
 
Zmenou legislatívy sa rozširuje okruh osôb, ktorým bude uhrádzaný výkon očkovania 
proti ochoreniu COVID-19 
 
Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 
 
radi by sme Vám dali do pozornosti informáciu o rozšírení okruhu osôb, ktorým bude 
uhrádzaný výkon očkovania proti ochoreniu COVID-19 s účinnosťou od 13.4.2021. 
 
V súlade  s § 29ba   zákona č. 580/2004 Z. z.   v znení zákona   č. 133/2021 Z. z. majú  nárok 
na očkovanie proti Covid-19 jednotlivé kategórie občanov  a poistencov, ktoré nájdete 
v prehľadnej tabuľke nižšie: 
 

KATEGÓRIA AKO SA PREUKÁŽE TYP     
FAKTÚRY 

Občan SR verejne zdravotne poistený v SR Preukaz poistenca slovenskej 
zdravotnej poisťovne 

SK 

Občan SR verejne zdravotne poistený v SR 
s dlhom na poistnom/neplatič 

Preukaz poistenca slovenskej 
zdravotnej poisťovne 

SK 

Občan SR platiaci verejné zdravotné 
poistenie v inom štáte EÚ s bydliskom v SR, 
ktorý má v SR registrovaný formulár S1 

Preukaz poistenca slovenskej 
zdravotnej poisťovne 
s označením EU* (tento mal 
nárok na očkovanie aj pred 
zmenou legislatívy) 

EU 

Občan SR bez zdravotného poistenia v SR Občiansky preukaz, alebo 
pas vydaný SR 

NH 

EÚ poistenec s nárokom na úhradu plného 
rozsahu zdravotnej starostlivosti (formulár 
S1) 

Preukaz poistenca slovenskej 
zdravotnej poisťovne 
s označením EU* (tento mal 
nárok na očkovanie aj pred 
zmenou legislatívy) 

EU 

Cudzinec  verejne zdravotne poistený v SR Preukaz poistenca slovenskej 
zdravotnej poisťovne 

SK 

Cudzinec bez zdravotného poistenia v SR 
s poskytnutou doplnkovou ochranou a obeť 
obchodovania s ľuďmi v programe MV SR 

Špeciálny preukaz VšZP 
vydaný danej osobe  

UT 

Cudzinec bez zdravotného poistenia v SR, 
ktorý je študentom medicíny v SR, a ktorý 
vykonáva prácu v nemocnici 

Pracovná zmluva 
s nemocnicou a potvrdenie 
o štúdiu na VŠ 

NH 

Bezdomovec   BE 

Ostatní cudzinci bez zdravotného poistenia v 
SR 

Vakcinácia nie je možná _ 

 

 
 



Nárok na očkovanie má každý občan SR, ale aj cudzinec, ktorý platí zdravotné poistenie u 
nás. Očkovať je možné aj občana inej krajiny EÚ, musí však mať v SR registrovaný formulár 
S1. Po zaregistrovaní formulára mu zdravotná poisťovňa vydá preukaz s označením EÚ. Až 
po vyhotovení preukazu a jeho prevzatí sa môže záujemca dostaviť na termín očkovania. 
Vďaka tejto zmene majú od 13. 4. 2021 nárok na vakcínu aj poistenci s nedoplatkom na 
zdravotnom poistení alebo občania SR bez zdravotného poistenia.  
 
Nárok na očkovanie má aj bezdomovec, ten sa však nebude nahlasovať cez formulár NCZI, 
očkovacie centrum v spolupráci  s terénnymi pracovníkmi budú tieto skupiny osôb riešiť 
prostredníctvom mobilných očkovacích tímov. 
 
Nárok na vakcínu ale nemajú ľudia z tretích krajín bez platieb do nášho systému 
verejného zdravotného poistenia. Výnimkou sú cudzinci s poskytnutou doplnkovou 
ochranou, obete obchodovania s ľuďmi, študenti medicíny či pracujúci v nemocniciach. 
Ministerstvo zdravotníctva SR však môže rozšíriť zoznam osôb s úhradou očkovania. 

 Ľudia, ktorí by si chceli očkovanie sami zaplatiť, túto možnosť nemajú. 

 

 


