny, predložil tento formulár 
a zaslal vzorky do laboratórií NIPD Genetics za účelom vykonania testov špecifikovaných v tomto formulári; 
 
4. splnomocňujem spoločnosť NIPD Genetics na použitie ktorejkoľvek časti, alebo celej biologickej vzorky na vykonanie testov 
špecifikovaných v tomto formulári; 
   
5. splnomocňujem spoločnosť  NIPD Genetics, aby zaslala výsledky testu môjmu odporúčajúcemu lekárovi;. 
 
6. potvrdzujem, že všetky informácie v tomto formulári sú pravdivé podľa môjho najlepšieho vedomia. 
 
Výsledky Vašich testov a akýkoľvek nepoužitý biologický materiál môže pomôcť NIPD Genetics zlepšiť a ďalej rozvíjať kvalitu, 
presnosť a účinnosť diagnostiky, a tiež rozšíriť rozsah genetického testovania. Z tohto dôvodu by spoločnosť NIPD Genetics 
chcela použiť Vaše anonymizované výsledky testov a nepoužitý biologický materiál zbavený identifikátorov (t.j. po odstránení 
všetkých osobných údajov, podľa ktorých Vás možno identifikovať). 
 

  Súhlasím so zahrnutím mojich výsledkov testov do databázy NIPD Genetics vo vyššie uvedenom rozsahu na účely 

zakódovania, uskladnenia a použitia biologického materiálu. 
 
 
PODPIS PACIENTA         DÁTUM 
 
 
 
 
POTVRDENIE KLINICKÉHO LEKÁRA 
 
Týmto potvrdzujem a garantujem, že: 
 
1. som odporúčajúci profesionálny zdravotnícky pracovník, ktorý objednáva tento test; 
 
2. výsledky testu určia moju lekársku starostlivosť o pacienta a možnosti liečby; 
 
3. pacient bol informovaný o povahe a účele testovania; 
 
4. pacient bol s testom náležite a dôkladne oboznámený a dostatočne poučený vo veci poskytnutia svojho informovaného  
    súhlasu, včítane výhod, rizík a obmedzení spojených s testom PreSENTIA; 
  
5. som odpovedal na všetky otázky pacienta týkajúce sa testu PreSENTIA; 
 
6. tento formulár bol vyplnený podľa želania a pokynov pacienta; 
 
7. som získal informovaný súhlas pacienta a overil som jeho/jej podpis. 
 
 
 
PODPIS KLINICKÉHO LEKÁRA       DÁTUM 
 
 
 
 

LEN NA LABORATÓRNE ÚČELY 
F-OPR-01/1/03-EN 
 

ČÍSLO OBJEDNÁVKY    ČÍSLO  LABORATÓRIA   PRIJAL /meno/ 
 

POZNÁMKY DÁTUM A ČAS PRIJATIA 
(deň/mesiac/rok,    hod:min) 
 

SADA ČÍSLO  

 
 
  
 



5 

 

Neas Engomis 31, Nikózia, 2409 Cyprus • Tel.: +357 22266888 • Fax: +357 22266899 • Web: www.nipd.com • Email: 

info@nipd.com 

NIPD GENETICS          NIPD GENETICS   

PreSENTIA 
      hereditary cancer /dedičné rakovinové ochorenie/ 

INFORMOVANÝ SÚHLAS PACIENTA 
 

mailto:info@nipd.com


6 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O GENETICKOM 
TESTOVANÍ 
 
GENETICKÉ TESTOVANIE 
Genetické poruchy sú spôsobené určitými zmenami v DNA 
(mutáciami), alebo zmenami v štruktúre alebo počte 
chromozómov. Genetické testovanie má za cieľ identifikovať 
tieto zmeny v chromozómoch, alebo v DNA. Výsledky 
genetického testovania môžu potvrdiť alebo vyvrátiť 
podozrenie na genetické ochorenie, alebo pomôcť určiť 
pravdepodobnosť vývoja alebo prenosu genetickej poruchy. 
 
PreSENTIA 
PreSENTIA je založená na novej technológii cieleného 
obohacovania, ktorej presnosť a správnosť bola potvrdená. 
   
ODBER VZORIEK 
Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti Vám urobí výter 
z ústnej dutiny podľa pokynov na odber vzoriek a pošle 
vzorku na analýzu do laboratórií NIPD Genetics. Niekedy 
môže byť potrebná ďalšia vzorka, ak dôjde k oneskoreniu pri 
doprave, rozbitiu zariadenia na odber vzorky, 
znehodnoteniu vzorky, jej kontaminácii, odberu nevhodnej 
vzorky, alebo nesprávnemu odovzdaniu vzorky. 
 
INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV 
Výsledky budú oznámené priamo Vášmu poskytovateľovi 
zdravotnej starostlivosti v priebehu 2 až 3 týždňov. 
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý objednáva tento 
test, je zodpovedný za to, aby rozumel konkrétnemu 
použitiu a obmedzeniam testu a aby Vás oboznámil s týmito 
informáciami a zodpovedal akékoľvek Vaše otázky. 
 
POPIS MOŽNÝCH VÝSLEDKOV TESTU: 

1. Pozitívny: Pozitívny výsledok naznačuje, že v 
géne bol identifikovaný patogénny alebo 
pravdepodobne patogénny genetický variant, 
alebo zmena chromozómu, ktorá súvisí so 
zvýšeným rizikom dedičnej rakoviny. Je možné 
mať viacero pozitívnych testov na viac ako jednu 
genetickú zmenu. Výsledky by sa mali 
interpretovať v kontexte klinických nálezov 
pacienta, biochemického profilu alebo rodinnej 
anamnézy. 

 
2. Negatívny: Negatívny výsledok naznačuje, že na 

vykonanom teste nebol identifikovaný žiadny 
genetický variant. alebo zmena chromozómu 
spôsobujúca ochorenie. Negatívny výsledok 
nevylučuje iné patogénne varianty alebo zmeny 
chromozómov v oblastiach, ktoré neboli 
testované, alebo v oblastiach, ktoré mali príliš 
nízku úroveň na hodnotenie. Negatívny výsledok 
nezaručuje, že jedinec je zdravý, alebo bez 
genetických porúch, či zdravotných ťažkostí. 
 

3. Nepresvedčivý variant / variant neistého 
významu (VUS): Nález variantu s neistým 
významom naznačuje, že bola zistená genetická 
zmena, ale v súčasnosti nie je známe, či je táto 
zmena spojená s  genetickou poruchou, ktorá sa 
prejaví teraz, alebo v budúcnosti. Ďalšiu analýzu 
môže odporučiť Váš lekár. Váš lekár môže 
potrebovať podrobné lekárske záznamy, alebo 
informácie od ďalších členov rodiny v kombinácii s 
klinickým poradenstvom na objasnenie výsledkov.  

 

 Interpretácia výsledkov je založená na aktuálne 
dostupných informáciách v lekárskej literatúre a vo 
výskumných a vedeckých databázach. Keďže literatúra, 
ako aj lekárske a vedecké poznatky sa neustále menia, 
môžu nové informácie, ktoré budú k dispozícii v 
budúcnosti, zmeniť interpretáciu výsledkov Vašich testov. 
Odporúčame, aby ste boli v kontakte so svojím 
odporúčajúcim zdravotníckym pracovníkom, aby ste sa 
mohli dozvedieť o akýchkoľvek zmenách v interpretácii 
Vašich výsledkov, alebo o novom vývoji v genetike 
rakoviny, ktoré môžu ovplyvniť riziko rakoviny u Vás.  
  
ZVEREJNENIE 
NIPD Genetics je plne akreditované, moderné laboratórium 
na genetické testovanie. Prijíma všetky potrebné opatrenia, 
aby mohlo spoľahlivo vykonávať testovanie podľa prísnych 
noriem. PreSENTIA je veľmi presné laboratórium, existuje 
však malá možnosť falošne pozitívnych a falošne 
negatívnych výsledkov z technických a biologických 
dôvodov. Aj keď sú tieto dôvody zriedkavé, zahŕňajú, 
okrem iného: nesprávne označené vzorky, nepresné 
zaznamenanie  klinických / lekárskych informácií, 
zriedkavé technické chyby, alebo iné zriedkavé výskyty, 
ako napríklad prítomnosť zmeny/zmien v takom malom 
percente buniek, že zmeny nemusia byť testom zistiteľné 
(mozaika). Analýza je špecifická podľa objednaných testov. 
Tento test neodhalí všetky genetické zmeny v hodnotených 
génoch. Niektoré neodhalené genetické zmeny môžu 
súvisieť s chorobami a PreSENTIA ich netestuje. 
Genetické testovanie je dôležitou súčasťou diagnostického 
procesu. Genetické testy však nemusia vždy priniesť 
definitívnu odpoveď. V niektorých prípadoch nemusí 
testovanie identifikovať genetický variant, hoci existuje. 
Môže to byť spôsobené obmedzeniami súčasných 
lekárskych poznatkov alebo testovacej technológie. Presná 
interpretácia výsledkov testov závisí od klinickej diagnózy, 
alebo rodinnej anamnézy pacienta, a súvisí s tým, že 
všetky uvádzané rodinné vzťahy sú skutočnými 
biologickými vzťahmi. Tento test nemá schopnosť zistiť 
všetky dlhodobé zdravotné riziká. Môžu byť ešte potrebné  
ďalšie diagnostické testy. 
  
VÝHODY 
Výsledky Vašich genetických testov môžu pomôcť Vám a 
Vášmu lekárovi pri informovanom rozhodovaní o  
zdravotnej starostlivosti. Výsledky genetického testovania 
môžu mať dopad na ďalších pokrvných príbuzných. Pred a 
po vykonaní tohto genetického testu odporúčame 
absolvovať genetické poradenstvo. 
 
ZLEPŠENIE KVALITY 
Zaškrtnite prosím príslušnú možnosť vo formuláre súhlasu, 
ktorou nám udelíte povolenie anonymne použiť Vašu 
zostávajúcu vzorku na zlepšenie kvality, presnosti a 
efektívnosti technológie PreSENTIA. 
 
Pred podpísaním sa presvedčte, že ste si prečítali a 
porozumeli informáciám obsiahnutým v tomto dokumente 
a že ste presne vyplnili všetky príslušné údaje, pretože 
nesprávne údaje môžu viesť k nepresným výsledkom testu. 
Akékoľvek otázky prekonzultujte so svojím poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti. Ďalšie informácie nájdete na našej 
webovej stránke www.nipd.com 

Neas Engomis 31, Nikózia, 2409 Cyprus • Tel.: +357 22266888 • Fax: +357 22266899 • Web: www.nipd.com • Email: 

info@nipd.com 
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ZHRNUTIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Táto krátka správa o ochrane osobných údajov obsahuje súhrn informácií o tom, ako spoločnosť NIPD Genetics Public 
Company Ltd (NIPD) zhromažďuje a spracováva Vaše osobné údaje z tohto formulára. 
Je dôležité, aby ste si prečítali túto správu o ochrane osobných údajov spolu s našou politikou ochrany osobných údajov, kde 
nájdete podrobnejšie informácie o tom, ako spracovávame osobné údaje. Kópia je k dispozícii online u Vášho odporúčajúceho 
klinického lekára. 
 
1. Dôležité informácie a informácie o tom, kto sme 
 

NIPD Genetics je spoločnosť, ktorá spracováva a nesie zodpovednosť za Vaše osobné údaje. 
 
Vymenovali sme úradníka pre ochranu údajov (DPO). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto správy o ochrane 
osobných údajov, alebo našich postupov pri ochrane údajov, obráťte sa na túto osobu (DPO). 
 
KONTAKTNÉ ÚDAJE 
 
Celé meno právnickej osoby: NIPD Genetics Public Company Ltd (HE 275644) 
 
e-mailová adresa: dpo@nipd.com 
 
Poštová adresa: 31 Neas Engomis Street, 2409 Engomi, Nikózia, Cyprus 
 
Telefónne číslo: + (357) 22266888 

 
2. Údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme 
 

Zhromažďujeme, používame, archivujeme a prenášame o Vás nasl. druhy osobných údajov: 
 
• Údaje o totožnosti. 
 
• Kontaktné údaje. 
 
• Lekárske / klinické informácie. 

 
3. Ako používame Vaše osobné údaje 
 

Vaše osobné údaje použijeme iba na účel, na ktorý sme ich zhromaždili, t.j.: 
 
• aby sme Vás zaregistrovali ako nového zákazníka; 
 
• aby sme Vám urobili test PreSENTIA a spracovali a doručili výsledky; 
 
• aby sme mohli spravovať Váš vzťah s nami; 
 
• aby sme Vás kontaktovali ohľadom Vašich výsledkov, alebo za účelom konzultácie; 
 
• aby sme mohli zaslať faktúru odporúčajúcemu lekárovi. 

 
4. Ako zdieľame Vaše osobné údaje 
 

Vaše osobné údaje zasielame Vášmu odporúčajúcemu klinickému lekárovi, aby sme mu/jej mohli oznámiť výsledky Vášho  
testu. 
 
Vaše osobné údaje môžeme tiež zdieľať s poskytovateľmi cloudových služieb, pretože určité informácie ukladáme  
do cloudového úložiska. 

 
5. Medzinárodný prenos údajov 
 

Vaše osobné údaje neprenášame, neuchovávame ani nespracovávame mimo Európskeho hospodárskeho priestoru /EHP/,  
pokiaľ sa Vy a Váš odporúčajúci lekár nenachádzate mimo EHP. 

 
6. Vaše zákonné práva 
 

Za určitých okolností máte podľa právnych predpisov o ochrane údajov práva týkajúce sa Vašich osobných údajov, včítane  
práva na získanie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme, práva na vymazanie („právo byť zabudnutý“), práva  
na obmedzenie spracovania a práva kedykoľvek podať sťažnosť na Úrad komisára pre ochranu osobných údajov. 

 
 
NIPD GENETICS Public Company Ltd.  /s.r.o./  
Neas Engomis 31, Nikózia, 2409 Cyprus • Tel.: +357 22266888 • Fax: +357 22266899 • Web: www.nipd.com • Email: 
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PREKLADATEĽSKÁ DOLOŽKA 

 
Preklad/prekladateľský úkon som vypracovala ako prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, 

tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  

v odbore/och pre jazyk/y: slovenský/anglický, pod evidenčným číslom 971062.  

Preklad/prekladateľský úkon je zapísaný v denníku pod číslom 88/2020. 

Prekladané listiny súhlasia s preloženými listinami.  

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá následkov vedome nepravdivého prekladu/prekladateľského 

úkonu.  

 

TRANSLATOR’S  STATEMENT 

 

I produced the above translation/translation act as a translator listed in the Register of Experts, 

Interpreters and Translators maintained by the Ministry of Justice of the Slovak Republic, discipline 

English and Slovak languages, translator’s Registration No. 971062. 

The translation/translation act is registered in the Diary under Ref. No. 88/2020. 

The translated document is a true and accurate translation of the attached original document. 

As a translator I hereby declare that I am aware of the consequences of intentionally false 

translation/translation act. 

         
         Mgr. Andrea Tichá 

                 súdny prekladateľ / Official Translator 

  e-mail: ataticha01@gmail.com 

          tel: +421 915 915 097 

 

Poprad, 30.09.2020 
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