Bratislava, 11. február 2021

Stanovisko zdravotníckej siete AGEL k očkovaniu proti koronavírusu
Sieť zdravotníckych zariadení AGEL prevádzkuje na Slovensku 13 nemocníc. Pätica z nich je
rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR oficiálnym vakcinačným centrom a sú evidované na
portáli www.korona.gov.sk . Sú to:
1. Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica a.s.
2. Nemocnica AGEL Komárno a.s.
3. Nemocnica AGEL Bánovce a.s.
4. Nemocnica AGEL Levice a.s.
5. Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Všetci záujemcovia o očkovanie sa musia registrovať vopred na už spomínanom portáli
www.korona.gov.sk, kde je presne uvedené, kto a za akých podmienok môže byť aktuálne
zaregistrovaný na očkovanie.
Uvedený portál spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, NIE
konkrétne nemocnice. MZ SR je tým subjektom, ktoré podľa aktuálneho stavu dodávky očkovacích
vakcín na Slovensko rozdeľuje počet vakcín pre jednotlivé nemocnice a tiež v spolupráci s MIRRI
nahadzuje jednotlivé voľné termíny, tzv. časové sloty pre záujemcov na online registráciu. Nemocnice
dostávajú finálny zoznam tých, ktorí majú byť zaočkovaní 48 hodín pred samotnou vakcináciou.
V prípade, že sa pri zvolenom termíne na portáli www.korona.gov.sk pri konkrétnej nemocnici a
termíne uvádza - OBSADENÉ, znamená to, že všetky voľné termíny boli už naplnené konkrétnymi
záujemcami na očkovanie. V prípade, že sa pri zvolenom termíne uvádza - ZATVORENÉ, znamená to,
že MZSR zatiaľ ani neotvorilo žiadne voľné termíny na očkovanie v danom vakcinačnom centre.
Vzhľadom na aktuálny veľký záujem širokej verejnosti o očkovanie a limitované dodávky vakcín proti
koronavírusu pre Slovensko môže nastať aj prípad, že už zaregistrovaní záujemcovia na konkrétny
termín očkovania nebudú zaočkovaní. Zrušenie termínu je v réžii Národného centra zdravotníckych
informácií, ktoré každého jedného zaregistrovaného záujemcu vyrozumie, nie je to záležitosť
konkrétnej nemocnice, nemocnica ani nenesie zodpovednosť za takúto situáciu. NCZI však v tejto
chvíli zrušené termíny na očkovanie nenahrádza novým termínom pre každého záujemcu. Naopak,
všetci, ktorým bol termín očkovania zrušený sa musia znovu registrovať na portáli
www.korona.gov.sk
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Uvedené platí aj pre tých záujemcov o očkovanie, ktorí mali už druhý termín na preočkovanie proti
koronavírusu.
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