
Očkovací kalendár na rok 2012 pre povinné 
pravidelné očkovanie detí a dospelých  

(platnosť od 1. 1. 2012)

Odporúčané očkovania

Ročník 
narodenia Vek Druh očkovania Typ očkovania 

2012
3. – 4. mesiac
5. – 6. mesiac

11. – 12. mesiac

Diftéria, Tetanus, Pertussis (acelulárna), Vírusová hepatitída B
Hemofilové invazívne infekcie, Detská obrna, (DTaP-VHB-HIB-IPV) 

Pneumokokové invazívne ochorenia (konjugovaná vakcína (PCV*),
simultánna aplikácia s hexavakcínou)

1. dávka (základné očkovanie)
2. dávka (základné očkovanie)
3. dávka (základné očkovanie)

2011
od 15. mesiaca, najneskôr do 

18. mesiaca života
Morbilli, Mumps, Rubeola (MMR) základné očkovanie

2007 v 6. roku života Diftéria, Tetanus, Pertussis (acelulárna), Detská obrna, (DTaP-IPV) preočkovanie

2002 v 11. roku života Morbilli, Mumps, Rubeola, (MMR) preočkovanie

2000 v 13. roku života Diftéria, Tetanus, Pertussis (acelulárna), Detská obrna, (dTaP-IPV) preočkovanie

X Dospelí Diftéria, Tetanus (dT**) preočkovanie každých 15 rokov

Poznámky:
* Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína. Všetky dávky základ-
ného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.
** Preočkovanie dospelých proti diftérii a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporučeného intervalu sa preočkovanie proti 
diftérii a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné 
očkovanie dospelých proti tetanu a diftérii tromi dávkami sa vykoná len v prípade, že nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých 
proti diftérii a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

S platnosťou od 1. 1. 2012 bolo na Slovensku zrušené plošné očkovanie novorodencov proti tuberkulóze. Ak sa rodičia aj napriek tomu rozhodnú svoje dieťa proti TBC očkovať, môžu o to 
požiadať na príslušnom pľúcnom oddelení. 

Očkovanie proti pneumokokom
  Očkovacie vakcíny Synflorix a Prevenar 13 sú určené pre deti od 6 týž-

dňov do 5 rokov veku. Synflorix: dojčatá od 6 týždňov do 6 mesiacov:  
3 + 1 booster alebo 2 + 1 booster ako súčasť rutinnej imunizácie; predtým 
neočkované deti vo veku 7 – 11 mesiacov: 2 + 1, vo veku 12 – 23 me- 
siacov: 2, deti od 2 do 5 rokov: 2 dávky. Prevenar 13: dojčatá od 6 týždňov 
do 6 mesiacov: 3 + 1 booster alebo 2 + 1 booster ako súčasť rutinnej 
imunizácie; predtým neočkované deti vo veku 7 – 11 mesiacov: 2 + 1, vo 
veku 12 – 23 mesiacov: 2, deti od 2 do 5 rokov: 1 dávka.

  Vakcína Pneumo 23 je určená pre deti staršie ako 2 roky a dospelých. 
Základné očkovanie: 1 dávka, preočkovanie 1 dávkou sa odporúča u osôb 
vystavených zvýšenému riziku pneumok. infekcií každých 3 – 5 rokov.

Očkovanie proti rotavírusom
  Očkujú sa deti vo veku 6 týždňov až 6 mesiacov.
  Očkovacie vakcíny: Rotarix (2 dávky), RotaTeq (3 dávky).
  Očkovacia látka sa nepodáva injekčne, deti očkovaciu látku užijú ako 

malé množstvo tekutiny ústami. Interval medzi dvoma dávkami by mal 
byť najmenej štyri týždne a očkovanie sa má ukončiť do 24. (Rotarix) 
alebo 26. týždňa (RotaTeq). 

Očkovanie proti chrípke
  Očkovacích vakcín je viacero, delia sa na vakcíny určené pre deti od 6 me-

siacov do 3 rokov, a na vakcíny pre deti staršie ako 3 roky a dospelých. 
  Základné očkovanie pozostáva z 1 dávky, deťom, ktoré ešte v minu-

losti neboli očkované proti chrípke sa odporúča podať druhú dávku 
vakcíny po uplynutí minimálne 4 týždňov od podania prvej dávky. 

  Očkovanie sa odporúča vykonať v mesiacoch október – február.

Očkovanie proti ľudským papilomavírusom
  Očkovanie ako prevencia pred vznikom rakoviny krčka maternice je 

určené pre dievčatá a mladé ženy vo veku 9 – 26 rokov, v prípade 
Silgardu do 45 rokov. 

  Za účelom prevencie genitálnych bradavíc v neskoršom období môžu 
byť očkovaní aj chlapci vo veku 9 – 15 rokov. 

  Očkovacie vakcíny: Silgard (3 dávky), Cervarix (3 dávky).

Očkovanie proti ovčím kiahňam (varicele)
  Očkovacie vakcíny: kombinovaná Priorix Tetra (Morbilli, Mumps, 

Rubeola, Varicella) pre deti od 15 mesiacov do 12 rokov a monova-
lentná Varivax pre osoby staršie ako 12 mesiacov. 

  Očkovanie pozostáva z 2 dávok, 2. dávka sa podáva s odstupom  
6 týždňov až 6 mesiacov. Ak bola prvé očkovanie vykonané kombi-
novanou vakcínou (Priorix Tetra), preočkovanie v uvedenom odstupe 
sa vykonáva vždy monovalentnou vakcínou (Varivax).

Očkovanie proti meningokokom
  Patrí medzi povinné očkovanie v oblastiach, kde sa menigokok už 

objavil (vtedy ho nariaďuje epidemiológ). Inak je to očkovanie na 
vlastnú žiadosť.

  Pre dojčatá vo veku 2 – 12 mesiacov je určená konjugovaná vakcína 
proti typu C (NeisVac-C), základné očkovanie pozostáva z 2 dávok. 
Od 1 roka sa  podáva v 1 dávke.

  Meningococcal polysaccharide vaccine A + C je vakcína určená 
pre osoby staršie ako 18 mesiacov, základné očkovanie pozostáva  
z 1 dávky.

Očkovanie proti kliešťovej meningoencefalitíde
  Očkovacie vakcíny: Encepur Children (pre deti od 1. do 12. roku), 

FSME-IMMUN Junior (pre deti a dorast od 1. do 16. roku). Očkovacia 
vakcína Encepur Adults je určená pre osoby nad 12 rokov, FSME-
IMMUN nad 16 rokov života.

  Základné očkovanie: 3 dávky, preočkovanie: 1 dávkou každých 3 – 5 
rokov. Očkovanie sa odporúča absolvovať v zimných mesiacoch, aby 
sa do vypuknutia kliešťovej sezóny stihli vytvoriť protilátky.

Očkovanie proti vírusovej hepatitíde
  Proti hepatitíde typu B sa očkuje v rámci povinného očkovania už 

v prvom roku života. Proti hepatitíde A možno očkovať deti po do-
siahnutí jedného roku života.

  Očkovacích vakcín je viac, zvlášť pre deti a zvlášť pre dospelých.
  Očkovacia schéma pri vakcínach proti VHA je 1 + 1 booster. Pri kom-

binovaných vakcínach proti hepatitíde A a B sa podávajú 3 dávky. 


