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OdbornOdbornéé usmernenie na vykonusmernenie na vykonáávanie a kontrolu ovanie a kontrolu oččkovania  kovania  
č.: HH SR/348/2003/SE
platnosplatnosťť od 15.3.2003od 15.3.2003

LegislatLegislatííva usmerva usmerňňujujúúca oca oččkovanie v SRkovanie v SR

pravidelné povinné očkovanie
mimoriadne očkovanie (žltačka typ A, meningokoky..)
odporučené očkovania pri základnom ochorení pacienta, 

ktoré zvyšuje riziko nákazy a priebehu ochorenia (chrípka, 
pneumokoky..)

očkovanie do cudziny (žltá zimnica, týfus..)
očkovanie osôb vystavených zvýšenému nebezpečenstvu 

nákazy a pri poraneniach (besnota, kliešťová encefalitída, 
tetanus, hepatitis typ B..)
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rok zmena
1998 zavedenie očkovanie dojčiat proti vírusovej 

hepatitíde typu B
2000 zaradenie očkovania proti Haemophilus influenzae

typ B

2003 preočkovanie adolescentov proti diftérii

2004 zavedenie očkovania proti vírusovej hepatitíde typu 
B u adolescentov

2005 zmena vakcíny proti poliomyelitíde zo 
živej perorálnej na inaktivovanú parenterálnu

RozRozšširovanie pravidelnirovanie pravidelnéého oho oččkovania detkovania detíí
vv SRSR
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Očkovací kalendár pre rok 2006
(pravidelné povinné očkovanie)

ROČNÍK
NARODENIA

VEK
DIEŤAŤA

DRUH 
OČKOVANIA

TYP 
OČKOVANIA

4. deň života Tuberkulóza (BCG) I. dávka (základné očkovanie)

3. – 4. mesiac I. dávka (základné očkovanie)

5. – 6. mesiac II. dávka (základné očkovanie)

11. – 12. mesiac III. dávka (základné očkovanie)

2005

od 15. mesiaca,
najneskôr do 18. 

mesiaca život
a

Morbilli, mumps, rubeola (MMR) I. dávka (základné očkovanie)

2004 v 3. roku života Diftéria, tetanus, pertussis (DTP) IV. dávka (preočkovanie)

2001 v 6. roku života Diftéria, tetanus, pertussis (DTP) V. dávka (preočkovanie)

Morbilli, mumps, rubeola (MMR) II. dávka (preočkovanie)

Vírusová hepatitída B (VHB) 3 dávky v schéme
0., 1., 6. mesiac 

Tuberkulóza (BCG) II. dávka (preočkovanie iba 
tuberkulín negat. detí)

Diftéria, Tetanus (dT) VI. dávka (preočkovanie)

Detská obrna (IPV) V. dávka (preočkovanie)
1994 v 13. roku života

1996 v 11. roku života

Diftéria, tetanus, pertussis (DTP)
Vírusová hepatitída B (VHB)

Haemophilus influenzae b (Hib)
Detská obrna (IPV) 

2006

www.uvzsr.sk
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TETANUSTETANUS
zzáákladnkladnéé ooččkovanie 3 dkovanie 3 dáávkyvky
preopreoččkovanie kakovanie kažždých 10dých 10--15 rokov15 rokov
POZOR! pri premePOZOR! pri premešškankaníí termtermíínu preonu preoččkovania nie je kovania nie je 
potrebnpotrebnéé zazaččíínanaťť ooččkovanie odznova, pokiakovanie odznova, pokiaľľ mmáá pacient pacient 
ukonukonččenenéé zzáákladnkladnéé ooččkovaniekovanie

PovinnPovinnéé ooččkovanie dospelýchkovanie dospelých

TUBERKULÓZA
Očkujú sa tuberkulín negatívne osoby mladšie ako 30-ročné, 
profesionálne vystavené zvýšenému riziku nákazy, pri 
nástupe do zamestnania. Očkujú sa zamestnanci oddelení
pre TBC a respiračné choroby, zamestnanci patológie,
súdneho lekárstva, mikrobiologických laboratórií vystavení
zvýšenému riziku infekcie TBC, osoby pracujúce vo 
veterinárnych zariadeniach a pri ošetrovaní, prípadne 
utrácaní zvierat postihnutých tuberkulózou, resp. ďalšie 
osoby, ktoré pri svojom zamestnaní prichádzajú
do priameho styku s tuberkulózou ľudí alebo zvierat.
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PovinnPovinnéé ooččkovanie dospelýchkovanie dospelých
HEPATITIS TYP B
žiaci stredných zdravotníckych škôl a študenti lekárskych 
fakúlt tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali 
minimálne dve dávky vakcíny, učitelia odborných predmetov 
SZŠ, ktorí sú pri praktickom vyučovaní žiakov v 
zdravotníckom zariadení vystavení zvýšenému riziku 
infekcie, zamestnanci zdravotníckych zariadení, ktorí sú
vystavení zvýšenému riziku infekcie, najmä na oddeleniach 
hemodialyzačných, klinickej hematológie a transfuziológie, 
klinickej biochémie, imunológie, na oddeleniach infekčných, 
interných, chirurgických, JIS, traumatologických, 
neurochirurgických, ortopedických, gynekologicko–
pôrodníckych, anesteziol.–resuscitačných, urologických,
stomatologických a pracovníci v laboratóriách, v ktorých 
prichádzajú do styku s krvou a iným biologickým 
materiálom. Očkujú sa pacienti pripravovaní a zaradení do 
hemodialyzačného programu.
Očkuje sa tromi dávkami podľa imunizačnej schémy 0., 1., 6. 
mesiac. 
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PovinnPovinnéé ooččkovanie dospelých a spôsob kovanie dospelých a spôsob 
predpisovania vakcpredpisovania vakcíín vn v SRSR

ÚÚhrada vakchrada vakcíín pre PO n pre PO –– zmena! decentralizzmena! decentralizáácia systcia systéému mu 
(z (z ÚÚVZ SR na poisVZ SR na poisťťovne)ovne)
kategkategóória ria „„VV““ –– vakcvakcííny plne hradenny plne hradenéé poispoisťťovovňňami, bez ami, bez 
kategkategóória doplatku za recept ria doplatku za recept 

A - Liek podaný pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v ambulancii lekára, pri 
lekárskej službe prvej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci ako súčasť zdravotného 
výkonu. Vykazuje sa zdravotnej poisťovni poistenca na osobitnom zúčtovacom 
doklade.

V - Základné vakcíny určené pre povinné očkovanie. Vakcína so symbolom "V" sa 
predpisuje na lekársky predpis. Na lekárskom predpise sa  namiesto dávkovania napíše 
poznámka "ad manus medici". Vakcína sa vydáva v lekárni lekárovi alebo zdravotej 
sestre, odkiaľ je transportovaná do ordinácie lekára v termoboxe. Ak vakcína obsahuje 
viac dávok, môže sa predpísať aj menšie množstvo dávok ako je v celom balení. 
Lekáreň je oprávnená rozbaliť originálne balenie lieku a vydať predpísané množstvo 
lieku. Na balenie lieku a označenie obalu sa vzťahujú všeobecné ustanovenia o 
príprave liekov podľa požiadaviek správnej lekárenskej praxe.

kategkategóória ria „„AA““ –– vakcvakcíínyny

I - Lieky uhrádzané na základe zdravotného poistenia na základe indikačných obmedzení
kategkategóória ria „„II““ –– vakcvakcíínyny

www.health.gov.sk
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ALTEANA inj 10x0,5 ml                                         A

ALTEANA S IMUNA inj 50x0,5 ml                                         A

ALTEANA S IMUNA inj 10x0,5 ml                                         A

ALTEANA S IMUNA inj 50x1,0 ml                                         A

ALTEANA S IMUNA inj 10x1,0 ml                                         A 

TETAVAX inj 20x0,5 ml  (amp.)                             A

TETAVAX inj 1x5 ml (skl.f.)                                    A  

ALTEANA S IMUNA inj 10x5,0 ml                                          A

TETAVAX inj 20x0,5 ml  (str.)                                 A

TETAVAX inj 1x0,5 ml   (str.)                                  A

TETAVAX inj 1x10 ml  (skl.f.)                                  A

J07AM01 Tetanický toxoid parent. 

Vakcína sa môže indikovať
a) v rámci povinného očkovania,
b) u osôb, u ktorých došlo k poraneniu,
c) u pacientov s ulcus cruris a inými nehojacimi sa ranami.

OOččkovanie proti tetanukovanie proti tetanu

č. OPL0106 – 07925/2006 – SL zo  17. marca  2006
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EUVAX B 20 mG sus inj 1x1 ml                          V           

ENGERIX-B 20RG(DOS.ADUL) inj 1x1 ml (v nap.s.)                 V          

J07BC0
1 Vakcíny proti vírusovej hepatitíde B parent. do 20 µg povinné očkovanie

Vakcína sa môže indikovať u
a) študentov zdravotníckych škôl, lekárskych fakúlt, fakúlt ošetrovateľstva, 

verejného zdravotníctva, dialyzovaných pacientov a pacientov pripravovaných na 
zaradene do dialyzačného programu 4 dávkami, zamestnancov zdravotníckych 
zariadení a zariadení pre mentálne postihnutých, u kontaktov s chorými na VHB 
a u kontaktov s HBsAg pozitívnymi osobami v rámci povinného očkovania,

b) zdravotníckych zamestnancov, u ktorých došlo k poraneniu,
c) hemofilikov,
d) diabetikov,
e) pacientov s cystickou fibrózou,
f) intravenóznych narkomanov,
g) homosexuálov,
h) promiskuitných osôb,
i) pacientov s chronickou renálnou insuficienciou v príprave na dialyzačnú liečbu 

a u pacientov do chronického dialyzačného programu.

OOččkovanie proti hepatitkovanie proti hepatitííde typ de typ BB

č. OPL0106 – 07925/2006 – SL zo  17. marca  2006
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I - uhrádzané na základe zdravotného poistenia na 
základe indikačných obmedzení

S - čiastočne uhrádzané na základe zdravotného poistenia na 
základe indikačných obmedzení

OdporuOdporuččeennéé ooččkovanikovaniaa dospelýchdospelých

očkovania pre osoby s ochoreniami, 
ktoré zvyšujú riziko nákazy 
a samotný priebeh ochorenia  

proti chrípke
proti pneumokokovým ochoreniam 
proti meningokokovým ochoreniam

www.health.gov.sk
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Európske očkovacie schémy

Impfplan 2005 Österreich 
Empfehlungen des Obersten Sanitätsrates (Impfausschuss) 

vom 9. November 2004 
Erhältlich unter: http://www.bmgf.gv.at
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Európske očkovacie schémy
Immunisation - Usual UK Schedule

Normal immunisation schedule for all people in the UK
AGE - Immunisation (Vaccine Given)
2 months - DTP-Polio-Hib (Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Polio, and
Haemophilus Influenza B) - all in one injection, plus:
Meningococcus Group C - in a separate injection
3 months - Repeat as above. That is, the second dose of:
DTP-Polio-Hib (Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Polio, and
Haemophilus Influenza B), plus:
Meningococcus Group C
4 months - Repeat as above. That is, the third dose of:
DTP-Polio-Hib (Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Polio, and
Haemophilus Influenza B), plus:
Meningococcus Group C
12-18 months - MMR (Measles, Mumps and Rubella - combined as one
injection)
4-5 years - 'Pre-school' booster of:
DTP-Polio (Diphtheria, Tetanus, Pertussis and Polio -
combined as one injection), plus:
MMR (Measles, Mumps and Rubella - combined as one
injection)
10-14 years - BCG (which protects against tuberculosis - TB)
14-18 years - Booster of
Td-Polio (combined injection of Tetanus, Diphtheria and
Polio)
Adults - Influenza and Pneumococcus if you are aged 65 or over
Tetanus, Diphtheria and Polio - at any age if you were
not fully immunised as a child
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Rakúsko Belgicko Dánsko Finsko Francúzsko Nemecko Grécko Island Írsko

booster v 
dospelos
ti

dT-aP: 
every 10y: 
>60y
Pneumo: 
every 5y

d; T: 
every 10y
Pneumo: 
every 5 
years for 
>60y

d; T: 
every 
10y or if 
wound

Flu (at 
risk/64y+) 
+dT: 
every 10y

T;IPV: every 
10y

d ;T: every 
10y

d; T: 
every 10y

nad 65 
rokov

dT-aP-IPV: 
every 10y
Pneumo: 
every 5y
Flu: every 
year

Flu: every 
year

Flu: 
every 
year

Flu: every 
year

Flu: every 
year

Flu+Pneum
o

Pneumo 
+ Flu

Flu: every 
year

Pneumo 
+Flu

Európske očkovacie schémy v dospelosti
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Taliansko Luxembur
sko

Holand
sko Nórsko Portugal

sko

Španielsko 
Castilla 
Mancha)

Švédsko Švajčiarsko Veľká
Británia

booster v 
dospelosti

nad 65 
rokov

d; T: every 
10y

d; T: 
every 
10y

d, T: 
every 10y

d: 1 after 
10y and a 
5th after 
30y + IPV: 
1 after 5y

d; T: every 
10y  +MMR* 
+ HB*

Pneumo(4
) + Flu

Flu: every 
year

Flu: 
every 
year

Flu: 
every 
year

Flu: 
every 
year

pneumo(4)
+ Flu

Flu: every 
year

Flu: every 
year

pneumo: 
>or=80y 
+ Flu

Európske očkovacie schémy v dospelosti 
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najnajččastejastejššia pria prííččina hnaina hnaččiek u detiek u detíí vo svete aj u nvo svete aj u nááss
kakažžddéé diedieťťa do 5 rokov prekona do 5 rokov prekonáá rotavrotavíírusovrusovúú infekciuinfekciu
vo svete rovo svete roččne umiera 350 ne umiera 350 –– 600 tis600 tisííc detc detíí na na rotavrotavíírusovrusovúú
infekciuinfekciu

očkovanie proti Rotavírusom

ooččkovanie proti kovanie proti HumanHuman papilomaviruspapilomavirus

nnáásledok infekcie: sledok infekcie: CaCa cervixucervixu, extern, externéé lléézie zie genitgenitáálulu
viac ako 30 typov HPVviac ako 30 typov HPV
HPV 16 a 18 spôsobujHPV 16 a 18 spôsobujúú asi 70% asi 70% CaCa cervixucervixu
HPV 1 a 6 spôsobujHPV 1 a 6 spôsobujúú takmer 90% genittakmer 90% genitáálnych lnych ververúúkk (M aj F)(M aj F)

Perspektívy a nové očkovacie látky
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„„ Choroba v jednej krajine je hrozbou pre Choroba v jednej krajine je hrozbou pre 
druhdruhúú. Ak je jedna krajina . Ak je jedna krajina úúspespeššnnáá, , 

no inno ináá nie, stnie, stáále to predstavuje hrozbu le to predstavuje hrozbu 
opopäätovntovnéého výskytu.ho výskytu.““

SZOSZO
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Ďakujem za pozornosť !
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