
PREUKAZOVANIE SA OSÔB A SPÔSOB ÚHRADY 
VÝKONU OČKOVANIA PROTI COVID-19:

Poistenci zdravotných poisťovní v SR

Osoby s registrovaným pobytovým formulárom v zdravotnej poisťovni v SR

Osoby bez zdravotného poistenia s nárokom na úhradu plného rozsahu 
zdravotnej starostlivosti (osoby s poskytnutou doplnkovou ochranou, osoby 
zaradené v programe MV SR na ochranu obetí)

PREUKÁŽU SA: SPÔSOB ÚHRADY:

Preukaz poistenca slovenskej 
zdravotnej poisťovne

Fakturácia na príslušnú 
zdravotnú poisťovňu

PREUKÁŽU SA: SPÔSOB ÚHRADY:

Preukaz poistenca slovenskej zdravotnej 
poisťovne s označením „EU“

Fakturácia na príslušnú 
zdravotnú poisťovňu

PREUKÁŽU SA: SPÔSOB ÚHRADY:

Nárokový preukaz VšZP Fakturácia na VšZP:
  Typ faktúry UT

Pozn.: nárok na poskytnutie očkovania má aj:
  dlžník zdravotnej poisťovne (štandardný typ faktúry)
  poistenec, ktorý nepodal prihlášku včas (typ faktúry NH – fakturácia VšZP)
  bezdomovec (typ faktúry BE – fakturácia VšZP)

1.

2.

3.



Občania SR bez verejného zdravotného poistenia

Osoby bez verejného zdravotného poistenia, ktoré sú študentmi 
VŠ v SR a zároveň sú v pracovnoprávnom vzťahu u poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti

PREUKÁŽU SA: SPÔSOB ÚHRADY:

Slovenský občiansky preukaz 
alebo slovenský pas

Fakturácia na VšZP: 
  Typ faktúry NH

  Vo faktúre vykázať rodné číslo 
(nie číslo OP alebo pasu)

  K  faktúre nie je nutná 
žiadna príloha

PREUKÁŽU SA: SPÔSOB ÚHRADY:

Potvrdenie o návšteve VŠ, pracovná 
zmluva s poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti v SR, doklad (preukaz) 

o povolení pobytu v SR.

Fakturácia na VšZP:
  Typ faktúry NH

  Vo faktúre vykázať identifikačné číslo 
zo slovenského pobytového preukazu
  K faktúre  je nutná príloha – postačuje 

hromadný zoznam očkovaných v rozsahu 
identifikačné číslo zo slovenského 

pobytového preukazu, meno a priezvisko 

ROZŠÍRENIE SKUPÍN OD 14. 6. 2021 

Osoby bez verejného zdravotného poistenia s udeleným pobytom (tolerovaný, 
registrovaný, prechodný, dlhodobý alebo trvalý pobyt) na území SR

PREUKÁŽU SA: SPÔSOB ÚHRADY:

Doklad (preukaz) o povolení 
pobytu v SR

Fakturácia na VšZP:
  Typ faktúry NH

  Vo faktúre vykázať identifikačné číslo  
zo slovenského pobytového preukazu
  K faktúre  je nutná príloha – postačuje 

hromadný zoznam očkovaných v rozsahu 
identifikačné číslo zo slovenského pobytového 

preukazu, meno a priezvisko 
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Osoby bez verejného zdravotného poistenia, ktoré sú študentmi základnej 
školy v SR, strednej školy v SR alebo vysokej školy v SR v dennej forme 
štúdia z iného členského štátu

Žiadatelia o azyl v SR, o ktorých žiadosti doposiaľ nebolo rozhodnuté

PREUKÁŽU SA: SPÔSOB ÚHRADY:

Potvrdenie o návšteve školy 
a Európsky preukaz zdravotného 
poistenia iného členského štátu

Fakturácia na VšZP alebo na inú zdravotnú 
poisťovňu podľa voľby osoby:

  Typ faktúry EU
  Vo faktúre vykázať identifikačné 

číslo z EPZP 
  K faktúre je nutná príloha - fotokópia 

EHIC/C111/ ND (rovnako ako pri bežných 
faktúrach typu EU)

PREUKÁŽU SA: SPÔSOB ÚHRADY:

Preukaz žiadateľa 
o udelenie azylu

Fakturácia na VšZP:
  Typ faktúry NH

  Vo faktúre vykázať identifikačné 
číslo z preukazu žiadateľa

  K faktúre je nutná príloha – fotokópia 
preukazu žiadateľa 
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Ostatní cudzinci, neuvedení v predchádzajúcich skupinách

Vakcinácia nie je možná

7.

8.



V týchto skupinách sa môžu nachádzať aj osoby, ktoré majú k dispozícii Európsky preukaz zdravotného 
poistenia z iného členského štátu EU.

Ak sa osoby preukážu preukazom EHIC, neuvádzajte ich vo faktúre typu NH, ale zaraďte ich do faktúry typu 
EU (rovnaký postup ako je pri fakturácii iných zdravotných výkonov poskytnutých poistencovi s preukazom 
EHIC). V takomto prípade bude výkon očkovania následne refundovaný zo zdravotnej poisťovne z príslušného 
členského štátu.

Zároveň upozorňujeme, že EHIC z iného členského štátu nie je postačujúci doklad na poskytnutie očkovania 
– je potrebný aj doklad preukazujúci nárok na očkovanie (napr. slovenský občiansky preukaz, slovenský pas, 
doklad o povolení pobytu v SR alebo potvrdenie o návšteve školy). 

Vo všetkých vyššie uvedených skupinách 1 – 8 je povinnosťou očkovacieho centra vykonať kontrolu 
oprávnenosti na poskytnutie vakcinácie.

Poznámka k skupine 4 (Občania SR bez verejného zdravotného poistenia) 
a 6 (Osoby bez verejného zdravotného poistenia s udeleným pobytom):


