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V Bratislave dňa 25.1.2022 

 

Digitálny COVID preukaz EÚ bude od februára platiť deväť mesiacov, ľudia si 
ho môžu stiahnuť na korona.gov.sk   
 
Digitálny COVID preukaz EÚ si dokážu ľudia uložiť do mobilu,  ale najskôr je potrebné, aby  navštívili 
stránku korona.gov.sk a zvolili si možnosť Získať Digitálny COVID preukaz EÚ.  
Platnosť Digitálneho COVID preukaz EÚ sa od 1. februára mení, po novom bude platiť 9 mesiacov.    
 
Národné centrum zdravotníckych informácií doteraz vydalo 2 743 458 Digitálnych COVID preukazov 
EÚ o očkovaní 1. dávkou vakcíny, 2 395 454 Digitálnych COVID preukazov EÚ o očkovaní 2. dávkou 
vakcíny a 1 133 703 Digitálnych COVID preukazov EÚ o očkovaní 3. dávkou vakcíny proti ochoreniu 
COVID-19.  
  
Na korona.gov.sk výberom tohto formulára budú automaticky presmerovaní na portál služieb NCZI.  
Na prihlásenie sa do portálu NCZI je nutné zadať číslo mobilného telefónu, rok narodenia a COVID-
19-PASS. To je deväťmiestny údaj, ktorý sa skladá z písmen, číslic a pomlčiek, záujemcovia ho nájdu 
v SMS alebo emailoch od NCZI. Uvádzať sa musia iba totožné údaje, ktoré sa už zadávali, a to či už 
pri objednaní sa na PCR, alebo antigénové testovanie, respektíve pri registrácii na očkovanie cez 
korona.gov.sk.  
 
Na portáli služieb NCZI existuje aj možnosť nastaviť si automatické zasielanie Digitálnych COVID 
preukazov EÚ na email, pričom potom budú preukazy zasielané automaticky, keď bude osobe 
pridelený nový Digitálny COVID preukaz EÚ. 
 
Následne si priamo do aplikácie GreenPass môžu záujemcovia sťahovať jednotlivé Digitálne COVID 
preukazy EÚ  alebo skenovať QR kódy z ich papierových foriem.  
 
Pre zjednodušenie NCZI pripravilo aj sériu grafických manuálov, ktoré sú publikované  na sociálnych 
sieťach. Je dôležité dodať, že Národné centrum zdravotníckych informácií môže na základe 
legitímneho rámca, vydať iba Digitálny COVID preukaz EÚ v elektronickej podobe.  
 
O organizácii: 

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) - štátna príspevková organizácia, ktorej 

zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu 

informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.   

Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom 

informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Kontaktné údaje: 

Mgr. Alžbeta Sivá  

Hovorkyňa  

Národné centrum zdravotníckych informácií  

Tel.: 0910 917 444, mail: alzbeta.siva@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk  
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