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Poučenie v súvislosti s pravidelným povinným očkovaním dieťaťa 
 
Pravidelné povinné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určitý vek (týka sa detí aj dospelých) nariaďuje Úrad 

verejného zdravotníctva SR tak, ako je definované v Zákone č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR 585/2008 Z.z. v znení 273/2010 Z.z., 

544/2011 Z.z. a 442/2019 Z.z. ktorými sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.  

Prehľad povinných očkovaní je uvedený nižšie. 

 

 Lekár, ktorý zabezpečuje povinné pravidelné očkovanie, je povinný ohlásiť Regionálnemu úradu 

verejného zdravotníctva /RÚVZ/ osobu, ktorá sa odmietne dať zaočkovať, resp. dieťa, ktorého očkovanie 

odmietne rodič.  RÚVZ ďalej koná v zmysle platnej legislatívy. Nezaočkovaný jedinec sa vystavuje riziku, že 

na prenosnú chorobu ľahšie ochorie, resp. ochorenie môže prebiehať s komplikáciami, práve kvôli ktorým bolo 

zavedené očkovanie, ohrozuje nielen seba, ale aj svoje okolie.  

     

Sú situácie, kedy očkovanie nemožno dočasne, resp. dlhodobo vykonať zo zdravotných dôvodov – 

tieto kontraindikácie posudzuje individuálne všeobecný lekár v spolupráci s príslušným lekárom špecialistom 

a vedie sa o tom v zdravotnej dokumentácii neočkovanej osoby špeciálny záznam. Pracovník RÚVZ je pri 

kontrole očkovania o tejto skutočnosti informovaný.  

V prípade, ak sa nevykoná očkovanie podľa schémy uvedenej v očkovacom kalendári, pri doočkovaní 

sa postupuje v súlade s Prílohou č.2a vyhlášky MZSR č.585/2008 Z.z. v znení 442/2019 Z.z. 

     

RÚVZ vykonáva pravidelne kontrolu očkovania a všetkého, čo s tým súvisí, priamo v ambulancii 

očkujúceho všeobecného lekára. Očkujúci lekár je povinný hlásiť prípadné nezvyčajné reakcie po očkovaní 

Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a príslušnému RÚVZ a priebežne podávať hlásenia o zaočkovaných  

jedincoch.  

     

Výber používaných očkovacích látok na pravidelné povinné očkovanie schvaľuje Imunizačná komisia 

Ministerstva zdravotníctva SR v súlade s Národným imunizačným programom SR, ktorý sa pravidelne 

každoročne aktualizuje – tzv. Očkovací kalendár.  Očkovacie látky i výkony spojené s povinným očkovaním 

hradí zdravotná poisťovňa. Pokiaľ je k dispozícii aj iná použiteľná vakcína prípadne i s doplatkom rodiča, lekár 

má o tom informovať rodiča a má mu dať možnosť výberu vakcíny.  

 

Očkujúci lekár, resp. ním poverená zdravotná sestra sú  povinní  dodržiavať pri očkovaní princípy 

správneho očkovacieho postupu. 

 

Ďalšie podrobnejšie informácie o očkovaní a o chorobách, proti ktorým má byť vaše dieťa očkované 

nájdete na internete – www.ockovanieinfo.sk /Stránka slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej 

spoločnosti/,  www.sprievodcaockovanim.sk. K dispozícii je aj príbalový leták  k  očkovacej látke, ktorou 

plánujeme Vaše dieťa očkovať- môžete si ho vyžiadať na ambulancii. 

 

Infekčné ochorenia, proti ktorým je v SR nariadené pravidelné očkovanie: 
 záškrt, tetanus, čierny kašeľ  /DiTePe/ 

 hemofilové invazívne infekcie   /Hib/ 

 detská obrna    /Polio- IPV/ 

 infekčný zápal pečene typu B    /Hep.B/ 

 pneumokokové invazívne infekcie   /PO/ 

 osýpky, rubeola, mumps   /MMR/ 

     

 

 

Po každom očkovaní 

je potrebné zotrvať 30 min. v čakárni ambulancie očkujúceho lekára. 
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