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V roku 2014 bude Slovenská republika už po ôsmy krát participovať na aktivitách 

Európskeho imunizačného týždňa – EIW. Uskutoční sa v týždni od 22. 4. 2014 do 26.4. 2014. 

Kampaň EIW, ktorú vyhlasuje úrad Svetovej zdravotníckej organizácie – SZO – pre Európu 

je zameraná na posilnenie významu očkovania a na zvýšenie zaočkovanosti v jednotlivých 

krajinách. Témou tohto ročníka EIW je podpora očkovania v jednotlivých vekových 

skupinách. 

 

Očkovanie: 
 
Očkovanie je formou aktívnej imunizácie, a to aplikáciou očkovacích látok, po ktorej 

si očkovaná osoba sama vytvára špecifické protilátky. Postvakcinačná imunita sa síce tvorí 
pomalšie, ale je spoľahlivejšia a pretrváva podstatne dlhší čas.  

Očkovanie alebo odborne vakcinácia je podanie očkovacej látky - vakcíny - 
do organizmu, ktorý si následne vytvorí ochranné protilátky proti antigénom obsiahnutým 
vo vakcíne. Tie potom majú človeka alebo zviera chrániť pred infekciou vyvolanou 
patogénmi, ktoré by neočkovanému jedincovi inak mohli spôsobiť ochorenie. Zároveň však 
musí byť eliminovaný infekčný potenciál (patogenita) samotnej vakcíny. Vakcíny môžu 
obsahovať živé oslabené (atenuované) alebo neživé (inaktivované) mikroorganizmy, anatoxín 
(toxoid), prípadne len niektoré antigénne štruktúry mikroorganizmov (proteíny, 
polysacharidy). 

Očkovanie je dnes vo všeobecnosti považované za najúčinnejší prostriedok prevencie 
infekčných ochorení. Prvé doložené zmienky o očkovaní pochádzajú z Číny v 11. storočí, kde 
nechávali deti vdychovať prach z chrást ľudí nakazených pravými kiahňami (variola). Vďaka 
mohutnej očkovacej kampani sa práve pravé kiahne v roku 1979 stali zatiaľ jediným 
eradikovaným infekčným ochorením (predpokladná sa, že detská obrna bude nasledovať). 

Napriek jednoznačným benefitom povinne podávaných vakcín a prevažne miernym 
nežiaducim účinkom, ktorých objektívne zistené riziko je neporovnateľne menšie s rizikom 
infekcie, existuje vzrastajúca opozícia proti povinnému očkovaniu. Odpor voči očkovaniu 
vyvolávajú najčastejšie nepodložené domnienky o veľkej miere nežiadúcich reakcií vrátane 
vplyvu na vznik napr. diabetu a epilepsie, pozitívnom pôsobení patogénov na vývoj 
imunitného systému alebo neúčinnosti vakcín. Povinné očkovanie je tiež odmietané ako 
neprimeraný zásah do osobnej prípadne náboženskej slobody. 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Vám prináša v elektronickej forme 
podrobné informácie o:  
 

• legislatíve v očkovaní 
• povinné očkovanie 
• očkovacom kalendári 



• odporúčané očkovanie 
• mýty a fakty o očkovaní 
• najčastejšie otázky o očkovaní 

 
Všetky dokumenty si môžete podrobne preštudovať na: 
 
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2217&Itemid=117 
 

 

 


