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Vážený pán minister 

MUDr. Marek Krajčí  

Ministerstvo zdravotníctva SR 

Limbová 2 

837 52 Bratislava  

 
 
 

V Bratislave, 4. februára 2021 
 

Vážený pán minister, 

už dňa 20. januára 2021 sme Vám zaslali naše nesúhlasné stanovisko k vyhláške MZ SR č. 10/2021                  

Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID 19, 

nakoľko sme s prekvapením zistili, že do poradia prioritného očkovania sa nedostali mimoriadne 

ohrozené skupiny obyvateľstva, medzi ktoré určite patria napríklad zamestnanci ambulantných a 

terénnych služieb, prijímatelia ambulantných a terénnych sociálnych služieb, zamestnanci 

sociálnoprávnej ochrany, ľudia bez domova,  ľudia žijúci v marginalizovaných rómskych komunitách.  

Keďže do dnešného dňa sme neobdržali žiadnu Vašu reakciu a vysvetlenie, z akých dôvodov boli 

uvedené cieľové skupiny vylúčené z prioritného očkovania, a to aj napriek tomu, že potreba ich 

očkovania vyplynula zo záverov odborných diskusií zamestnancov Vášho rezortu a zamestnancov 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, obraciame sa na Vás týmto otvoreným listom. 

Ako dnes ukazujú príklady z praxe, práve komunity, ktoré ste z očkovania vylúčili v prioritnej II. fáze, sa 

stávajú ohniskom nákazy a sú nebezpečné nielen pre samotných členov týchto komunít 

a zamestnancov, ktorí ich podporujú, ale aj pre ostatnú spoločnosť. Máme na mysli napríklad ľudí  

žijúcich v nocľahárňach, útulkoch alebo v marginalizovaných rómskych komunitách.  

Napriek tomu, že ste do poradia očkovania nezaradili vyššie uvedené cieľové skupiny a prioritne ste 

ustanovili očkovať len zamestnancov a klientov pobytových zariadení sociálnych služieb, ani aktuálne  

očkovanie neprebieha priebežne a transparentne. Aj v tejto oblasti sú viaceré problémy, ktoré 

spočívajú najmä v tom, že ak aj poskytovatelia pobytových sociálnych služieb nahlásia a požiadajú 

MPSVR SR o očkovanie a následne je žiadosť zaslaná na Váš rezort, poskytovatelia nemajú žiadne 

informácie ako, v akej lehote, kedy a na základe akých kritérií bude konkrétna žiadosť o očkovanie 

klientov vybavená. Keďže mnohí poskytovatelia nemajú  tieto relevantné informácie, bolo by vhodné 

keby MZ SR tento proces realizoval  transparentne a zverejnil  počet žiadateľov, termíny očkovania a  

počet vybavených žiadostí.  Bolo by vhodné tento proces decentralizovať a určiť kontaktné osoby 

v spádových nemocniciach, s ktorými by mohli poskytovatelia sociálnych služieb patriaci do ich oblasti 

komunikovať, čím by sa odbremenili aj Vaši zamestnanci na národnej úrovni. Pozitívne je, že                   

MPSVR SR začalo zverejňovať žiadateľov o očkovanie z radov poskytovateľov pobytových sociálnych 
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služieb, ale bez ďalších informácií z Vášho rezortu, o ktoré Vás žiadame, takýto zoznam nespĺňa svoj 

účel. 

Tieto informácie  by celý proces  očkovania urýchlili a zároveň by to vytvorilo podmienky na to, aby boli 

zariadenia sociálnych služieb na očkovanie vopred kvalitne pripravené a mali pripravenú príslušnú 

dokumentáciu, ako napríklad anamnestický dotazník, informovaný súhlas. 

Vážený pán minister, prosíme Vás o prijatie opatrení, ktoré umožnia zaradiť do poradia prioritného 

očkovania aj vyššie uvedené cieľové skupiny a zároveň Vás prosíme, aby ste poskytli  zamestnancom a 

tým aj klientom všetky  relevantné informácie aj k práve prebiehajúcemu očkovaniu v pobytových 

zariadeniach sociálnych služieb. 

Veríme, že aj Vaším cieľom je zabezpečiť čo najvyšší počet zaočkovaných zamestnancov a klientov 

všetkých druhov a foriem sociálnych služieb a vytvoriť podmienky prevencie nielen šírenia nákazy, ale 

aj ochrany a zdravia občanov. 

 

S úctou 

 

 

Lýdia Brichtová 

Za Nezávislú platformu SocioFórum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt „Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík" je podporený  
z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 - 2021.  Správcom 
programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou 
nadáciou. 

 
 


