
Prioritizace očkování - příklady z 
ostatních zemí  
stav k 28.2. 2021 
 

Shrnutí  
Učitelé  

- ČR - pro učitele na všech stupních bude pravděpodobně stejné rizikové skóre jako věk 
70 - 79, tedy 5  

- Francie - bez priority oproti normální populaci 
- Velká Británie - bez priority oproti normální populaci  
- Slovensko - přicházejí na řadu ve fázi 4, po skupině 75 +  
- Německo - učitelé mateřských, základních a speciálních škol paralelně se skupinou 65 - 

79  (skupina 2), ostatní učitelé paralelně s osobami 60 + (ve skupině 3 )  
- Rakousko - ve skupině 2 - paralelně s 65-79 let (ale o něco později než nejstarší z této 

skupiny - viz graf níže).  
 
Náměty:  

- Rozdělit učitele podle věku (nad 55 dříve než ti mladší - což je nyní plánováno) 
- Rozdělit učitele podle škol nyní v provozu - což je též snad v plánu  
- Rozdělit učitele podle typu škol (2. stupeň/střední školy jsou rizikovější než 1. stupeň - 

viz model BISOP)  
- Posunout prioritu učitelů na později (vzhledem k tomu, že nyní jsou všechny školy opět 

zavřené?) a postupovat i nadále podle věku (jako v Británii)  
 
Chroničtí pacienti (komorbidity) 
 

- ČR - zatím definována velmi široká skupina (1,4 mil lidí s rizikovým skóre 5, tedy těsně 
po osobách ve věku 70 - 79, poté 100 tisíc lidí s rizikovým skóre 4) 

- Francie - dvě skupiny - velmi vysoké riziko paralelně se 75 +, ostatní paralelně s 50 + 
- Velká Británie -  dvě skupiny - velmi vysoké riziko paralelně se 70 + ve fázi 4, ostatní 

jsou po 65 + a před 60 + 
- SRN - dvě skupiny - velmi vysoké riziko v druhé prioritní skupině (společně s 70-79 let), 

vysoké riziko společně s třetí skupinou (paralelně s 60+) 
- Rakousko - dvě skupiny - velmi vysoké riziko - součástí fáze 1B (po osobách starších 80 

let, před skupinou dvě), Vysoké riziko - součástí fáze 2 (65-79 let) 
- Slovensko -  jsou rozděleni do více  skupin včetně zohlednění věku  

- Fáze 1 - hemodialýza, ambulantní chemoterapie atd.  
- Fáze 6 - významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia nad 56 let  

https://koronavirus.mzcr.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-spusti-registrace-na-ockovani-pro-ucitele-a-osoby-starsi-70-let-do-ockovani-se-nove-zapoji-take-prakticti-lekari/
https://www.bisop.eu/vyzkumna-zpravabisop-vytvoril-model-sireni-covidu-19-na-zakladnich-skolach/


- Fáze 8 - se stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu 
nad 56 let  

- Fáze 11 (poslední, se zbytkem obyvatel) - komorbidní pod 45 let 
 
Náměty:  

- Rozdělit chronické nemoci na více pod-kategorií 
- Vzít v potaz též věk chronických pacientů (jako na Slovensku - 56 + nebo 56 -) či počet 

chronických onemocnění zároveň 
 
 
Osoby pečující  

- Velká Británie - někteří součástí prioritní skupiny 2, paralelně s 80 +  (v rámci 
zdravotníků a sociálních pracovníků), další podle věku  

- SRN - ve skupině 2, paralelně s 70 - 79 let  
- Rakousko - ve dvou skupinách: např. ošetřovatelé a asistenti osob s postižením ve 

skupině 1B (po 80letých, ale před skupinou dva), lidé pečující o osoby potřebující 24 
hodinovou asistenci ve skupině 2 (65-79 let) 

- Slovensko - 6. Fáze  
 
Náměty:  

- Zařadit osoby pečující (ať už v rámci pečovatelské služby nebo soukromě) jako vysokou 
prioritu, například rizikové skóre 5 

 

Jednotlivé země - detail  
 
Francie (26.2.2021) 
 
Stručně 

- Učitelé nemají žádnou prioritu oproti normální populaci  
- Komorbidní jsou rozděleni do dvou skupin 

- Velmi vysoké riziko (viz seznam níže) jsou paralelně se 75 + 
- Ostatní komorbidity  jsou paralelně s 50+  

 
Zdroj: 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3234097/fr/modification-du-schema-vaccinal-contre-le-sars-cov
-2-dans-le-nouveau-contexte-epidemique  
 

Skupina 1  
Od 27.12. 

Domovy seniorů -  
- všichni obyvatelé  
- pečovatelé nad 65 nebo komorbidní  

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3234097/fr/modification-du-schema-vaccinal-contre-le-sars-cov-2-dans-le-nouveau-contexte-epidemique
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3234097/fr/modification-du-schema-vaccinal-contre-le-sars-cov-2-dans-le-nouveau-contexte-epidemique


 
 
Poznámka:  

- vzhledem k novým mutacím a stavu epidemie bylo posunuta druhá dávka Pfizer na max 
42 dní (od 7.1.) 

 
 
Velká Británie  (k 26.2.2021) 
 
Stručně 

- Učitelé nemají žádnou prioritu oproti normální populaci  
- Komorbidní jsou rozděleni do dvou skupin 

- Velmi vysoké riziko (viz seznam níže modře) jsou paralelně se 70 + ve fázi 4 
- Ostatní komorbidity  jsou po 65 + a před 60 + 

 
Spojené Království (26.2.2021) 
 
Zdroj: 
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-care-home-and-healthcare-se
ttings-posters/covid-19-vaccination-first-phase-priority-groups  
 
1. pracovníci a obyvatelé pobytových zařízení pro seniory 

 Zdravotníci (jenom 50 + nebo komorbidní) 

Skupina 1b  
Od 18.1. 

Všichni 75 + 

 Komorbidní s “velmi vysokým rizikem” - viz seznam  

 - Rakovina, ledviny, po transplantaci, plus další  nemoci s vysokým 
rizikem covid, trisomie 21 

 
cancers et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement 
par chimiothérapie ; de maladies rénales chroniques sévères (dont les 
patients dialysés) ; transplantés d’organes solides ; transplantés par 
allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ; de polypathologies 
chroniques et présentant au moins deux insuffisances d’organes ; de 
certaines maladies rares et particulièrement à risque en cas d’infection 
(liste spécifique établie par le COS et les filières de santé maladies) et enfin 
les sujets atteints de trisomie 21. 

Skupina 2 - 65 - 74, nejdřív ty s komorbiditou  
- Zdravotníci nad 50 nebo s komorbiditou 

Skupina 3 - 50 +  
- Komorbidity ostatní  
- Ostatní zdravotníci 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-care-home-and-healthcare-settings-posters/covid-19-vaccination-first-phase-priority-groups
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-care-home-and-healthcare-settings-posters/covid-19-vaccination-first-phase-priority-groups


2. všichni nad 80 let a zdravotníci a sociální pracovníci v první linii (“frontline”) 
3. všichni nad 75 let  
4. všichni nad 70 let a klinicky extrémně zranitelní jedinci: 

● Jedinci, kteří mají alespoň jednu z níže uvedených diagnóz, nebo byli praktickým 
lékařem zařazení na Shielded Patient List, nebo na tento list zařazení skrze COVID-19 
Population Risk Assessment 

● solid organ transplant recipients 
● people with specific cancers: 

○ people with cancer who are undergoing active chemotherapy 
○ people with lung cancer who are undergoing radical radiotherapy 
○ people with cancers of the blood or bone marrow such as leukaemia, lymphoma 

or myeloma who are at any stage of treatment 
○ people having immunotherapy or other continuing antibody treatments for cancer 
○ people having other targeted cancer treatments that can affect the immune 

system, such as protein kinase inhibitors or PARP inhibitors 
○ people who have had bone marrow or stem cell transplants in the last 6 months 

or who are still taking immunosuppression drugs 
● people with severe respiratory conditions including all cystic fibrosis, severe asthma and 

severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 
● people with rare diseases that significantly increase the risk of infections (such as severe 

combined immunodeficiency (SCID), homozygous sickle cell disease) 
● people on immunosuppression therapies sufficient to significantly increase risk of 

infection 
● problems with your spleen, for example splenectomy (having your spleen removed) 
● adults with Down’s syndrome 
● adults on dialysis or with chronic kidney disease (stage 5) 
● women who are pregnant with significant heart disease, congenital or acquired 
● other people who have also been classed as clinically extremely vulnerable, based on 

clinical judgement and an assessment of their needs. GPs and hospital clinicians have 
been provided with guidance to support these decisions 

5. všichni nad 65 let  
6. všichni mezi 16 - 65 s nemocemi, které představují vysoké riziko vážné nemoci a smrti 

● a blood cancer (such as leukaemia, lymphoma or myeloma) 
● diabetes 
● dementia 
● a heart problem 
● a chest complaint or breathing difficulties, including bronchitis, emphysema or severe 

asthma 
● a kidney disease 
● a liver disease 
● lowered immunity due to disease or treatment (such as HIV infection, steroid medication, 

chemotherapy or radiotherapy) 
● rheumatoid arthritis, lupus or psoriasis (who may require long term immunosuppressive 

treatments) 
● have had an organ transplant 
● had a stroke or a transient ischaemic attack (TIA) 
● a neurological or muscle wasting condition 
● a severe or profound learning disability 
● a problem with your spleen, example sickle cell disease, or you have had your spleen 

removed 
● are seriously overweight (BMI of 40 and above) 



● are severely mentally ill 
7. všichni nad 60 let  
8. všichni nad 55 let  
9. všichni nad 50 let 
10. Ostatní - bude upřesněno 
 
 
Německo (26.2.2021) 
 
Stručně 

- Učitelé na základních a zvláštních školách a v institutcích pro péči o děti jsou 
upřednostněni a očkováni v rámci druhé prioritní skupiny (paralelně s 70-79 let). Ostatní 
učitelé jsou ve třetí prioritní skupině (paralelně s 60+) 

- Komorbidní jsou rozděleni na dvě skupiny  
- Jedni se nacházejí v druhé prioritní skupině (paralelně s 70-79 let) 
- Druzí ve třetí (paralelně s 60+) 

 
SRN aktualizovalo a posunulo učitele dopředu nedávno (24.2.) Změnili prioritizaci z 8.2. 
(https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/
Verordnungen/RefE_1._AEndVO_zur_CoronaImpfV.pdf)  
 
Zdroj: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-informationen-impfung/corona-impfver
ordnung-1829940 
 

Prioritn
í 

skupina 

Německo 

1.  ● Lidé starší 80 let  
● Osoby pracující nebo žijící v domovech s pečovatelskou službou a 

domovech pro seniory 
● Personál pracují v ambulantní péči 
● Zaměstnanci v medicínských oborech s vysokým rizikem vystavení se viru: 

○ Jednotky intenzivní péče 
○ Záchranná služba 
○ Urgentní příjem 
○ Paliativní péče 
○ Očkovací centra 
○ Infekční oddělení  

● Zaměstnanci ve zdravotnických zařízeních, kteří se starají o osoby s 
vysokým rizikem komplikovaného průběhu (zejména hematoonkologie a 
transplantační medicína). 

2.  ● Osoby ve věku 70-79 let 
● Osoby s mentálním hendikepem a demencí  
● Osoby s trisomií 21. chromozomu  
● Osoby po orgánové transplantaci 
● Pacienti s rakovinou, závažným plicním onemocněním (cystická fibróza, 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/RefE_1._AEndVO_zur_CoronaImpfV.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/RefE_1._AEndVO_zur_CoronaImpfV.pdf
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-informationen-impfung/corona-impfverordnung-1829940
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-informationen-impfung/corona-impfverordnung-1829940


 
Rakousko (26.2.2021) 
 

chronická plicní obstrukční onemocnění), závažným diabetem, chronickým 
onemocněním ledvin nebo jater 

● Lidé, kteří mají na základě lékařského posouzení velmi vysoké nebo 
vysoké riziko vážného nebo smrtelného průběhu infekce covid  

● Až dva blízké kontakty, které pečují o lidi, kteří nežijí v ústavu, jsou starší 
70 let, byli po transplantaci orgánu nebo mají některou ze zmíněných 
nemocí nebo postižení. 

● Až dvě blízké osoby těhotných žen 
● Lidé, kteří pracují v lůžkových zařízeních pro mentálně postižené osoby 

nebo kteří pravidelně ošetřují nebo pečují o mentálně postižené osoby v 
ambulantní péči 

● Lidé, kteří pracují v zdravotnických zařízeních s vysokým nebo zvýšeným 
rizikem expozice koronaviru, zdravotničtí pracovníci s pravidelným 
kontaktem s pacienty, zaměstnanci služeb pro dárcovství krve a plazmy a 
v centrech pro testování COVID 

● Policisté, kteří jsou ve službě vystaveni vysokému riziku infekce, například 
během demonstrací 

● Lidé, kteří pracují v zařízeních péče o děti, v denní péči a na základních, 
nebo zvláštních školách 

● Lidé ve veřejném zdravotnictví a na zásadních pozicích v nemocniční 
infrastruktuře 

● Lidé, kteří žijí nebo pracují v uprchlických zařízeních a zařízeních pro 
bezdomovce 

● Lidé, kteří pravidelně pracují se staršími lidmi nebo s lidmi, kteří potřebují 
péči, v rámci nabídek podpory v každodenním životě uznaných podle 
státního práva ve smyslu § 45a jedenácté knihy sociálního zákoníku  

3.   ● Osoby starší 60 let 
● Lidé s následujícími chorobami: obezita, chronické onemocnění ledvin, 

chronické onemocnění jater, imunodeficience nebo infekce HIV, diabetes 
mellitus, různá srdeční onemocnění, mrtvice, rakovina, CHOPN nebo 
astma, autoimunitní onemocnění a revmatismus 

● Zaměstnanci ve zdravotnických zařízeních s nízkým rizikem expozice 
(laboratoře) a bez péče o pacienty s podezřením na infekční onemocnění 

● Osoby, které jsou členy ústavních orgánů nebo ve zvláště důležitých 
funkcích ve ústavních orgánech, ve vládách a správních orgánech, v 
ozbrojených silách, v policii, celních, hasičských sborech, při zvládání 
katastrof, v soudnictví a správě, v diplomatických službách misích nebo v 
organizacích rozvojové spolupráce 

● Lidé na příslušných pozicích v kritických infrastrukturách, v lékárnách a 
farmaceutickém průmyslu, ve veřejných dodávkách a likvidaci, v 
potravinářském průmyslu, dopravě, informačních technologiích a 
telekomunikacích 

● Lidé, kteří pracují v maloobchodu s potravinami 
● Lidé, kteří pracují ve školách (kromě již naočkovaných základních, 

speciálních škol) například na středních školách - nebo v zařízeních pro 
péči o děti a mládež 

● Lidé s nejistými pracovními nebo životními podmínkami 



 
 
Stručně 

- Učitelé jsou součástí druhé prioritní skupiny (65-79 let), pravděpodobně ale až po 
nejstarších z této skupiny  

- Komorbidní jsou rozděleni na dvě skupiny 
- Velmi vysoké riziko těžkého průběhu - součástí fáze 1B (po osobách starších 80 

let, před skupinou dvě) 
- Vysoké riziko těžkého průběhu - součástí fáze 2 (65-79 let) 

 
Zdroje: 

● https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchf
uehrung-und-Organisation.html  

● https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Fachin
formationen.html  

 

Prioritní 
skupina 

Rakousko 

1.  1A  
● Obyvatelé domů pro seniory, domů s pečovatelskou službou a zaměstnanci 

těchto zařízení (s i bez přímého kontaktu se seniory) a také osoby, které se 
pravidelně v těchto domovech pracovně vyskytují 

● Osoby starší 80 let 
● Zdravotníci první kategorie, kteří buď  pracují s ohroženými skupinami nebo 

mají vysokou pravděpodobnost nakažení 
○ Urgentní příjem 
○ Záchranná služba  
○ Lékaři pečující o COVID-19 pozitivní 
○ Zdravotnický personál v kontaktu s kapénkami (např. provádějící 

bronchoskopie, pracující s dutinou ústní, ORL) 
○ Zaměstnanci laboratoře zpracovávající COVID-19 materiály 
○ Zdravotníci z oddělení geriatrie, hemato-onkologie 
○ Zdravotnický personál pracující s pacienty po transplantaci, pracující na 

neonatologii či v porodnictví 
 
1B 

https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Fachinformationen.html
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Fachinformationen.html


● Osoby (bez závislosti na věku), s předchozím onemocněním a velmi 
vysokým rizikem pokud jsou dosažitelní skrze zavedené instituce (dialyzační 
střediska). Jedná se o pacienty s: 

○ Trizomie 21 
○ Lidé s demencí, mentálním nebo fyzickým postižením v pečovatelských 

zařízeních 
○ S pokročilou funkční nebo strukturální chronickou plicní nemocí (s 

trvalou, denní léčbou dvěma medikamenty: plicní hypertenze, 
muskovicidózní/cystická fibróza, CHOPN v pokročilém stádiu GOLD III 
ze skupiny pacientů C) 

○ S chronickým srdečním onemocněním s poškozením orgánů, které je 
trvalé (ischemická choroba srdeční, srdeční insuficience) 

○ Aktivní rakovinné onemocnění léčené v posledních šesti měsících 
farmakoterapií a/nebo radioterapií), metastatická rakovina i bez 
probíhající léčby 

○ Onemocnění vyžadující léčbu imunosupresivy (např. Transplantace 
kostní dřeně v posledních dvou letech, unter einer immunsuppressiven 
Therapie oder mit Graft vs Host Disease, Organtransplantation 
innerhalb des letzten Jahres oder unter einer immunsuppressiven 
Therapie oder mit Graft vs Host Disease, Immunsuppression wie zum 
Beispiel mit Cyclosporin, Tacrolimus, Mycophenolat Azathioprin, 
Methotrexat Tyrosinkinaseinhibitoren, laufender Biologikatherapie (bei 
nicht onkologischer Diagnose) a také HIV s vysokou virovou zátěží; 

○ Na chronické dialýze, s pokročilým chronickým onemocněním ledvin, 
jako je chronické selhání ledvin s glomerulární filtrací <45 ml/min, s 
renální substituční terapií a po transplantaci ledvin 

○ Chronické onemocnění jater se změnou ve struktuře orgánů a 
dekompenzací (Cirhóza jater od Childsova stadia B) 

○ Výrazná obezita od stupně obezity III a BMI>= 40; 
○ Diabetes mellitus typu I s pravidelně zvýšeným HBA1c> 7,5%, typ II s 

pravidelně zvýšeným HBA1c> 8,5%, stejně jako typ I nebo II s 
nevratným poškozením orgánů 

○ Arteriální hypertenze, zejména s poškozením orgánů, chronickým 
srdečním nebo ledvinovým selháním nebo neupravitelným krevním 
tlakem 

○ Další vážná onemocnění s funkčními nebo fyzickými omezeními, která 
mají vliv na závažný průběh nemoci COVID-19 

● Zdravotníci druhé kategorie, kteří mají vysokou pravděpodobnost nakažení 
○ Pohotovostní lékařská služba, 
○ Praktičtí lékaři, pediatřii, oftalmologie, 
○ Pracovníci veřejného zdravotnictví s osobním kontaktem s COVID 

pacienty 
○ Očkovací personál 

● Personál pracující v mobilní péči, podpoře, ošetřovatelství 
● Lidé se zdravotním postižením s osobní asistencí a jejich asistenti 

2.  ● Osoby ve věku 65-79 let (postupně podle věku) 
● Lidé mladší 65 let s předchozími vysoce rizikovými nemocemi v souladu s 

nařízením o rizikových skupinách COVID19 
○ Lidé s demencí nebo mentálním postižením mimo pečovatelská zařízení 
○ Lidé s tělesným postižením, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku 

těžkého průběhu COVID-19 
○ Obezita (BMI> 30) 
○ Chronické onemocnění ledvin 
○ Chronické onemocnění jater 



 
 
Slovensko (26.2.2021) 
 
Stručně 

1. Učitelé přicházejí na řadu ve fázi 4, po 75 + a před “osoba nezastupiteľná v 
uskutočňovaní hospodárskej a sociálnej funkcie štátu)  

2. Komorbidní jsou rozděleni do několika skupin  
a. Fáze 1 - hemodialýza, ambulantní chemoterapie -  

○ Imunodeficience 
○ Diabetes mellitus 
○ Arytmie / fibrilace síní 
○ HIV infekce 
○ Ischemická choroba srdeční, srdeční selhání 
○ Cerebrovaskulární onemocnění / apoplexie 
○ Autoimunitní onemocnění 
○ Chronická obstrukční plicní nemoc 
○ Rakovinné onemocnění 
○ Arteriální hypertenze 
○ Revmatická onemocnění 
○ Bronchiální astma 

● Lidé v 24hodinové péči a jejich pečovatelé 
● Blízké kontaktní osoby těhotných žen  
● Zdravotní pracovníci se středním rizikem vystavení viru a pracující v 

administrativě/správě zdravotních zařízení 
○ Personál oddělení a klinik, které nebyly výše jmenované a mají střední 

riziko nákazy, např. dermatologie, ortopedie 
○ Personál pracující v sanatoriích  
○ Personál zajišťující úklid zdravotních zařízení 
○ Ostatní nelékařský personál v zavedených i mobilních pracovištích 

včetně lékáren 
○ Pracovníci IT a zdravotnické techniky 
○ Zaměstnanci ve veřejném zdravotnictví, kteří nemají kontakt s dalšími 

osobami/pacienty 
○ Ostatní zaměstnanci 

● Zaměstnanci ve školách, školkách, jeslích a zařízeních péče o děti 
● Personál s přímým osobním kontaktem a zvýšeným rizikem infekce, zejména 

v policejním sboru, trestním systému a ozbrojených silách 
● V případě dostatečné dostupnosti vakcíny pro věkovou skupinu 65+ také lidé 

mladší, podle ustanovení  Národní rady pro očkování - lidé podstatní pro 
fungování země atd.  

3.   ● V této fázi mají primárně přednost starší lidé, očkuje se sestupně podle věku 
● Obyvatelé ve stísněných/ nejistých životních podmínkách (společné 

ubytování - azylové domy atd.) 
● Lidé s nutnými přeshraničními cestovními aktivitami z důvodu rodinných 

povinností 
● Zaměstnanci v pracovněprávních vztazích nebo oblastech činnosti, u kterých 

je riziko přenosu vyšší 
● Personál k udržování veřejné správy a justice, veřejného pořádku a 

zabezpečen 
● Lidé s pravidelným osobním kontaktem se zákazníky 
● Lidé s naprosto nezbytnou přeshraniční cestovní činností 



b. Fáze 6 - významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia nad 56 let 
(viz seznam níže) 

c. Fáze 8 - se stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu 
nad 56 let (viz seznam)  

d. Fáze 11 (poslední, se zbytkem obyvatel) - komorbidní pod 45 let   
 

Zdroje: https://korona.gov.sk/vakcinacia/, 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/58/20210212#prilohy.priloha-priloha_k_vy
hlaske_c_58_2021_z_z  
 

1. Fáze 
i. osoba je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho 

objednávacieho systému uverejneného na webovom sídle 
www.korona.gov.sk (ďalej len „centrálny objednávací systém“) a je 

1. zdravotníckym pracovníkom, 
2. študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, 

ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom, 
3. zamestnancom zariadenia sociálnych služieb, 
4. terénnym sociálnym pracovníkom, 
5. zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju 

činnosť v nemocnici, 
6. zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a 

dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s 
pacientom, 

7. osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 
registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú 
službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo 
pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb, 

8. zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do 
kontaktu s testovanou osobou. 

9. zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje služby v 
marginalizovaných rómskych komunitách alebo vykonávanie 
pracovných činností pre ľudí bez domova, 

10. zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje podporné 
služby pre poskytovateľa sociálnej služby, 

11. príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyčleneným na 
pomoc pri testovaní obyvateľstva na území Slovenskej republiky 
na prítomnosť ochorenia COVID-19 a na pomoc v zdravotníckom 
zariadení, 

https://korona.gov.sk/vakcinacia/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/58/20210212#prilohy.priloha-priloha_k_vyhlaske_c_58_2021_z_z
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/58/20210212#prilohy.priloha-priloha_k_vyhlaske_c_58_2021_z_z
http://www.korona.gov.sk/
https://www.lewik.org/term/1836/zdravotnicki-pracovnici/


12. príslušníkom Policajného zboru alebo príslušníkom Hasičského a 
záchranného zboru vyčleneným pre mobilné odberové miesta 
vykonávajúce testovanie a na pomoc v zdravotníckom zariadení, 

ii. na očkovanie sa v daný deň nedostavili všetky osoby objednané 
prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému alebo sa na 
očkovanie v daný deň objednalo menej osôb, ako umožňoval centrálny 
objednávací systém; ak je splnené toto kritérium, poskytovateľ môže 
dávky očkovacej látky v počte, v akom sa z tohto dôvodu v daný deň 
nepoužili, podať: 

1. osobe, ktorej sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná 
zdravotná starostlivosť a ktorá je osobou s: 
– vekom najmenej 65 rokov, 
– ochorením podľa bodu F písm. b) prvého bodu alebo bodu H 
písm. b) druhého bodu alebo 
– ťažkým zdravotným postihnutím, 

2. inej osobe s vekom najmenej 65 rokov, osobe s ochorením 
uvedeným v 6.fáze a písm. b), bod 1. alebo uvedeným v ôsmej 
fáze a písm. b), bod 2. alebo osobe s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo 

iii. očkovanie je organizované pre väčšiu skupinu 
1. prijímateľov pobytovej alebo ambulantnej sociálnej služby 

poskytovanej v zariadení sociálnych služieb podľa osobitného 
predpisu a zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb v 
tomto zariadení, ak sa očkovanie vykonáva priamo v tomto 
zariadení sociálnych služieb, 

2. osôb, ktorým sa pravidelne vykonáva hemodialýza u 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom 
povolenia na prevádzkovanie stacionáru v špecializačnom odbore 
nefrológia, ak toto očkovanie zabezpečí tento poskytovateľ 
zdravotnej starostlivosti, 

3. osôb aktuálne absolvujúcich ambulantnú chemoterapiu, ak toto 
očkovanie zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u 
ktorého sa chemoterapia vykonáva, alebo 

4. imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením, pre 
ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí očkovanie 
ambulantnou formou v domácom prostredí, v inom prirodzenom 
prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje, 
alebo inom prostredí. 

2. Fáze 



Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v prvej fáze alebo osoby s vekom najmenej 85 
rokov. 

3. Fáze 
Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom 
najmenej 75 rokov. 

4. Fáze - aktuálně probíhá 
Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba, 
ktorá: 

je objednaná na očkovanie prostredníctvom elektronického objednávacieho formulára 
zverejneného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
podľa ním stanovenej priorizácie a je osobou s vekom 

a. najmenej 56 rokov, ktorá vykonáva činnosť starostlivosti o deti, 
výchovy a vzdelávania ako: 
– zamestnanec zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku 
dieťaťa, 
– zamestnanec subjektu, ktorý prevádzkuje živnosť starostlivosti o 
deti do šesť rokov veku dieťaťa, 
– pedagogický zamestnanec, ktorý prichádza do kontaktu s 
dieťaťom alebo so žiakom v rámci školského vyučovania v škole, 
alebo 
– zamestnanec špeciálneho výchovného zariadenia alebo 

b. najviac 55 rokov, ktorá má byť očkovaná očkovacou látkou, ktorej 
účinnosť u osôb vo veku nad 55 rokov v súčasnosti dostupné 
údaje z klinických skúšaní neumožňujú odhadnúť a ktorá 
vykonáva činnosť starostlivosti o deti, výchovy a vzdelávania ako: 
– zamestnanec zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku 
dieťaťa, 
– zamestnanec subjektu, ktorý prevádzkuje živnosť starostlivosti o 
deti do šesť rokov veku dieťaťa, 
– pedagogický zamestnanec, ktorý prichádza do kontaktu s 
dieťaťom alebo so žiakom v rámci školského vyučovania v škole, 
alebo 
– zamestnanec špeciálneho výchovného zariadenia. 

5. Fáze 
Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba, ktorá: 

je osobou objednanou na očkovanie prostredníctvom elektronického objednávacieho 
formulára zverejneného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ktorý môže byť 



prevádzkovaný aj v rámci iného orgánu podľa ním stanovenej priorizácie ako osoba 
nezastupiteľná v uskutočňovaní hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, v udržiavaní 
kvality života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku 
alebo životného prostredia s vekom 

a. najmenej 56 rokov alebo 
b. najviac 55 rokov, ak má byť očkovaná očkovacou látkou, ktorej účinnosť u osôb 

vo veku nad 55 rokov v súčasnosti dostupné údaje z klinických skúšaní 
neumožňujú odhadnúť. 

6. Fáze 
Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom 
najmenej 56 rokov, ktoré sú zároveň osobami 

1. so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu 
ochorenia COVID-19; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou 
riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient 

a. s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia, 
b. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia, 
c. po transplantácii solídnych orgánov, 
d. po transplantácii krvotvorných buniek (BMT), 
e. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu 

GOLD C, D, 
f. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý  prekonal v 

minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom, 
g. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej 

poruchy, 
h. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV), 
i. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami, 
j. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami 

reštrikčných ochorení srdca, 
k. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na 

minimálne 2 orgánoch, 
l. s HIV v štádiu AIDS/late presenter, 
m. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s), 
n. s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35, 
o. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu 

infekcie na ostatných), 
p. s cirhózou pečene, 



q. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a 
vyžadujúci substitučnú liečbu, 

r. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a 
substitučnú liečbu, 

s. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex 
vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou 
sklerózou a iným, 

t. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením 
kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia), 

u. o závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných 
ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu, 

v. so závažnými poruchami hemokoagulácie, 
w. so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza), 

2. ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie alebo osobou, ktorá 
opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa 
posudku vydaného podľa osobitného predpisu alebo 

3. ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa osobitného predpisu 
vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. 

7. Fáze 
Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najviac 55 
rokov alebo osoby, ktoré 

a. sú objednané na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému, majú 
byť očkované očkovacou látkou, ktorej účinnosť u osôb vo veku nad 55 rokov v 
súčasnosti dostupné údaje z klinických skúšaní neumožňujú odhadnúť a sú to tiež osoby 

a. s chorobou (zoznam chorôb je uvedená vo fáze 6, bod 1.) alebo osoba, 
b. ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, alebo osobou, ktorá 

opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa 
posudku vydaného podľa osobitného predpisu alebo 

c. ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa osobitného 
predpisu vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 
postihnutím. 

8. Fáze  
Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby objednané na 
očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a 

1. najmenej 65 rokov, 



2. najmenej 56 rokov, ak je osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko 
závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so stredne závažnou chorobou 
zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient 

a. s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii, 
b. s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti, 
c. s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC, 
d. s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a 

cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií, 
e. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD 

A,B, 
f. liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie, 
g. s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy, 
h. s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu, 
i. s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou, 
j. HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS, 
k. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s), 
l. s obezitou – BMI vyšší ako 30, 
m. so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na 

ostatných), 
n. s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy, 
o. so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a 

nevyžadujúci substitučnú liečbu, 
p. so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a 

substitučnú liečbu, 
q. so stredne závažnou formou reumatologických, chronických 

gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu, 
r. so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie alebo 

3. najviac 55 rokov, ak je osobou so stredne závažnou chorobou podľa vyššie uvedených 
chorôb, ktorá má byť očkovaná očkovacou látkou, ktorej účinnosť u osôb vo veku nad 55 
rokov v súčasnosti dostupné údaje z klinických skúšaní neumožňujú odhadnúť. 

9. Fáze 

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby objednané na 
očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 
55 rokov. 

10. Fáze  



Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby objednané na 
očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 
45 rokov. 

11. Fáze 

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby objednané na 
očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 
18 rokov. 
 


