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Slovenská republika sa tento rok už po ôsmykrát zapája do Európskeho imunizačného 

týždňa (EIW). Ide o kampaň Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá sa realizuje 

každoročne od roku 2005. V tomto roku EIW bude prebiehať od 22. do 26. apríla 2014. 

Cieľom Európskeho imunizačného týždňa je šírenie kľúčového odkazu, že očkovanie každého 

dieťaťa je nevyhnutné na predchádzanie ochoreniam a na ochranu života. Slogan 

„Predchádzať. Chrániť. Očkovať.“ pomáha šíriť tento odkaz naprieč celým Euroregiónom 

Svetovej zdravotníckej organizácie. Zámerom je zvýšenie zaočkovanosti prostredníctvom 

zlepšovania povedomia o význame očkovania. Témou tohtoročnej kampane je "Očkovanie 

pre život". Aktivity v euroregióne SZO sa majú zamerať na všetky vekové skupiny. Záštitu 

nad realizáciou EIW má hlavný hygienik SR a Kancelária SZO na Slovensku. Koordinátorom 

aktivít je ÚVZ SR v spolupráci s Pracovnou skupinou pre imunizáciu a Slovenskou 

epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou. Na realizácii aktivít EIW participujú 

všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.  

Očkovanie stále patrí k významným a účinným spôsobom prevencie infekčných 

chorôb. Účinnosť očkovania je jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím mnohých 

ochorení, ktorým sa dá vďaka očkovaniu predchádzať. V SR sa začalo so systematickým 

celoplošným očkovaním v štyridsiatich rokoch minulého storočia. V roku 1986 bol v súlade 

s odporúčaním SZO prijatý Národný imunizačný program SR, ktorého cieľom je eliminovať 

až eradikovať infekčné ochorenia systematickým zabezpečovaním efektívnej imunizácie detí 

a dospelých. Vzhľadom na súčasný intenzívny pohyb obyvateľstva vo svete nie je však 

zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny vrátane Slovenska 

vylúčené. Pokiaľ je pôvodca nákazy prítomný v populácii niektorej krajiny, riziko zavlečenia 

infekcie stále trvá. SZO preto odporúča pre zabezpečenie kolektívnej imunity populácie 

dosiahnutie minimálne 95 % zaočkovanosti.  

Pravidelné povinné očkovanie detí v SR sa vykonáva proti desiatim infekciám, a to 

proti:  záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, 

hemofilovým invazívnym infekciám, pneumokokovým invazívnym infekciám, osýpkam, 

príušniciam a rubeole. Priemerná celoslovenská zaočkovanosť sa pohybovala na úrovni 98 %. 

V súčasnosti rezonuje v našej spoločnosti téma odmietania povinného očkovania a uplatňuje 

sa značný vplyv antivakcinačných skupín, ktoré neodbornými vyjadreniami zneisťujú 

verejnosť v otázkach bezpečnosti a dôležitosti očkovania. Z toho dôvodu sa zaznamenáva 

nárast v počte odmietnutí očkovania rodičmi detí. Výsledkom je pokles zaočkovanosti v rámci 

pravidelného povinného očkovania detí v poslednom období, ktorý sa podľa jednotlivých 

druhov očkovania pohybuje v rozpätí od 0,3 až do 0,9 %.  Pokračovanie tohto negatívneho 

trendu by mohlo spôsobiť návrat závažných infekcií. Otázkou zachovania povinného 

očkovania sa v súčasnosti zaoberá aj Ústavný súd Slovenskej republiky.  

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prispieva k aktivitám na podporu 

očkovania poskytovaním informácií verejnosti prostredníctvom svojej webovej stránky a 



poskytovaním informácií médiám. V rámci regionálnych úradov verejného zdravotníctva boli 

zriadené Poradne očkovania, kde sa celoročne môžu obrátiť občania s otázkami týkajúcimi sa 

očkovania.  

ÚVZ SR distribuoval celkovo 42 500 kusov praktickej formy očkovacej kartičky pre 

1 213 ambulancií pre deti a dorast v Slovenskej republike cestou RÚVZ v SR. Okrem toho 

boli očkovacie kartičky distribuované Kancelárii SZO na Slovensku, na Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Pripravená bola aj praktická forma 

očkovacieho kalendára (70 000 kusov). Praktickú formu očkovacieho kalendára dostanú 

rodičky v pôrodniciach pri narodení dieťaťa počas roka 2014. Okrem toho bola praktická 

forma očkovacieho kalendára distribuovaná na regionálne pobočky Všeobecnej zdravotnej 

poisťovne, a.s. na území SR, RÚVZ v SR a do Kancelárie SZO na Slovensku, na  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. 

Zapojením sa do kampane EIW sa Slovenská republika pridáva k myšlienke 

zdôrazňovania významu očkovania, ktoré je dôležité nielen v detskom veku, ale počas celého 

života.  
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