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Tlačová správa Handlová 19. 3. 2021 
Mesto Handlová ponúka pomoc pri nahlasovaní na očkovanie (COVID-19)  

Mesto Handlová zriaďuje od pondelka 22. marca 2021 telefonickú linku pre 
nahlasovanie do „čakárne“ na očkovanie proti COVID-19 pre všetkých, ktorí nemajú 
prístup na internet alebo majú problém s prihlásením sa. Službu poskytuje mesto 
Handlová v spolupráci s Centrom voľného času v Handlovej. Mesto dáva do pozornosti, 

že nemá vplyv na systém registrácie - čakárne, nevie ovplyvniť ponuku očkovacích miest, termín ani 
výber vakcín. Systém registrácie spravuje a pravidlá určuje Ministerstvo zdravotníctva SR a Národné 
centrum zdravotníckych informácií. 

Pripravte si informácie k registrácii na očkovanie vopred 

Telefonická služba má pomôcť tým, ktorí sa na webe www.korona.gov.sk nevedia zaregistrovať sami, 
oproti iným záujemcom však nie je nijako zvýhodnená. Zamestnanci mesta nemôžu volajúcim zaručiť 
skorší termín vakcinácie, iba za nich vyplniť elektronický formulár v prípade, že budú k dispozícii voľné 
miesta. 

V úvode telefonátu zodpovedný zamestnanec Centra voľného času požiada o súhlas so spracovaním 
osobných údajov. Všetky údaje, ktoré občan nahlási telefonicky budú použité výlučne na účel 
nahlásenia na očkovanie, nebudú archivované ani inak použité a zamestnanci na druhej strane linky 
boli riadne poučení o ochrane osobných údajov. 

Pred tým, ako využijú občania linku na nahlasovanie, mesto žiada, aby si pripravili nasledovné 
dokumenty, resp. informácie, čím urýchlia poskytnutie služby. Pred zavolaním si pripravte tieto 
informácie: Meno, priezvisko, rodné číslo, názov zdravotnej poisťovne, kontaktné tel. číslo alebo email, 
(môže byť číslo a email na rodinného príslušníka alebo osoby, ktorej dôverujete, nie však kontakt na 
mesto) adresa trvalého pobytu: ulica, číslo domu, PSČ a mesto. 

Telefonická linka 0915 874 998 bude dostupná v pracovné dni v čase od 9.00 h do 15.00 h. 
V inom čase bude linka nedostupná. Linka bude zriadená od 22. marca 2021 predbežne do 30. 
apríla 2021. 


