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EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ

Heslo kampane:
„Očkovanie je právo jednotlivca, ale 

súčasne je spoločnou zodpovednosťou“

Cieľ kampane:

Zvýšiť povedomie širokej verejnosti o 

dôležitosti očkovania

Cieľové skupiny:

1.odborná verejnosť (zdravotnícki 

pracovníci a študenti stredných a vysokých škôl 

so zdravotníckym zameraním)

2.laická verejnosť (rodičia a budúci rodičia, 

žiaci základných a stredných škôl, rómska 

komunita a iné rizikové skupiny)





Prečo vznikol Európsky 

imunizačný týždeň ?

• očkovanie začína byť podhodnotené 
kvôli nízkemu výskytu a absencii 
strachu z infekčných ochorení

• následok: znižovanie zaočkovanosti 
alebo jej stagnácia vyúsťujúca do 
vzniku epidémií

• mediálne antivakcinačné kampane 
navodzujúce strach z očkovania

http://www.who.int/en/


Význam a princípy očkovania

Čo to znamená, keď sa povie očkovanie?

• Očkovanie – najúčinnejší prostriedok ako 
zabrániť vzniku infekčných ochorení prevažne 
detského veku, ktoré môžu mať u detí závažný 
priebeh

• Význam - zníženie chorobnosti, úmrtnosti, 
prevencia epidémií 

Čo sú to infekčné choroby?

• Sú to choroby spôsobené mikróbmi –
baktériami, vírusmi, plesňami, parazitmi, ktoré 
dokážu napadnúť človeka a vyvolať ochorenie

http://www.who.int/en/


Prečo sú niektoré očkovania 
povinné a iné nie?

Čím viac ľudí je v spoločnosti zaočkovaných, 
tým má ochorenie menšiu možnosť šíriť sa
Ak je zaočkovanosť v spoločnosti dostatočná, 
ochorenie možno „udržať pod kontrolou“ a 
vyskytuje sa len veľmi zriedka alebo vôbec
Snaha zachovať dostatočnú zaočkovanosť a 
chrániť tak spoločnosť pred závažnými a 
vysoko nákazlivými infekčnými ochoreniami je 
dôvodom, pre ktorý sú niektoré očkovania 
povinné a vykonávajú sa plošne
Povinné plošné očkovanie na Slovensku –
Zákon  NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a príslušné doplňujúce 
vyhlášky MZ SR

http://www.who.int/en/


Platný očkovací kalendár pre rok 

2018

Ochorenie vek

Tuberkulóza od 1.1.2012 zrušené

záškrt, tetanus, čierny kašeľ, VHB, 

hemofilové invazívne infekcie, detská

obrna, pneumokokové inv. ochorenia

v 3. mesiaci života

v 5. mesiaci života

v 11. mesiaci života

osýpky, mumps, rubeola od 15. mesiaca, najneskôr do 18. 

mesiaca života

záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská 

obrna

v 6. veku života

osýpky, mumps, rubeola v 11. veku života

záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská 

obrna

v 13. veku života

záškrt, tetanus Dospelí (preočkovanie každých 15 

rokov)





Počas trvania Európskeho 

imunizačného týždňa                      

v dňoch    23.4 – 29.4. 2018       

Vám informácie  o očkovaní radi 

poskytnú aj zamestnanci        

RÚVZ   so sídlom                             

v Michalovciach  na ul.                   

S. Chalupku 5, Michalovce


