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Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prevencii a kontrole 

prenosných ochorení

•vykonávací predpis k zákonu č. 355/2007 Z. z., 

ktorý nahradí Nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 337/2006 Z. z. o podrobnostiach                                       

o prevencii a kontrole prenosných ochorení

•definuje jednotlivé druhy povinných                                                                             

a odporúčaných očkovaní

•v súčasnosti je predmetná vyhláška                                                                      

v legislatívnom procese

•podrobnosti o očkovaní budú uvedené v 6 - 15



Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prevencii a kontrole 

prenosných ochorení

• 6 aţ 10 – povinné a odporúčané očkovania 

• 11 – očkovania osôb cestujúcich do cudziny                                                    

a z cudziny 

• 12 – očkovanie na vlastnú ţiadosť

• 13 – vykonávanie očkovania

• 14 – kontrola očkovania

• 15 – zaobchádzanie s očkovacími látkami



Povinné preočkovanie dospelých proti 
diftérii a tetanu

•preočkovanie dospelých proti diftérii a tetanu sa 
vykonáva kombinovanou očkovacou látkou proti 
diftérii a tetanu kaţdých 15 rokov

•v prípade prekročenia odporučeného intervalu sa 
preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vţdy len 
jednou dávkou pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii 
pacienta dokumentované základné očkovanie tromi 
dávkami očkovacej látky proti tetanu

•základné očkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu 
tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ţe nie je 
dôveryhodná dokumentácia základného očkovania 
v minulosti



Vakcína proti Indikácie

Chrípkex

 osoby 59 ročné a staršie,

 dispenzarizovaní pacienti so závaţnými chronickými 

ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho 

systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými 

poruchami

 osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych sluţieb

 pracovníci zdravotníckych zariadení, ktorí prichádzajú 

do priameho kontaktu s pacientom  

Pneumokokovým 

infekciámx

 osoby 65 ročné a staršie

 osoby dispenzarizované  so závaţnými chronickými 

ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho 

systému, s metabolickými, renálnymi a imunitnými 

poruchami

 pacienti pred splenektómiou s funkčnou alebo  

anatomickou aspléniou

 osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych  sluţieb

ODPORÚČANÉ OČKOVANIA PRE DOSPELÝCH

x- optimálne je simultánne očkovanie proti chrípke a proti pneumokokovým infekciám



Vakcína proti Indikácie

Kliešťovej 

encefalitíde

 pracovníci virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje 

s vírusom kliešťového zápalu mozgu

 osoby pracujúce v prírodných ohniskách kliešťovej 

encefalitídy, najmä:

 pracovníci lesného a vodného hospodárstva vrátane ţiakov 

a študentov lesníckych učilíšť a škôl

 poľnohospodárski pracovníci,  zememerači, geológovia, 

značkári turistických chodníkov,  zamestnanci horských 

chát a lanoviek,  zamestnanci rekreačných zariadení

 pracovníci pohraničných stráţí a colných správ

 príslušníci Policajného zboru, pracovníci Ţelezníc SR, ktorí 

vykonávajú práce spojené s prevádzkou a údrţbou ţelezníc

ODPORÚČANÉ OČKOVANIA PRE DOSPELÝCH

Morbilám, 

Rubeole, 

Parotitíde

 vnímavé osoby, odchádzajúce do krajín, ktoré toto 

očkovanie vyţadujú



Vakcína proti Indikácie

Vírusovej 

hepatitíde typu A 

(VHA)

 osoby v priamom kontakte s chorým na VHA

 osoby dispenzarizované pre chronické ochorenia pečene 

 osoby, ktoré cestujú do endemických oblastí (Ázia, Afrika, 

Stredný východ, Stredná a Juţná Amerika)

 pracovníci laboratórií so zvýšeným rizikom nákazy

 osoby zamestnané v zbere odpadových surovín, na 

skládkach tuhého a tekutého odpadu, v kanalizáciách 

a čističkách odpadových vôd a úpravovniach vôd

 pracovníci v potravinárstve, ktorí vykonávajú 

epidemiologicky závaţnú činnosť

 pracovníci zdravotníckych zariadení ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti pre deti, dorast a dospelých, 

infekčných oddelení a gastroenterologických oddelení

 profesionálni vojaci, príslušníci polície, zboru väzenskej 

a justičnej stráţe, hasičského a záchranného zboru, 

zamestnanci azylových zariadení, ktorí sú pri výkone sluţby 

vystavení riziku nákazy

ODPORÚČANÉ OČKOVANIA PRE DOSPELÝCH



Vakcína proti Indikácie

Vírusovej hepatitíde 

typu B

(VHB)

 vnímavé rodinné a sexuálne kontakty  chorých na 

VHB a nosičov  HBsAg

 osoby dispenzarizované pre chronické ochorenia 

pečene

 osoby pripravované na dialýzu a na transplantáciu 

orgánov

 osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych sluţieb 

pre mentálne postihnutých

 hemofilici, diabetici, pacienti s cystickou fibrózou

 intravenózni narkomani, homosexuáli a promiskuitné 

osoby

 osoby, u ktorých došlo k náhodnému poraneniu 

pouţitou injekčnou ihlou,

 študenti zdravotníckych študijných odborov

 pracovníci zdravotníckych zariadení a sociálnych 

sluţieb, ktorí sú v riziku nákazy

 príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov, 

profesionálni vojaci , ktorí sú pri výkone sluţby 

vystavení riziku nákazy

ODPORÚČANÉ OČKOVANIA PRE DOSPELÝCH



Vakcína proti Indikácie

Poliomyelitíde
 cestujúci do oblastí výskytu poliomyelitídy 

 (Juţná a Juhovýchodná Ázia)

Besnote

 pracovníci virologických laboratórií, v ktorých sa 

pracuje s vírusom besnoty

 pracovníci asanačných podnikov, ktorí sú v priamom 

riziku nákazy

 šarhovia

 veterinárni lekári

Meningokokovým 

infekciám

 imunodeficientné osoby

 osoby, ktoré cestujú do endemických oblastí 

v zmysle odporúčaní SZO

Tuberkulóze

 tuberkulín negatívne kontakty osôb s aktívnou 

formou tuberkulózy

 tuberkulín negatívne osoby , ktoré sú vzhľadom  na 

charakter práce vo vysokom riziku nákazy

ODPORÚČANÉ OČKOVANIA PRE DOSPELÝCH



Zabezpečenie očkovania SR

• zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia ( 5, 6, 51, 56)

• vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii 
a kontrole prenosných ochorení – v súčasnosti je v 
legislatívnom procese

• odborné usmernenie MZ SR, ktorým sa usmerňuje postup pri 
zabezpečovaní očkovacích látok

• opatrenie MZ SR, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne 
uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe 
verejného zdravotného poistenia (indikačné obmedzenia) –
očkovacie látky, určené na povinné očkovanie sú 
zakategorizované pod symbolom „V“

Úrad verejného zdravotníctva SR nemá kompetencie na 
zabezpečovanie očkovacích látok



Nežiaduce účinky po očkovaní

• záznam do zdravotnej dokumentácie

• zaslať na Štátny ústav pre kontrolu liečiv

• zaslať na územne príslušný Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva 

Tlačivo:  Príloha  č. 4  predmetnej vyhlášky

 časť A/ Hlásenie neţiaducich účinkov po očkovaní

 časť B/  Hlásenie výsledkov vykonaných vyšetrení 

v súvislosti s neţiaducim účinkom u očkovanej osoby
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