
INFORMÁCIA O OČKOVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV  (aktualizácia 16. 2. 2021) 

Prihlasovanie vybraných kategórií pedagogických zamestnancov na ďalšie termíny očkovania bude 

spustené vo štvrtok 18. 2. 2021 a v piatok 19. 2. 2021. Z dôvod obmedzeného počtu vakcín je prvá 

fáza očkovania určená pre nasledovné skupiny pedagogických zamestnancov, ktorí v najväčšej miere 

zabezpečujú prezenčné vyučovanie: 

 pedagogický zamestnanec materskej školy  

 pedagogický zamestnanec špeciálnej materskej školy 

 pedagogický zamestnanec  zabezpečujúci výučbu na I. stupni základnej školy alebo 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 

 zamestnanec špeciálneho výchovného zariadenia (reedukačné centrá, diagnostické centrá 

a liečebno-výchovné sanatóriá) 

 

Ide o zamestnancov, ktorí sa kvôli naplnenosti očkovacích kapacít resp. pre technické problémy napr. 
chybné údaje v ŠISe nemohli prihlásiť. 
 
V spolupráci s ministerstvom zdravotníctva a samosprávnymi krajmi robíme všetko preto, aby na 
očkovanie boli pripravené aj ďalšie vakcinačné miesta, čím by sa skrátila vzdialenosť dochádzania 
očkovaných.  
 

Stále platí, že pokiaľ sa pedagogický zamestnanec nebude vedieť prihlásiť kvôli nesprávnemu rodnému 

číslu a dostane upozornenie, musí kontaktovať riaditeľa školy, aby skontroloval a opravil jeho osobné 

údaje v ŠIS a odoslať aktualizačnú dávku do RIS-u. V prípade, že učiteľ druhého stupňa základnej školy má 

úväzok kombinovaný vyučovaním na prvom a druhom stupni, v tejto fáze očkovania sa nezúčastňuje 

z dôvodu obmedzeného počtu vakcín. Toto obmedzenie neplatí pre špeciálne základné školy. 

 

Do kategórie pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu na I. stupni ZŠ sa radia aj riaditelia škôl, 

zástupca riaditeľa pre I. stupeň, pokiaľ je vyučujúcim na I. stupni, pedagogickí asistenti učiteľa, špeciálni 

pedagógovia a vychovávatelia.  

 

Pripravené je potvrdenie zamestnávateľa pre vyššie uvedené kategórie. Toto potvrdenie je sprístupnené 

aj elektronicky v ŠIS. Zároveň je zverejnené na stránke ministerstva. Týmto potvrdením sa zamestnanci 

budú preukazovať v očkovacom centre. Vystavte ho, prosím, všetkým zamestnancom, ktorí sa prihlásia 

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

 

Prvá fáza by mala 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. 

 


