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                                                                                                        štátna tajomníčka 

                                                                                                        Ministerstvo zdravotníctva SR 

                                                                                                        Limbová 33 

                                                                                                        Bratislava 

 

V Bratislave, dňa 24.1.2021       

 

Vec: Zaslanie vyžiadaných pripomienok SVLS k mailu MZ SR doručeného dňa 22.1.2021 

k Usmerneniam MZ SR s účinnosťou od 19.1.2021 a MPSVaR v súvislosti s očkovaním proti COVID -

19 u poskytovateľov sociálnych služieb s účinnosťou od 20.1.2021 

 

Dňa 21.1.2021 o 9:17 hod. bol Ministerstvom zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) doručený mail so 

žiadosťou o zaslanie pripomienok (termín ich zaslania neuvedený) obsahujúci dva dokumenty:  

Usmernenie pre očkovanie proti ochoreniu proti COVID-19 poskytovatelia sociálnych služieb, 

subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalšie subjekty, ktorých výkon súvisí 

s poskytovaním sociálnych služieb a výkonom opatrení sociálnych služieb a výkonom opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „Usmernenie 1 MPSVaR SR“), ktoré 

zverejnilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR s účinnosťou od 20.1.2021 a  

Usmernenie pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby 

(ďalej len „Usmernenie 2 MZ SR“), ktoré zverejnilo Ministerstva zdravotníctva SR s účinnosťou od 

19.1.2021. 

SVLS upozorňuje, že Usmernenie 1 MPSVaR SR a Usmernenie 2 MZ SR jej boli elektronicky doručené 

na pripomienkovanie dňa 22.1.2021, t.j. až po ich zverejnení s účinnosťou dňa 20.1.2021, resp. 

19.1.2021.   

 



 

Po odbornom a právnom posúdení uvedených dokumentov Spoločnosť 

všeobecných lekárov Slovenska (ďalej len „SVLS“) zasiela MZ SR nasledujúce 

expertné stanovisko a vyžiadané pripomienky. 

Vzhľadom na zistené závažné nedostatky oboch zaslaných dokumentov SVLS 

žiada MZ SR o ich bezodkladné stiahnutie a vypracovanie nových dokumentov 

súvisiacich s očkovaním proti COVID-19 u poskytovateľov sociálnej 

starostlivosti. Dôvodom je preukázateľné medicínske ohrozenie zdravia a 

bezpečnosti očkovania klientov týchto zariadení v prípade akceptácie 

uvedených dokumentov, rozpor s medicínsky správnymi postupmi, 

vystavenie neodôvodnenému právnemu riziku poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti, ktorí by sa riadili uvedenými dokumentmi, ako aj preukázateľný 

rozpor so zákonmi č. 576/2004 Z.z., č. 578/2004 Z.z. a 153/2013 Z.z. v znení 

neskorších predpisov.     

SVLS upozorňuje, že ku dňu 24.1.2021 sú v SR registrované dve mRNA očkovacie látky proti COVID-

19, a to Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna). Je mimoriadne 

dôležité upozorniť, že obe očkovacie látky majú v EÚ, a teda aj na Slovensku zatiaľ iba podmienečnú 

registráciu bez ukončenia klinických skúšok, čo vyvoláva množstvo legitímnych otázok odbornej aj 

laickej verejnosti. Obe očkovacie látky tiež majú komplikovaný logisticky náročný mrazový/chladový/ 

aplikačný reťazec, preto je nevyhnutné pri ich skladovaní, distribúcii, riedení a podávaní prísne 

dodržiavať odporúčania výrobcov. Z uvedených dôvodov je preto nevyhnutné postupovať 

medicínsky správne, maximálne obozretne a v plnej miere právne nespochybniteľne voči 

obyvateľstvu aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.   

 

Postup odporúčaný MZ SR pri vytvorení medicínsky a právne správnych 

a v praxi realizovateľných usmernení na očkovanie proti COVID-19 u klientov 

v subjektoch poskytujúcich sociálne služby  

1/ SVLS ako odborná spoločnosť zastupujúca výlučne všeobecných lekárov vždy 

podporovala, podporuje a bude podporovať medicínsky a právne bezpečné očkovanie proti 

prenosným chorobám vrátane COVID-19. Každé očkovanie musí byť uskutočnené ako bezpečné pre 



 

očkovaného aj pre zdravotných pracovníkov, ktorí ho vykonávajú. Oba zaslané dokumenty tieto 

atribúty nespĺňajú, preto SVLS s ich realizáciou v očkovacej stratégii a praxi v zaslanej podobe 

zásadne nesúhlasí. 

2/ SVLS žiada stiahnutie Usmernenia 1 MPSVaR a Usmernenia 2 MZ SR bez odkladu pre závažný 

medicínsky nesúlad a právnu neistotu klientov aj zdravotníckych pracovníkov spôsobenú 

nereálnymi a nerealizovateľnými požiadavkami stanovenými oboma dokumentmi, ktoré sú v rozpore 

so zásadami bezpečnej vakcinácie, medicínskou aplikačnou praxou aj platnou legislatívou. 

3/ SVLS z uvedených dôvodov žiada MZ SR, aby bolo hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné 

lekárstvo  na pôde MZ SR bez zbytočného odkladu pripravené bezpečné, odborne a  právne správne 

usmernenie pre očkovanie proti COVID-19 mimo zdravotníckeho zariadenia, a teda aj 

v zariadeniach sociálnych služieb dospelých klientov. Hlavný odborník MZ SR pre všeobecné 

lekárstvo ako poradca ministra zdravotníctva SR podľa Štatútu hlavných odborníkov má na pôde MZ 

SR kompetenciu vytvárať odborné materiály MZ SR s následnou realizáciou v praxi. Je súčasne 

neakceptovateľné, aby MPSVaR SR z vlastného rozhodnutia publikovalo materiály týkajúce sa 

poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorým podávanie očkovacej látky bezosporu jednoznačne 

je, a ktoré nepatria do jeho kompetencie, ale do kompetencie MZ SR, navyše v rozpore so zákonom 

č. 576/2004 Z.z. a zákonom č. 578/2004 Z.z.  Absolútnou prioritou je medicínsky a právne 

garantovaná bezpečnosť klientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj poskytovateľov 

sociálnych služieb za každých okolností vrátane očkovania proti COVID-19.   

Až po schválení nového Usmernenia MZ SR môže MPSVaR v prípade potreby pripraviť usmernenie 

vymedzujúce podpornú činnosť zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti, konkrétne pri očkovaní proti COVID-19. Opačný postup nie je v žiadnom z 

posudzovaných aspektov možný. 

4/ Po vytvorení príslušného materiálu hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo SVLS 

odporúča konzultovať a prípadne doplniť obsah nového medicínsky správneho a právne 

nespochybniteľného usmernenia hlavným odborníkom MZ SR pre pediatriu. SVLS považuje takúto 

spoluprácu za zásadnú a veľmi prínosnú, pretože správne pripravené usmernenie sa bude 

s možnými doplneniami s ohľadom na špecifiká detí a dospievajúcich v ústavoch sociálnych služieb 

týkať nielen dospelých klientov týchto zariadení. Napriek tomu, že počtom najviac klientov zariadení 

sociálnych služieb tvoria dospelí klienti, usmernenie odporúčame vytvoriť hlavnými odborníkmi MZ 

SR v oboch príslušných špecializáciách a v poradí uvedených v bodoch 3/ a 4/ tohto stanoviska.   

5/ Výsledkom takejto mimoriadne prínosnej spolupráce bude vytvorenie jednotného usmernenia 

pre všetky typy poskytovateľov sociálnych služieb pri očkovaní proti COVID-19 naprieč všetkými 

vekovými skupinami. Následne bude uvedené usmernenie poskytnuté MPSVaR, aby na jeho základe 



 

pripravilo pokyny pre zamestnancov všetkých typov poskytovateľov sociálnych služieb tak, aby 

zdravotníckym pracovníkom pri príprave, realizácii očkovania a následnom sledovaní zaočkovaných 

klientov uvedených zariadení boli nápomocní, napr. z dôvodu prípravy klientov na očkovanie  alebo 

monitorovania nežiadúcich účinkov podaných očkovacích látok. Takto pripravené usmernenie bude 

univerzálne a bude ho možné v prípade potreby v gescii MZ SR ako štátnej autority operatívne 

upravovať. 

SVLS ako odborná spoločnosť takýto postup dôrazne odporúča MZ SR z dôvodu odbornej a právnej 

istoty a následnej osvety a komunikácie očkovania v laickej verejnosti predovšetkým v čase 

silnejúcej antipropagandy a spochybňovania bezpečnosti očkovania nielen proti COVID-19. 

 

 

Pripomienky SVLS k Usmerneniu 1 MPSVaR SR 

1/  SVLS sa nevyjadrí k prevádzke poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „PSS“). Organizácia 

prevádzky mimo poskytovania zdravotnej starostlivosti je plne v kompetencii zriaďovateľa bez 

ohľadu na to, či ním je štát v zastúpení MPSVaR alebo iný PSS.   

2/ Usmernenie 1 MPSVaR SR obsahuje nový termín výjazdová očkovacia služba (ďalej len „VOS“), 

ktorý obsahuje aj Usmernenie 2 MZ SR. Takýto poskytovateľ zdravotnej služby však nikde nie je 

definovaný a súčasná legislatíva ho nepozná. Nemá teda vymedzený žiadny medicínsky a právny 

rámec na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vrátane možných pochybení z forenzného hľadiska 

(napr. súdne spory, podnety na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a pod.) súvisiacich 

s očkovaním proti COVID-19. 

Z tohto dôvodu by uvedeným konštatovaním bolo možné pripomienkovanie Usmernenia 1 

MPSVaR ukončiť z dôvodu neexistencie subjektu, ktorý má poskytovať zdravotnú starostlivosť. 

SVLS dôrazne  odporúča MZ SR uvedený dokument bez odkladu stiahnuť a  odporúča MPSVaR SR 

pripraviť ho v súlade s platnou legislatívou. Takejto príprave musí predchádzať správne pripravené 

Usmernenie 2 MZ SR, nie naopak. 

SVLS však upozorňuje na závažné vecné a odborné diskrepancie, ktoré v žiadnom z materiálov 

týkajúcich prevádzky PSS nemožno akceptovať:  

● nie je správne ošetrený postup pri zasielaní zoznamov klientov v súlade ochranou osobných údajov 

klientov,  



 

● MPSVaR odborne ani právne nemá kompetenciu riadiť prácu poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti bez ohľadu na ich právnu subjektivitu, a to ani v prípade mimoriadnej situácie, krízovej 

situácie a núdzového stavu. SVLS preto v záujme ochrany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na 

takéto snahy MPSVaR upozorňuje MZ SR a SVLS sa dôrazne proti uvedeným aktivitám MPSVaR SR 

ohradzuje a žiada , 

● je nevyhnutné zadefinovať úlohu pracovníkov PSS v asistencii pri vykonávaní očkovania priamo 

u PSS bez presahu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, za ktorú sú odborne a práve 

zodpovední výhradne zdravotnícki pracovníci, 

● SVLS zásadne nesúhlasí s požiadavkou „zabezpečenia vyjadrenia všeobecného lekára k očkovaniu 

klienta najneskôr 24 hodín pred očkovaním“, a to ani v budúcnosti. Ošetrujúci všeobecný lekár 

vedie zdravotnú dokumentáciu klienta DSS v súlade s platnou legislatívou, a teda poskytuje inému 

oprávnenému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. v znení 

neskorších predpisov všetky informácie nielen v súvislosti s očkovaním proti COVID-19 

prostredníctvom eZdravia v súlade so zákonom č. 153/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Písomné vyjadrenia uvedeného charakteru sú zbytočné a zvyšovali by aj už aj tak extrémnu 

a chaotickú byrokratickú záťaž všeobecných ambulancií na Slovensku,  

●  očkovanie proti COVID-19 u PSS sa vykonáva najčastejšie u polymorbidných seniorov, ktorých 

zdravotný stav sa aktuálne neraz pomerne rýchlo mení v čase, a teda vystavovanie akéhokoľvek 

„vyjadrenia k očkovaniu“ v časovom predstihu je medicínsky irelevantné a právne 

neakceptovateľné,  

● priestor, kde sa má vakcinácia u PSS vykonávať, nie je v súlade s Národnou stratégiou očkovania 

proti Covid-19 v podmienkach SR schválenou MZ SR – je MZ SR nevyhnutné Národnú stratégiu 

upraviť alebo naopak, špecifikáciu priestoru uviesť do súladu s Národnou stratégiou,   

● anamnestický dotazník (bez uvedenia čísla prílohy) obsahuje otázky, na ktoré už pri prvom 

posúdení nie je väčšina klientov PSS ani ich zákonní zástupcovia schopná relevantne odpovedať  

(napr. otázka, či má klient infekčnú hnačku alebo demyelinizačné ochorenie), 

 ● informovaný súhlas (bez uvedenia čísla prílohy) nie je prispôsobený očkovaniu proti COVID-19 u 

PSS. Neobsahuje ani raz informáciu, akým typom vakcíny a proti akému ochoreniu je klient očkovaný 

(!), nachádzajú sa v ňom informácie, ktorým laik nemôže rozumieť a napriek tomu má s nimi písomne 

vysloviť informovaný súhlas, čo je v priamom rozpore s účelom informovaného súhlasu (napr. text 

„podanie očkovacej látky je možné označiť za predstavenie vírusu imunitnému systému pacienta 

s vyvolaním tvorbu protilátok a zapojením ďalších mechanizmov chrániacich následne pred vznikom 



 

ochorenia“ alebo text „mRNA – nejadrová RNA kódujúca bielkovinu vírusu“). Informovaný súhlas tiež 

obsahuje zjavne nelogický súhlas s nešpecifikovanými „diagnostickými“ výkonmi. 

 

Pripomienky SVLS k Usmerneniu 2 MZ SR  

 

1/ Štruktúra Usmernenia 2 MZ SR je neprehľadná, zmätočná a vecne si vo viacerých bodoch 

dokument vzájomne odporuje. Navyše je vo viacerých bodoch aj v rozpore s Národnou stratégiou 

očkovania proti COVID-19 v podmienkach SR. 

Formulácie typu „dovoľujeme si upozorniť“ nemajú v tomto type dokumentu žiadne opodstatnenie, 

rovnako ako nejasné formulácie typu „podanie očkovacej látky sa eviduje v určenom digitálnom 

systéme“ (nie je jasné, čo znamená „digitálny systém“, prretože ide o dôležitý údaj typu „must“ pri 

bezpečnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti) alebo výrok „v prípade nežiaducich účinkov je 

nutné hlásiť ŠÚKL“ (nie je jasné, kto ich má hlásiť a navyše pri vybraných subjektoch ide o povinnosť, 

nie „nutnosť“). 

2/ SVLS považuje za neakceptovateľné, aby sa v dokumente MZ SR uvádzali mená farmaceutických 

firiem, nie názvy očkovacích látok (napr. „Pfizer“, inde „Pfizer/BioNTech“). Pokiaľ sa spôsob 

skladovania, transportu, aplikácie a iných súvisiacich úkonov pri jednotlivých očkovacích látkach líšia, 

je z dôvodu právnej istoty potrebné uvádzať konkrétne názvy očkovacích látok v dôvodu eliminácie 

odborného pochybenia zdravotníckych pracovníkov.  

3/ SVLS vyjadruje tiež hlboké znepokojenie nad medicínsky a právne neakceptovateľným 

usmernením na používanie rôznych typov zdravotníckeho materiálu (napr. ihly, striekačky), 

s rôznym spôsobom využitia aplikovanej vakcíny – raz 5, inokedy 6 nariedených dávok pri rovnakom 

type očkovacej látky. Dňa 21.1.2021 bol na webexe deklarovaný návrh MZ SR spojený s riedením 

očkovacej látky jedným subjektom na vzdialenom mieste s následným transportom už nariedenej 

vakcíny v striekačke druhým subjektom a podaním vakcíny tretím subjektom klientom v PSS.  

S každým z uvedených navrhnutých postupov v bode 3/, a to jednotlivo aj spoločne SVLS vyslovuje 

zásadný odborný nesúhlas.  

4/ Priestor, kde sa má podľa Usmernenie 2 MZ SR poskytovať zdravotná starostlivosť v súvislosti 

s očkovaním proti COVID-19 je v rozpore s platnou legislatívou aj Národnou stratégiou očkovania 

proti COVID-19 v podmienkach SR. Priestory u PSS je potrebné zosúladiť s legislatívnym rámcom 



 

poskytovania zdravotnej starostlivosti v záujme maximálnej bezpečnosti klientov aj zdravotníckych 

pracovníkov. 

S tým súvisí aj vylúčenie legislatívne neexistujúcich pojmov z usmernenia, ako je napr. „mobilná 

protišoková súprava“ a podobne či ostatné „voľne interpretované“ potrebné materiálno-technické 

vybavenie priestoru, kde sa má zdravotná starostlivosť pri očkovaní proti COVID-19 mimo 

zdravotníckeho zariadenia poskytovať.        

5/ Usmernenie 2 MZ SR obsahuje pomenovanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti výjazdová 

očkovacia služba (ďalej len „VOS“). Takýto poskytovateľ zdravotnej starostlivosti však nie je 

definovaný a súčasná legislatíva ho nepozná. Nemá teda vymedzený žiadny medicínsky a právny 

rámec na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vrátane forenzných súvislostí (napr. súdne spory, 

podnety na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a pod.) 

V súčasnosti očkovanie proti COVID-19 poskytujú tzv. vakcinačné centrá, ktoré prevádzkujú lôžkové 

zdravotnícke zariadenia s potrebným zdravotníckym zázemím na základe vyžiadania MZ SR. SVLS 

odporúča urýchlene právne vyriešiť štatút tzv. vakcinačných centier predovšetkým z dôvodu právnej 

ochrany, pretože ich prevádzkovanie v súčasnosti stále nie je legislatívne ukotvené vrátane ich 

personálneho obsadenia a povinného poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone zdravotníckeho 

povolania.  

V uvedenom rámci musí MZ SR bez odkladu vyriešiť nielen samotnú existenciu týchto subjektov, ale 

aj odbornú a právnu spôsobilosť poskytovať týmto zdravotníckym zariadeniam zdravotnú 

starostlivosť osobitne v tzv. vakcinačných centrách a tzv. VOS. Keďže poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti sa už týmto spôsobom pracovníkmi tzv. vakcinačných centier vykonáva a  očkujú proti 

COVID-19 u PSS, čo bolo opakovane medializované, ich legislatívne ukotvenie neznesie odklad. 

6/ Pokiaľ by tzv. VOS legislatívne existovala, jediným správnym riešením je jej prevádzkovanie 

výhradne poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“), ktorí v plnom rozsahu 

zabezpečia personálne a materiálno-technické vybavenie nielen v rozsahu tzv. vakcinačných 

centier, ale aj tzv. VOS, ktoré budú poskytovať zdravotnú starostlivosť a očkovať proti COVID-19 

u PSS mimo tzv. vakcinačných centier. Takýto PZS správne, dôveryhodne a kontrolovateľne zabezpečí 

všetky administratívne a odborné úkony v súvislosti s očkovaním proti COVID-19 v zdravotníckom 

zariadení aj mimo neho. 

7/ SVLS silne odporúča, aby tzv. vakcinačné centrum bolo zriadené v každom okrese na území SR 

s možnosťou osloviť iných PZS s návrhom na dobrovoľnú spoluprácu z dôvodu čo najširšieho pokrytia 

územia SR.  



 

8/ Uvedená dobrovoľná spolupráca môže zahŕňať zdravotníckych pracovníkov, resp. PZS, ktorí 

budú s tzv. vakcinačným centrom spolupracovať na báze dobrovoľnosti s ohľadom na personálne 

zabezpečenie tzv. vakcinačného centra aj tzv. VOS. Za personálne a materiálno-technické 

zabezpečenie očkovania proti COVID-19 mimo zdravotníckeho zariadenia bude medicínsky a právne 

zodpovedné výhradne tzv. vakcinačné centrum.  

9/ Ponuka na výhradne dobrovoľnú spoluprácu pri personálnom zabezpečení očkovania proti 

COVID-19 bude zahŕňať kompetentných zdravotníckych zdravotníkov (lekárov, sestry),  ktoré 

o takúto spoluprácu prejavia záujem a budú odborne spôsobilí uvedenú činnosť vykonávať.   

Pracovno-právne vzťahy pri spolupráci medzi spolupracujúcimi subjektmi sa budú riadiť výhradne 

a nespochybniteľne princípom dobrovoľnosti a v súlade s Obchodným zákonníkom, resp. inými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.  

10/ Príloha č. 2 uvedeného usmernenia je v rozpore s textom usmernenia mimo tejto prílohy – 

napr. uvádza, že „po zriedení liekovka obsahuje 5 dávok po 0,3 ml“, pričom text usmernia mimo 

prílohy uvádza možnosť využitia 5 aj 6 dávok z jednej liekovky. Ide o mimoriadne závažné pochybenie 

vo formulácii usmernenia. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby sa pri očkovaní používal jednotný 

typ ihly a striekačky, ktoré zabezpečia aplikáciu správneho množstva očkovacej látky pre každého 

očkovaného v súlade s SPC výrobcu. 

Usmernenie musí byť odborne a právne jasné, zrozumiteľné, realizovateľné, medicínsky 

jednoznačné a nespochybniteľné. V opačnom prípade môže dôjsť k zaočkovaniu jedinca rôznym 

spôsobom a rôznou koncentráciou očkovacej látky, čo má vplyv na ochranu zdravia očkovanej 

osoby proti COVID-19.    

11/ SVLS z uvedených dôvodov žiada, aby bolo hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné 

lekárstvo  na pôde MZ SR pripravené odborne a právne správne usmernenie MZ SR pre očkovanie 

proti COVID-19 mimo zdravotníckeho zariadenia (napr. u PSS a podobne). Hlavný odborník MZ SR 

pre všeobecné lekárstvo ako poradca ministra zdravotníctva SR podľa Štatútu hlavných odborníkov 

má na pôde MZ SR kompetenciu vytvárať odborné materiály MZ SR s následnou realizáciou v praxi. 

Absolútnou prioritou je medicínska a právna bezpečnosť klientov aj poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti.   

12/ Po vytvorení tohto materiálu hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo SVLS 

odporúča konzultovať a prípadne doplniť obsah nového medicínsky a právne správneho 

a nespochybniteľného usmernenia s hlavným odborníkom MZ SR pre pediatriu. SVLS považuje 

takúto spoluprácu za zásadnú a veľmi prínosnú, pretože správne pripravené usmernenie sa bude 

s možnými doplneniami s ohľadom na špecifiká detí a dospievajúcich v ústavoch sociálnych služieb 



 

týkať nielen dospelých klientov týchto zariadení. Napriek tomu, že počtom najviac klientov sociálnych 

služieb tvoria dospelí klienti, usmernenie odporúčame vytvoriť hlavnými odborníkmi MZ SR v oboch 

príslušných špecializáciách.   

13/ Výsledkom takejto mimoriadne prínosnej spolupráce bude vytvorenie jednotného usmernenia 

pre všetky typy poskytovateľov sociálnych služieb bez ohľadu vek klientov pri očkovaní proti 

COVID-19. Následne bude uvedené usmernenie poskytnuté MPSVaR, aby na jeho základe pripravilo 

pokyny pre zamestnancov všetkých typov PSS tak, aby zdravotníckym pracovníkom pri príprave, 

realizácii očkovania a následnom sledovaní zaočkovaných klientov uvedených zariadení boli 

nápomocní, napr. z dôvodu monitorovania nežiadúcich účinkov očkovacích látok. Takto pripravené 

usmernenie bude univerzálne a bude ho možné v prípade potreby v gescii MZ SR ako štátnej autority 

operatívne upravovať. 

 

Vyhodnotenie : SVLS ako odborná spoločnosť dôrazne odporúča MZ SR a  MPSVaR SR 

pripomienkované dokumenty stiahnuť pre množstvo závažných odborných a  právnych 

nezrovnalostí. Dôvodom je preukázateľné medicínske ohrozenie zdravia a bezpečnosti očkovania 

klientov týchto zariadení v prípade akceptácie uvedených dokumentov, rozpor s medicínsky 

správnymi postupmi, vystavenie neodôvodnenému právnemu riziku poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti, ktorí by sa riadili uvedenými dokumentmi, ako aj preukázateľný rozpor so zákonmi č. 

576/2004 Z.z., č. 578/2004 Z.z. a 153/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.    Z dôvodu odbornej 

a právnej istoty a následnej osvety a komunikácie očkovania v laickej verejnosti predovšetkým 

v čase silnejúcej antipropagandy a spochybňovania bezpečnosti očkovania SVLS žiada MZ SR 

o vypracovanie nového usmernenia MZ SR v súvislosti s očkovaním proti COVI-19 u PSS. 

 

                            

                                                     S pozdravom 
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                                                                             Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)                                                                   

 


