
INFORMÁCIA O OČKOVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV  (aktualizácia 18. 2. 2021) 

Plánované očkovanie pokračuje aj v nasledujúcich dňoch pre tieto kategórie tzv. „1. skupina 

zamestnancov“: 

1. skupina zamestnancov: 

 pedagogický zamestnanec materskej školy  

 pedagogický zamestnanec špeciálnej materskej školy 

 pedagogický zamestnanec I. stupňa základnej školy 

 pedagogický zamestnanec v ŠkD 

 pedagogický zamestnanec v špeciálnej základnej škole 

 pedagogický zamestnanec v strednej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, 

praktickej škole alebo odbornom učilišti 

 pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu končiaceho ročníka strednej školy 

 pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu v strednej zdravotníckej škole vrátane 

pedagogických zamestnancov v školskom zariadení 

 zamestnanec špeciálneho výchovného zariadenia (reedukačné centrá, diagnostické centrá 

a liečebno-výchovné sanatóriá). 

 

Do kategórie pedagogický zamestnanec I. stupňa ZŠ sa radia aj riaditelia škôl, zástupca riaditeľa pre I. 

stupeň (pokiaľ je pedagogickým zamestnancom I. stupňa), pedagogickí asistenti učiteľa a špeciálni 

pedagógovia.  

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že e-maily k prihlasovaniu na nové termíny boli zaslané riaditeľom škôl 
a školských zariadení.  V dňoch 20. – 21. 2. 2021 sa nebudú očkovať zamestnanci nad 56 rokov (len tí, 
ktorí boli prihlásení v predchádzajúcom termíne), a preto nebude možné, aby sa teraz registrovali.  
O možnosti prihlasovania zamestnancov nad 56 rokov budeme opätovne informovať na web stránke 
ministerstva https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/. 
 

V spolupráci s MZ SR, VÚC a nemocnicami sa podarilo navýšiť počet očkovacích centier na 36, čo 

zabezpečí pohodlnejší prístup zamestnancov k vakcinovaniu. Na linke, zaslanej riaditeľom škôl,  je 

možnosť prihlásenia sa do jedného z nasledujúcich miest: Banská Bystrica, Bardejov, Bojnice, 

Bratislava, Brezno, Čadca, Dunajská Lužná, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Komárno, Košice, 

Levice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Myjava, Partizánske, Považská Bystrica, Prešov, Rimavská 

Sobota, Rožňava, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trnava, 

Trstená, Vranov, Žiar nad Hronom, Žilina, pričom v niektorých mestách je zriadených viac centier. 

 

Ku 18. 2. 2021 sú zo strany ministerstva školstva opravené všetky údaje, ktoré nám zasielali riaditelia 

škôl v novej dávke RIS. V prípade, že prihlasovaný zamestnanec má funkčné rodné číslo, ale nevie 

dokončiť registráciu, je potrebné, aby kontaktoval Call centrum NCZI  - 02/32 35 30 30, voľba č. 2 - 

pomoc pri registrácii na očkovanie/vakcináciu proti Covid-19. Problém môže byť v tom, že v minulosti 

bol zamestnanec registrovaný v NCZI napr. na testovanie PCR a pôvodne zadané údaje sa nezhodujú 

s údajmi v ŠIS, zaslanými cez RIS na registráciu. 

 

Vzhľadom k tomu, že v druhej vlne budú očkovaní aj pedagogickí zamestnanci II. stupňa základnej školy, 

je možné, aby sa zaregistrovali už teraz ako náhradníci (najmä pedagogický zamestnanec II. stupňa 

https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/


vyučujúci v skupine 5 + 1 alebo zabezpečujúci výučbu na I. stupni). Vytvorili sme jednoduchý systém 

nahlasovania náhradníkov cez odkaz https://covid2021.iedu.sk/ockovanie. V prípade uvoľnených 

kapacít, ak sa napr. zamestnanec 1. skupiny odhlási z daného termínu, môže byť vakcína využitá pre 

náhradníka. 

 

Vzor potvrdenia zamestnávateľa pre 1. skupinu zamestnancov je zverejnený na 

https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/, zároveň v ŠIS. Vzor 

potvrdenia zamestnávateľa pre náhradníkov je zverejnený na https://www.minedu.sk/ockovanie-

zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/. Týmto potvrdením sa zamestnanci budú preukazovať 

v očkovacom centre. Je potrebné ho vystaviť všetkým tým zamestnancom, ktorí sa prihlásia na 

očkovanie. V očkovacom centre budú akceptovať aj podpísanú a naskenovanú verziu potvrdenia. Pri 

vystavovaní potvrdenia si dovoľujeme všetkých upozorniť na skutočnosť, že v prípade uvedenia 

nepravdivých údajov na potvrdení sa dopúšťajú priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

Prvá fáza bude trvať ešte najbližšie dva týždne a následne sa budú identifikovať ďalšie skupiny 

zamestnancov tak, aby boli všetci zaočkovaní v čo najkratšej dobe. S pribúdajúcim počtom vakcín tak v 

ďalších fázach budú na očkovanie pozývané ďalšie skupiny pedagogických, odborných a 

nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, zohľadňujúc aj to, ako sa jednotlivé typy 

škôl a školských zariadení budú pripravovať na možný návrat do prezenčnej formy vzdelávania. 
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