
   
 

   

Vážený pán minister zdravotníctva SR 

MUDr. Marek Krajčí 

Ministerstvo zdravotníctva SR 

Limbová 2 

837 52 Bratislava 

                                V Bratislave 27.01.2021 

 

 

 

 

 

 

Vec: Prednostné očkovanie na COVID 19  osôb s ťažkými postihnutiami v domácom 

prostredí. 

 

 

Vážený pán minister zdravotníctva Slovenskej Republiky, 

 

 

 V mene pacientov a ich opatrovateľov si Vás dovoľujeme požiadať o urýchlené  

očkovanie na COVID 19 osôb s ťažkými zdravotnými postihnutiami v domácom 

prostredí.  

Zdravotné postihnutie (ZP) je trvalým zhoršením zdravotného stavu jednotlivca 

a ovplyvňuje jeho možnosť uplatnenia takmer vo všetkých sférach verejného i súkromného 

života. (https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/diskriminacia/dovody/zdravotne-

postihnutie-2/) 

Ide o chronických, vážne chorých, fyzicky a/alebo mentálne hendikepovaných ľudí 

všetkých vekových kategórií. Majú status ZŤP resp. ZŤP/S a sú odkázaní na neustálu opateru, 

väčšinou 24 hodinovú.  

Opatrujú ich rodinní príslušníci a/alebo tzv. asistenti na základe zmluvy o výkone 

osobnej asistencie  podľa §51 Občianskeho zákonníka a opateru vykazujú Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny.  

Nakoľko jedna odkázaná osoba vyžadujúca často 24 hodinovú opateru môže mať viac 

zmlúv o výkone osobnej asistencie, navrhujeme že na účely očkovania si osoba s ŤZP vyberie  

kľúčové osoby (napríklad otec/matka a ešte iný osobný asistent). Títo budú zaočkovaní spolu 

s odkázanou, t. j. zdravotne ťažko postihnutou osobou. 

 Žiadame zaradiť osoby s ťažkými postihnutiami v domácom prostredí na zoznamy v 

mobilných očkovacích miestach a aj vo vakcinačných centrách v nemocniciach.  

 Uvítame zaočkovanie opatrovateľov, rodinných príslušníkov aj vo vakcinačných 

centrách za podmienok náhradníkov s definovanou dostupnosťou pri nevyčerpaní (zostatkoch) 

vakcín na daný deň. 

  

https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/diskriminacia/dovody/zdravotne-postihnutie-2/
https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/diskriminacia/dovody/zdravotne-postihnutie-2/


   
 

   

Odôvodnenie: 

  

 Uvedené osoby sú fyzicky a/alebo mentálne natoľko hendikepované, že akákoľvek 

ústavná starostlivosť mimo svojho domáceho prostredia je extrémne náročná, prípadne 

možná iba so splnením podmienok neustáleho dozoru. Zdravotnícke ani sociálne zariadenia nie 

sú väčšinou personálne dostatočne vybavené.  

Takáto osoba sa môže dostať do ústavnej zdravotnej starostlivosti buď po infikovaní 

COVID 19 (s extrémne zlou prognózou prežitia) resp. do ústavnej zdravotnej/sociálnej 

starostlivosti vtedy, keď sa nakazí alebo dostane do karantény jej opatrovateľ/ka. 

  Štát sa v súčasnosti (aj) prostredníctvom financovania osobnej asistencie snaží udržať 

tieto osoby v domácom prostredí. Včasné očkovanie osôb s ŤZP a ich opatrovateľov významne 

uľahčí veľkej skupine najrizikovejšej populácie a zníži riziko zbytočného zaťaženia 

zdravotníckych a/alebo sociálnych zariadení.  

 

Za pochopenie a kladné vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme.  

 

  

 

S úctou  

 

PhDr. Mária Lévyová 

prezidentka AOPP 

 

PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD, MSc. 

1.viceprezident AOPP 

 

 

 

  



   
 

   

Na vedomie:  

 

Minister zdravotníctva SR MUDr. - Marek Krajčí 

 

Minister práce sociálnych vecí a rodiny – Bc. Milan Krajniak 

 

Úrad verejného zdravotníctva – hlavný hygienik - PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 

 

Poslankyňa NR SR a členka Výboru pre ľudské práva, národnostné menšiny a Výboru pre 

sociálne veci – Mgr. Jana Žitňanská 


