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Najčastejšie kladené otázky – očkovanie (aktualizované 20. 2. 2021) 

 

1. Našej škole neprišiel mail s odkazom na registráciu. Ako sa môžeme zaregistrovať? Ktorí 

zamestnanci? 

Dňom 20. 2. 2021 rozšírená možnosť priameho prihlásenia sa na očkovanie pre všetkých 

pedagogických zamestnancov materských, špeciálnych, základných, stredných škôl a 

internátov vo veku do 55 rokov (vrátane). Registrovať sa môžete prostredníctvom 

formulára https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vactination-teacher-18-55.html.  

 

2. Náš zamestnanec nevie dokončiť registráciu na očkovanie. Čo máme robiť? 

Ku dňu 18.2. sú zo strany ministerstva školstva opravené všetky údaje, ktoré ste nám 

zasielali 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. 

3. Čo bude platiť pre učiteľov, ktorí sa odmietnu dať zaočkovať? Môže sa im vedenie 

vyhrážať, resp. dať im očkovanie príkazom? 

Nie, očkovanie je dobrovoľne. Budú sa naďalej preukazovať platným výsledkom covid testu 

podľa usmernení.  

4. V súvislosti s vyhlásením pána ministra by sme sa chceli informovať, či na vakcíny majú 

nárok aj zamestnanci našej súkromnej materskej školy, ktorá je zaradená do siete škôl 

a šk. zariadení. 

Áno, majú nárok a cez riaditeľa dostanete alebo ste dostali link na prihlasovanie. 

5. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako sa budú učitelia preukazovať, keď budú chcieť 

požiadať o očkovanie? Som totiž učiteľka vo vzdelávacej skupine detí ( detí, ktoré sú na 

homeschoolingu), ale nie som zamestnancom školy.  

 

V prípade, že nie ste zamestnancom školy, nemá ministerstvo vaše údaje, ktoré zasiela NCZI 

na zabezpečenie očkovania. Momentálne spustené očkovanie sa týka zamestnancov škôl 

a školských zariadení, zaradených do siete škôl. 

 

6. Dobrý deň, chceli by sme sa informovať ohľadom očkovania. Vedenie našej školy, p. 

zástupkyňa ani p. riaditeľka nie sú zaradené na očkovanie z dôvodu aprobácie pre 

2.stupeň. Chodíme do práce každý deň, cestujeme, sme vedením pre celú školu, sme v 

kontakte s každým zamestnancom. 
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Na základe vysokého záujmu náhradníkov bola dňom 20. 2. 2021 rozšírená možnosť 

priameho prihlásenia sa na očkovanie pre všetkých pedagogických zamestnancov 

materských, špeciálnych, základných, stredných škôl a internátov vo veku do 55 rokov 

(vrátane). 

 

7. Dobrý deň,  na očkovanie učiteľov si musí učiteľ priniesť originál potvrdenia riaditeľa 

školy alebo stačí podpísaný vytlačený scan?  

 

Stačí scan potvrdenia s podpisom riaditeľa, bez pečiatky. 

 

8. V ŠIS máme potvrdenie o zamestnaní, kde nie je PZ z II. stupňa. Čo máme robiť? 

 

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

je od 20. 2. 2021 aktualizované tlačivo, ktoré reflektuje nové podmienky (viď otázka č. 5)  

  

9. Bude zaočkovaný učiteľ s ½ úväzkom, ak druhu polovicu úväzku pracuje ako asistent? 

Áno. Aj asistenti, ak sú zamestnancami školy a sú uvedení v RIS,  sa teraz očkujú, takže nie 

je dôvod, aby nebol zaočkovaný. 

 

10. Dobrý deň, dnes pokračuje prihlasovanie na očkovanie pre učiteľov, ktorí učia 

prezenčne. Ako to je so zamestnancami, ktorí sa odmietajú dať zaočkovať? Nielen 

pedagogickí zamestnanci, ale aj nepedagogickí (upratovačky). Čo v takom prípade máme 

robiť? 

Nie, 20. 2. 2021 bola rozšírená možnosť priameho prihlásenia sa na očkovanie pre všetkých 

pedagogických zamestnancov materských, špeciálnych, základných, stredných škôl a 

internátov vo veku do 55 rokov (vrátane). Očkovanie je dobrovoľné. Ak odmietajú 

očkovanie, musia mať testy, ako je to upravené v príslušných uzneseniach vlády, vyhláškach 

a v COVID automate.  

11. Kde nájdem prílohu – potvrdenie o zamestnaní? 

 

Potvrdenie o zamestnaní nájdete aktualizovanú k 20. 2. 2021 na stránke ministerstva 

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

 

12. Dopočuli sme sa, že niektoré školy menia v ŠIS zaradenie učiteľov tak, aby boli očkovaní 

už v 1. skupine. Nie je to proti pravidlám? 

 

V prípade uvedenia nepravdivých údajov na potvrdení sa riaditeľ školy dopúšťa priestupku 

podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/
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predpisov. Okrem toho bola dňom 20. 2. 2021 rozšírená možnosť priameho prihlásenia sa 

na očkovanie pre všetkých pedagogických zamestnancov materských, špeciálnych, 

základných, stredných škôl a internátov vo veku do 55 rokov (vrátane). 

 

13. Som učiteľka vo veku 59 rokov. Je možné, aby som sa zaregistrovala?  

 

V tejto chvíli nie sú k dispozícii ďalšie termíny na očkovanie pedagogických zamestnancov 

nad 56 rokov. O možnosti registrácie zamestnancov nad 56 rokov budeme opätovne 

informovať na web stránke ministerstva https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-

skol-a-skolskych-zariadeni/. 
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