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Očkovanie patrí k najúspešnejším a najefektívnejším metódam v prevencii vzniku a šírenia prenosných ochorení v populácii a slúži na 
ochranu jednotlivca a populácie pred infekciami, ktoré vedú k rozsiahlym epidémiám a úmrtiam. Príspevok pojednáva o legislatíve 
povinného očkovania u detí v Slovenskej republike. Venuje sa najmä právnym predpisom ustanovujúcim povinné očkovanie, realizáciu 
očkovania, priestupkom na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s nepodrobením sa povinnému očkovaniu. 
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Legislative adjustment of obligatory regular vaccination of children

Vaccination is one of the most successful and most effective methods of preventing the emergence and spread of communicable diseases 
in the population and serves to protect individuals and populations against infections that lead to widespread epidemics and deaths. The 
paper deals with legislation compulsory vaccination of children in the Slovak Republic. It mainly addresses to the legislation providing 
for compulsory vaccination, implementation of vaccination, misdemeanor in the field of public health in relation to non-compliance 
with mandatory vaccinations.
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Úvod
Prenosné ochorenia predstavujú aj napriek 

pokroku v diagnostike a liečbe stále trvalú hrozbu 
pre zdravie verejnosti. Vzniku a šíreniu niektorých 
prenosných chorôb možno očkovaním zabrániť 
alebo ich výskyt obmedziť. V minulosti bolo po-
vinné očkovanie pre vybrané choroby uzákonené. 
Napríklad očkovanie proti variole sa ako povinné 
na území Rakúsko-Uhorska zaviedlo predpisom 
Vorschrift über die Kuhpocken-Impfung in den 
kaiserl. Königl. Staaten, Nr. 13192/1113 v roku 1836. 
V roku 1919 sa v ČSR zákonom a vládnym naria-
dením upravili podmienky pre očkovanie proti 
variole. Realizácia očkovania proti variole na celom 
svete znamenala, že v roku 1980 sa oficiálne vy-
hlásila globálna eradikácia varioly na celom svete 
a ustúpilo sa od povinného očkovania proti variole. 
Očkovanie proti záškrtu bolo na území Slovenska 
ako povinné očkovanie zavedené v roku 1946 zá-
konom č. 189/1946 Zb. V roku 1948 boli Národným 
zhromaždením Československej republiky prijaté 
dva zákony zamerané na boj proti prenosným 
ochoreniam: zákon č. 60/1948 Zb. o boji proti 
chorobám prenosných na ľudí a zákon č. 61/1948 
Zb. o niektorých ochranných opatreniach proti 
tuberkulóze, ktorý ustanovoval, že ministerstvo 
zdravotníctva môže nariadiť povinné ochranné 
očkovanie proti tuberkulóze v záujme ochrany 
zdravia pred tuberkulózou. Tieto zákony boli v roku 
1955 zrušené nariadením ministra zdravotníctva 
č. 40/1955 Zb. o boji proti prenosným nemociam, 
ktoré platilo na našom území do roku 1966. V roku 
1966 boli vydané dva právne predpisy: zákon č. 

20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a vy-
hláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivos-
ti č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným 
chorobám. Od roku 1994 legislatívu o očkovaní 
tvorili zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, 
vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 79/1997 
Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným 
ochoreniam a od roku 1999 i odborné usmernenie 
MZ SR na vykonávanie očkovania a kontrolu očko-
vania v SR uverejnené vo Vestníku MZ SR čiastka 
5 – 7 zo dňa 15. marca 1999. Ďalšia právna norma, 
ktorá upravovala očkovanie, bol zákon č. 126/2006 
Z. z. o verejnom zdravotníctve.1

Právna úprava de lege lata 
povinného pravidelného očkovania 
detí v Slovenskej republike 

Vo  vnútroštátnych právnych normách je 
očkovanie upravené v Ústave Slovenskej repub-
liky, v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej sta-
rostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v zákone č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdra-
via a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
vo vyhláške MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole 
prenosných ochorení a v odbornom usmernení 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  
č. 33477/2010-OZS zo dňa 15. novembra 2010 o vy- 

1  Porov. Oleár V. Vakcinológia v kontexte verejného zdra-
votníctva, s. 84

konávaní očkovania u detí a dorastu s dočasnými 
alebo trvalými kontraindikáciami očkovania, zve-
rejnenom vo Vestníku MZ SR pod číslom 42/2010.

1. Ústavno-právny a zákonný rámec 
povinného očkovania

V Ústave Slovenskej republiky sa očkovania 
dotýkajú tri články upravujúce ľudské práva. Podľa 
čl. 40 Ústavy SR má každý právo na ochranu zdra-
via, teda aj na ochranu zdravia pred prenosnými 
ochoreniami, ktorých výskyt je možné znížiť alebo 
zamedziť očkovaním. S ochranou zdravia verej-
nosti môže dôjsť do konfliktu ochrana súkromia 
a sloboda myslenia. Ochrana súkromia je upravená 
v čl. 16 ods. 1 Ústavy SR. Obmedzená môže byť len 
v prípadoch ustanovených zákonom. Už v ústave 
je daná fakultatívna možnosť štátu obmedziť právo 
na rešpektovanie súkromia, ak je to nevyhnutné 
na ochranu zdravia verejnosti. Sloboda myslenia 
je upravená v čl. 24 ods. 1 Ústavy SR. Podľa čl. 24 
ods. 4 Ústavy SR podmienky výkonu tohto práva 
možno obmedziť iba zákonom, ak ide o opatre-
nie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na 
ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti 
alebo práv a slobôd iných.2

V zákone č. 576/2004 Z. z.  o zdravotnej 
starostlivosti, službách súvisiacich s posky-
tovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov je definovaná 
zdravotná starostlivosť ako súbor pracovných čin-
ností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci,  

2 Čl. 40, čl. 16, čl. 24 Ústavy SR
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vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomô-
cok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života 
fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého 
vývoja budúcich generácií. Zdravotná starostlivosť 
zahŕňa prevenciu.3 Očkovanie proti infekčným cho-
robám je opatrením primárnej prevencie.

Kardinálnou právnou normou očkovania 
v Slovenskej republike je zákon č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho 
vykonávacia vyhláška (vyhláška MZ SR č. 585/2008 
Z. z.). Zákon č. 355/2007 Z. z. obsahuje legálnu 
definíciu prevencie a legálnu definíciu prenosnej 
choroby; ustanovuje opatrenia na predchádzanie 
ochoreniam, t. j. opatrenia na predchádzanie vzni-
ku a šíreniu prenosných ochorení a iných hromad-
ne sa vyskytujúcich ochorení a porúch zdravia (ust. 
§ 12 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z.), požiadavky na 
umiestnenie dieťaťa v predškolskom zariadení (ust. 
§ 24 ods. 6 až 8 zákona č. 355/2007 Z. z.), povinnosti 
fyzických osôb v súvislosti s predchádzaním pre-
nosným ochoreniam (ust. § 51 ods. 1 písm. d) a § 51 
ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. (uložené na základe 
ústavného zmocnenia vyplývajúceho z čl. 13 ods. 
1 Ústavy SR), priestupky a iné správne delikty na 
úseku verejného zdravotníctva. Prevencia ochorení 
a iných porúch zdravia je zákonom definovaná 
ako systém opatrení zameraných na vylúčenie, 
prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných 
porúch zdravia, na ktoré v rozhodujúcej miere 
vplývajú životné, pracovné a sociálno-ekonomic-
ké podmienky a spôsob života, a opatrení zame-
raných na ochranu, podporu a rozvoj verejného 
zdravia. Prenosné ochorenie je choroba vyvolaná 
biologickým faktorom, ktorý je schopný vyvolať 
individuálnu alebo hromadnú infekciu, ochorenie 
alebo otravu u ľudí.4 Zoznam povinne hlásených 
prenosných ochorení, podozrení na ochorenia 
a nosičstiev choroboplodných mikroorganizmov 
je obsiahnutý v prílohe č. 5 zákona č. 355/2007 
Z. z. V zozname sú zaradené všetky prenosné 
ochorenia, proti ktorým sa v Slovenskej republike 
vykonáva povinné očkovanie. 

2. Podzákonná úprava povinného 
očkovania

Najvýznamnejším právnym predpisom, ktorý 
upravuje povinné očkovanie, je vyhláška MZ SR  
č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrob- 
nosti o prevencii a kontrole prenosných ocho-
rení. V nej sú ustanovené: hlásenie prenosných 
ochorení, druhy očkovania, vykonávanie a kont-
rola očkovania, opatrenia pri prenosných ochore-

3 § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. 
4 § 2 ods. 1 písm. h) a k) zákona č. 355/2007 Z. z.

niach. Povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré 
dosiahli určený vek, sa vykonáva podľa § 6 vyhlášky 
proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, prenosnej 
detskej obrne, vírusovému zápalu pečene typu B, 
invazívnym hemofilovým nákazám, pneumoko-
kovým invazívnym ochoreniam, osýpkam (mor-
bilám), mumpsu a ružienke (rubeole).5 Očkovanie 
novorodencov proti tuberkulóze bolo v Slovenskej 
republike zrušené od 1. 1. 2012 Vyhláškou MZ SR 
č. 544/2011 Z. z. Očkovacie postupy na povinné 
pravidelné očkovanie detí sú obsiahnuté v prílohe 
č. 2 vyhlášky. Súčasťou povinného očkovania je aj 
podrobenie sa potrebným vyšetreniam v určenom 
termíne.6 Výkon očkovania je ustanovený v § 13 
vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z. Očkovanie osôb 
podľa platnej legislatívy vykonáva lekár na základe 
preskripčného obmedzenia alebo ním poverená 
sestra po posúdení aktuálneho zdravotného sta-
vu očkovanej osoby a po zhodnotení možných 
dočasných alebo trvalých kontraindikácií očko-
vania podľa písomnej informácie pre používateľa 
lieku a súhrnu charakteristických vlastností lieku. 
Očkovanie vykoná lekár po poučení osoby o cha-
raktere očkovania a po jej lekárskom vyšetrení7 – na 
formu a spôsob poučenia a informovaného súhla-
su sa subsidiárne vzťahuje ustanovenie § 6 zákona 
č. 576/2004 Z. z. Lekár ešte pred podaním imuno-
biologického lieku (očkovacej látky na vyvolanie 
aktívnej imunity), ak imunobiologický liek podáva 
pacientovi v zdravotníckom zariadení, poskytne 
pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi bez 
vyzvania písomnú informáciu pre používateľov.8 
Lekár do zdravotnej dokumentácie vyznačí indiká-
ciu alebo kontraindikáciu očkovania. Do záznamu 
o očkovaní v zdravotnej dokumentácii sa uvedie 
dátum očkovania, názov a poradie dávky očkovacej 
látky, výrobca, šarža, dávka, spôsob aplikácie a me-
no lekára, ktorý očkovanie vykonal. Do zdravotnej 
dokumentácie sa zapíše aj dôvod, pre ktorý sa 
očkovanie neuskutočnilo a nežiaduce účinky, ak 
sa u očkovanej osoby vyskytli. Nežiaduce účinky 
očkovania oznamuje lekár Štátnemu ústavu pre 
kontrolu liečiv a regionálnemu úradu verejného 
zdravotníctva. Lekár, ktorý poskytuje všeobecnú 
ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, s kto-
rým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti, alebo ním poverená sest-
ra, písomne oznámi termín povinného očkovania 
osobe alebo jej zákonnému zástupcovi. Ak sa oso-
ba, ktorá má byť očkovaná, nedostaví na povinné 
očkovanie ani v náhradnom termíne, na ktorý bola 
pozvaná preukázateľným spôsobom, lekár oznámi 

5 § 6 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z.
6 § 5 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z.
7 § 13 ods. 1 a 2 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z.
8 § 62 ods. 13 zákona č. 362/2011 Z. z. 

túto skutočnosť regionálnemu úradu verejného 
zdravotníctva. Lekár oznámi regionálnemu úradu 
verejného zdravotníctva každé odmietnutie po-
vinného očkovania. Ak očkovanie vykoná iný lekár, 
je povinný písomne informovať o vykonanom 
očkovaní lekára, s ktorým má osoba uzatvorenú 
dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.9 

Lekár,  ktorý vykonáva očkovanie, zasiela do 15. 
dňa mesiaca nasledujúceho po vykonaní očkovania 
údaje o pravidelnom povinnom očkovaní regio- 
nálnemu úradu verejného zdravotníctva. Pri kon-
trole očkovania regionálny úrad verejného zdra-
votníctva v zdravotníckom zariadení ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti sleduje exemplifikatívne 
správnosť postupu pri očkovaní, úplnosť záznamov 
o očkovaní v zdravotnej dokumentácii, evidenciu 
očkovaných osôb podľa vekovej štruktúry, eviden-
ciu osôb, ktoré sa majú očkovať, evidenciu osôb 
s kontraindikáciami očkovania, evidenciu osôb 
s nežiaducimi účinkami po očkovaní na základe 
hlásenia, počet odmietnutí povinného očkovania 
podľa druhu povinného očkovania, dodržiavanie 
indikácií a kontraindikácií schválených pri regist-
rácii očkovacej látky, uchovávanie a manipuláciu 
s očkovacími látkami. O vykonanej kontrole urobí 
regionálny úrad verejného zdravotníctva záznam, 
v ktorom uvedie výsledok kontroly, opatrenia na 
odstránenie nedostatkov a termín ich splnenia.10 

Poslednou právnou normou upravujúcou 
očkovanie v Slovenskej republike je Odborné 
usmernenie Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky o vykonávaní očkovania 
u detí a dorastu s dočasnými alebo trvalými 
kontraindikáciami očkovania (Vestník MZ SR 
2010, čiastka 32–60, ročník 58, z 20. 12. 2010). 
Kontraindikácie sú u dieťaťa11 imunokompromi-
tovaného (primárne alebo sekundárne imuno-
deficientné stavy), s neurologickými poruchami, 

9 § 13 ods. 3 a 5 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z.
10 § 14 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z.
11  V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sa za dieťa pova-

žuje každá ľudská bytosť do 18 rokov veku, pokiaľ pod-
ľa zákona vzťahujúceho sa na dieťa, nebola plnoletosť 
dosiahnutá už skôr. V čl. 3 ods. 2 Dohovoru sa štát za-
väzuje zabezpečiť dieťaťu takú ochranu a starostlivosť, 
ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho, pričom sa do úvahy 
berú práva a povinnosti jeho rodičov, poručníkov ale-
bo iných jednotlivcov právne zaň zodpovedných a na 
tento účel štát prijme potrebné legislatívne a adminis-
tratívne opatrenia. Právo na ochranu zdravia a preven-
ciu je ďalej upravené v čl. 24 Dohovoru. Štát uznáva 
právo dieťaťa požívať najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň 
zdravia, ako aj právo na možnosti liečenia choroby a na 
zdravotnú rehabilitáciu. Štát musí zabezpečiť, aby nija-
ké dieťa nebolo pozbavené práva na prístup k takýmto 
službám zdravotníckej starostlivosti. Štát na to, aby sa 
toto právo plne realizovalo, musí prijať príslušné opat-
renia, predovšetkým opatrenia na zníženie dojčenskej 
a detskej úmrtnosti, opatrenia na boj proti chorobám 
v rámci základnej zdravotníckej starostlivosti.
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s nežiaducimi reakciami po predchádzajúcom 
očkovaní, so závažnými akútnymi ochoreniami 
v prípade z rizika z omeškania, vyžadujúceho 
hospitalizáciu počas výkonu očkovania, so zá-
važnými ochoreniami, vyžadujúcimi individuálny 
prístup k očkovaniu, s úplnou alebo čiastočne 
neznámou anamnézou o očkovaní. Podozrenie 
na kontraindikáciu sa zhodnotí v ambulancii 
všeobecného lekára pre deti a dorast posúde-
ním a) klinického stavu, laboratórnych nálezov, 
výsledkov vyšetrovacích metód a aktuálnej ale-
bo dlhodobej liečby vo vzťahu k jednotlivým 
druhom očkovania, b) rizikovosti reakcií na očko-
vanie v súvislosti s ochorením dieťaťa, ktoré dia-
gnostikoval lekár v inom špecializačnom odbore 
ako všeobecné lekárstvo pre deti a dorast. Po 
stanovení kontraindikácie sa dieťa z ambulancie 
všeobecného lekára pre deti a dorast odošle do 
príslušného centra očkovania s výpisom všet-
kých očkovaní zo zdravotnej dokumentácie.12

Legislatívna povinnosť fyzickej 
osoby a priestupky na úseku 
verejného zdravotníctva 

Kogentnou normou § 51 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 355/2007 Z. z. je v súvislosti s pred-
chádzaním prenosným ochoreniam upravená 
povinnosť fyzickej osoby podrobiť sa lekárskym 
vyšetreniam a diagnostickým skúškam, ktoré 
nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, 
preventívnemu podávaniu protilátok a iných 
prípravkov, povinnému očkovaniu, liečeniu 
prenosných ochorení, izolácii a karanténnym 
opatreniam.13 Ak ide o maloletého, zodpovedá 
za plnenie tejto povinnosti zástupca dieťaťa.14 
Porušením tejto povinnosti sa fyzická osoba 
dopúšťa priestupku na úseku verejného zdra-
votníctva v zmysle § 56 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 355/2007 Z. z., podľa ktorého  sa priestupku 
na úseku verejného zdravotníctva dopustí ten, 
kto sa bez preukázania závažných zdravotných 
alebo iných lekárom zdôvodnených prípadoch 
nepodrobí očkovaniu vyplývajúcemu z prísluš-
ných právnych predpisov.15 V prípade nezabez-
pečenia plnenia povinnosti podľa § 51 ods. 1 
zákona č. 355/2007 Z. z.  zástupcom dieťaťa sa 
priestupok kvalifikuje v zmysle § 56 ods. 1 písm. 
k) zákona č. 355/2007 Z. z. Za nepodrobenie sa 
povinnému očkovaniu môže správny orgán ulo-

12  Čl. III – V Odborného usmernenia MZ SR o vykonávaní 
očkovania u detí a dorastu s dočasnými alebo trvalými 
kontraindikáciami očkovania (Vestník MZ SR 2010, čiast-
ka 32–60, ročník 58, z 20. 12. 2010)

13 § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.
14 § 51 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.
15 § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.

žiť pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 
Z. z. v súhrnnej výške 331 eur. V tejto súvislosti 
podotýkame, že obaja rodičia majú rodičovské 
práva a povinnosti16, a teda ak ich obaja rodičia 
vykonávajú a nesplnia povinnosť podľa § 51 ods. 
3 zákona č. 355/2007 Z. z., môže správny orgán 
viesť konanie o priestupku s oboma rodičmi 
(zástupcami dieťaťa) ako účastníkmi konania.17 
Vecne príslušnými štátnymi orgánmi na prejed-
nanie takýchto priestupkov sú regionálne úrady 
verejného zdravotníctva. Odvolacím orgánom 
je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej re-
publiky. Na konanie o priestupku sa subsidiár-
ne použijú ustanovenia zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch a zákona č. 71/1967 Zb. o správ-
nom konaní.

Správne delikty na úseku 
verejného zdravotníctva

Správneho deliktu na úseku verejného zdra-
votníctva sa v súvislosti s očkovaním môže do-
pustiť prevádzkovateľ predškolského zariadenia 
a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

1. Legislatívna povinnosť prevádzkovateľa 
predškolského zariadenia: Zákon č. 355/2007 
Z. z. explicitne upravuje požiadavky na umiest-
nenie dieťaťa v predškolskom zariadení. V pred-
školskom zariadení môže byť umiestnené len 
dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt 
v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného 
ochorenia, nemá nariadené karanténne opat-
renie.18 Ošetrujúci lekár dieťaťa vydá potvrdenie 
o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa rodičovi, po-
ručníkovi, opatrovníkovi, fyzickej osobe alebo 
právnickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené na 
základe rozhodnutia súdu podľa osobitného 
predpisu, alebo osobe, ktorá má záujem stať 
sa pestúnom a  má dieťa dočasne zverené 
do starostlivosti podľa osobitného predpisu. 
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa 
na pobyt v kolektíve obsahuje aj údaj o povin-
nom očkovaní. Zástupca dieťaťa toto potvrde-
nie predkladá pred prvým vstupom dieťaťa do 
predškolského zariadenia.19 Ak prevádzkovateľ 
predškolského zariadenia nedodrží niektorú 
z požiadaviek na umiestnenie dieťaťa v pred-
školskom zariadení podľa § 24 ods. 6 až 8 zákona 
č. 355/2007 Z. z., dopustí sa  podľa § 57 ods. 13 
zákona č. 355/2007 Z. z. správneho deliktu na 
úseku verejného zdravotníctva, za ktorú mu 

16 28 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z.
17  Zákon o rodine pod rodičovské práva a povinnosti za-

hŕňa aj sústavnú a dôslednú starostlivosť o zdravie die-
ťaťa (§ 28 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z.).

18 § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z.
19 § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.

môže príslušný orgán verejného zdravotníctva 
uložiť pokutu podľa § 57 ods. 50 písm. a) zá-
kona č. 355/2007 Z. z. od 150 eur do 20 000 
eur s prihliadnutím na závažnosť, spôsob, čas 
trvania a následky protiprávneho konania. Pri 
opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až 
na dvojnásobok.20 

2. Legislatívna povinnosť poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti: Poskytovateľ zdra-
votnej starostlivosti a zdravotnícky pracovník je 
povinný zaznamenávať všetky dôležité údaje 
v súvislosti s predchádzaním vzniku a šíreniu 
prenosných ochorení do zdravotnej dokumen-
tácie, poskytovať úradu verejného zdravotníctva 
a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva 
údaje súvisiace s prevenciou prenosných ocho-
rení v zdravotníckom zariadení (napríklad údaje 
o pravidelnom povinnom očkovaní, oznámenie 
odmietnutia povinného očkovania zástupcom 
dieťaťa), poskytovať úradu verejného zdravotníc-
tva a regionálnemu úradu verejného zdravotníc-
tva na plnenie ich úloh informácie a ďalšie údaje, 
ktoré majú k dispozícii alebo sú oprávnené ich 
zisťovať alebo vyžadovať.21  Ak poskytovateľ 
zdravotnej starostlivosti poruší povinnosť podľa 
§ 52 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z., dopustí sa 
správneho deliktu na úseku verejného zdravot-
níctva podľa § 57 ods. 47 zákona č. 355/2007 
Z. z.22 Za tento správny delikt môže orgán ve-
rejného zdravotníctva uložiť poskytovateľovi 
zdravotnej starostlivosti pokutu od 150 eur do 
20 000 eur.23

Judikatúra vo veci povinného 
očkovania

Z predmetnej  judikatúry vyberáme štyri 
najzásadnejšie súdne rozhodnutia dotýkajúce 
sa povinnosti fyzických osôb podrobiť sa po-
vinnému očkovaniu.

1. Nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL. 
ÚS 10/2013–146 zo dňa 10. 12. 2014, v ktorom 
ústavný súd rozhodoval o súlade ustanovenia 
§ 51 ods. 1 písm. d) a § 62 písm. a) zákona č. 
355/2007 Z. z. a ustanovenia § 6 vyhlášky MZ 
SR č. 585/2008 Z. z. s čl. 2 ods. 2 a 3, čl. 13 ods. 1 
písm. a) a ods. 2, čl. 15 ods. 1 a čl. 16 ods. 1 v spo-
jení s čl. 40 Ústavy SR. Z nálezu si dovoľujeme ci-
tovať právnu vetu: „...ústavný súd uzatvára, že § 51 
ods. 1 písm. d) a § 62 písm. a) zákona o ochra-
ne, podpore a rozvoji verejného zdravia a § 6 
vyhlášky upravujúcej prevenciu a kontrolu 
prenosných ochorení sú v súlade s čl. 2 ods. 2 

20 § 57 ods. 51 zákona č. 355/2007 Z. z.
21 § 52 ods. 5 písm. c), f), g) zákona č. 355/2007 Z. z.
22 § 57 ods. 47 zákona č. 355/2007 Z. z.
23 § 57 ods. 50 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.
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a 3 ústavy. ...Ústavný súd konštatuje, že povinnosť 
podrobiť sa povinnému očkovaniu podľa § 51 
ods. 1 písm. d) zákona o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia je v súlade s čl. 
16 ods. 1 ústavy. Ďalej ústavný súd dopĺňa, že 
§ 62 ods. a) zákona o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a § 6 vyhlášky upravujúcej pre-
venciu a kontrolu prenosných ochorení samy ose-
be neupravujú povinnosť podrobiť sa povinnému 
očkovaniu, ale sú aplikovateľné iba v spojení s § 12  
ods. 2 a § 51 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane, pod-
pore a rozvoji verejného zdravia, a preto ich súlad 
s čl. 16 ods. 1 ústavy možno odvodiť od súladu 
§ 51 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia s čl. 16 ods. 1 ústavy.“ 
Ústavný súd SR v argumentácii uvádza: „Miera 
uspokojiteľnosti verejného záujmu na ochrane ži-
vota a zdravia obyvateľstva predchádzaním vzniku 
a šírenia prenosných smrteľných ochorení je pri 
povinnom očkovaní podstatná, pretože ide o naj-
efektívnejší postup ako nielen priamo predchádzať 
vzniku a šíreniu prenosných smrteľných ochorení, 
ale aj postup, ktorým preukázateľne možno úplne 
eradikovať prenosné smrteľné ochorenia (príklad 
pravých kiahní). V prípade upustenia od povinného 
očkovania neexistuje porovnateľne účinný spôsob 
predchádzania vzniku a šírenia prenosných smrteľ-
ných ochorení. Z uvedeného vyplýva, že podstatná 
miera uspokojiteľnosti verejného záujmu na ochra-
ne života a zdravia obyvateľstva predchádzaním 
vzniku a šírenia prenosných smrteľných ochorení 
prevažuje stredný až podstatný záujem na ochra-
ne práva na súkromie fyzických osôb, a preto je 
nutné dať prednosť verejnému záujmu na ochra-
ne života a zdravia obyvateľstva predchádzaním 
vzniku a šírenia prenosných smrteľných ochorení 
zabezpečovaným povinným očkovaním. ...Ústavný 
súd podrobne zdôvodnil v predchádzajúcich práv-
nych záveroch, že štát (zákonodarca) pri prijímaní 
právnej úpravy povinného očkovania konal na 
základe ústavy, v jej medziach a nedošlo k poru-
šeniu žiadneho z princípov, ktoré je pri obmedzení 
základných práv a slobôd (čl. 13 ods. 2 a čl. 16 ods. 
1 ústavy) alebo ukladaní povinnosti fyzickým oso-
bám (čl. 13 ods. 1 písm. a) ústavy) zákonodarca 
povinný dodržať. Taktiež na základe právnej úpravy 
povinného očkovania nikto nie je nútený konať nič, 
čo by zákon neukladal (t. j. povinnosť podrobiť sa 
povinnému očkovaniu ukladá zákon o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia).“24

2. Pri interpretácii právnych noriem upra-
vujúcich povinné očkovanie v širšom kontexte 
môžeme vychádzať z nálezu Ústavného súdu 
Českej republiky sp. zn. III. ÚS 449/06 z 3. 2. 2011:  

24 Nález ÚS SR sp. zn. PL. ÚS 10/2013–146 zo dňa 10. 12. 2014

„Povinné očkování je ve vztahu k základnímu právu 
stěžovatele svobodně  projevovat své náboženství 
nebo víru přípustným omezením tohto základního 
práva, neboť jde evidentně o opatření v demokra-
tické společnosti nezbytné pro ochranu veřejné 
bezpečnosti, zdraví a práv a svobod druhých (IV/a). 
Nejvyšší správní soud ani  jakýkoliv jiný soud není 
nikterak vyvázán z imperativu ústavně konformní 
interpretace zákona (IV/b). Ústavně konformním 
omezením základního práva podle čl. 16 Listiny 
nemůže být bezvýjimečné vynucování povinného 
očkování proti jakékoliv osobě bez ohledu na indi-
viduální specifika případu a na motivaci, kterou má 
daná osoba ve svém rozhodnutí povinné očkování 
nepodstoupit (IV/c). V případě, že tu jsou takové  
okolnosti, které zásadním způsobem volají pro za-
chování autonomie dané osoby a pro výjimečné 
nesankcionování povinnosti podrobit se očkování, 
nesmí orgán veřejné moci  povinnost podrobit se 
očkování sankcionovat či jinak vynucovat (IV/d)... 
Povinné očkování je v obecné rovině plně ospra-
vedlnitelné též ve vztahu k dalším základním prá-
vům stěžovatele. Ústavní soud k tomu připomíná 
stanovisko Výboru pro lidská práva a biomedicínu 
Rady vlády České republiky pro lidská práva, podle 
něhož očkování je jedním z nejefektivnějších po-
stupů zdravotní prevence vůbec, když se obecně 
považuje, spolu s využíváním antibiotik, za příčinu 
mimořádného  poklesu nemocnosti a úmrtnosti na 
infekční onemocnění a za největší přínos a základ 
moderní medicíny. Nezbytnou součástí preventiv-
ního působení očkování je totiž jeho široké nasazení 
a dosažení vysokého stupně proočkovanosti, kte-
rým je proočkovanost cca 90 %. Povinné očkování 
je tak ve vztahu k základnímu právu stěžovatele 
svobodně projevovat své náboženství nebo víru 
přípustným omezením tohoto základního práva, 
neboť jde evidentně o opatření v demokratické 
společnosti nezbytné pro ochranu  veřejné bez-
pečnosti, zdraví a práv a svobod druhých (čl. 16 odst. 
4 Listiny25)... Ústavní soud předně upozorňuje, že 
ve své judikatuře již zaujal stanovisko, že auto-
nomie rodičů při rozhodování o zdravotnických 
zákrocích vůči jejich dětem není  absolutní, ale 
naopak může být omezena, a to i tehdy, pokud 
rodiče nesouhlasí se  zdravotnickým  zákrokem 
z náboženských důvodů (viz nález ze dne 20. 
8. 2004 sp. zn.  III. ÚS 459/03, Sb.n.u., svazek 34, 
nález č. 117)... Z hodnoty autonomie jednotlivce 
a jeho primátu na státu, která se  promítá též 
v ustanovení čl. 16 odst. 1 Listiny, nicméně vy-
plývá právo stěžovatele na to, aby správní orgán 
při rozhodování o pokutě přihlédl ke všem as-
pektům jeho případu a výjimečně jeho jednání 

25 Porov. ust. § 16 Ústavy SR

nesankcionoval z důvodů ochrany základních 
práv chráněných  ústavním pořádkem.“26 

3. Obava z možných nežiaducich účinkov 
očkovania nie je relevantným podkladom na 
nesplnenie povinnosti  fyzickej osoby podrobiť 
sa povinnému očkovaniu. K takémuto názoru 
dospel Najvyšší správny súd Českej republiky 
v rozsudku sp. zn. 4 As 2/2013–75 zo 17. 1. 2014: 
„Nejvyšší správní soud konstatuje, že přesvědčení 
stěžovatelů o možných negativních následcích 
povinného očkování nemůže být samo o sobě 
dostatečným podkladem pro vyvázání se z povin-
nosti uložené zákonem, a to ani pokud je zastáváno 
i částí odborné veřejnosti a posíleno profesními 
zkušenostmi stěžovatelky jako terapeutky pro po-
moc dětem a dospělým postiženým autismem. 
Takovým důvodem nemůže být ani skutečnost, 
že v  některých (výjimečných) případech se po 
provedení očkování může projevit prudká alergic-
ká reakce v podobě anafylaktického šoku, když 
stěžovatelé si byli zjevně vědomi jak tohoto rizika, 
tak i způsobu, jak na případný anafylaktický šok 
reagovat. Zákonné povinnost podrobit se povin-
nému očkování se stěžovatelé nemohou zprostit 
zobecňujícím tvrzením, že jiní pacienti nemusí mít 
o tomto možném následku povědomost, neboť 
o něm nejsou ze strany lékařů řádně informováni. 
V této souvislosti lze podotknout, že povinné oč-
kování, stejně jako velká část lékařských zákroků, 
může jistě za určitých okolností vést ke způsobení 
závažné újmy pacientovi. Úkolem lékařů i pacientů 
je ve vzájemné součinnosti takovým možným ne-
gativním následkům předcházet, samo jejich riziko 
však ještě nemůže být dostatečným důvodem pro 
neprovedení lékařského zákroku.“27 

4. V súvislosti s neplnením povinnosti zá-
konných zástupcov detí podrobiť dieťa povin-
nému očkovaniu treba poukázať na rozsudok 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. 
zn. 2Szd/1/2013 zo 16. 4. 2014: „Podľa právne-
ho názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republi-
ky z rozsudku vo veci Solmakhin proti Ukrajine 
možno vyvodiť v súvislosti s povinným očkovaním 
maloletých detí záver, že právo na rešpektovanie 
súkromného života (článok 8 ods. 1 Dohovoru) 
nemožno považovať za absolútne. Fyzická integrita 
človeka je obsiahnutá v koncepte ,,súkromného 
života“, pričom povinný lekársky zásah, ak je čo 
i len minimálnej dôležitosti, činí zásah do tohto 
práva. Povinné očkovanie potom ako nedobro-
voľná lekárska starostlivosť rovnako činí zásah do 
práva na rešpektovanie súkromného života, ktoré 
zahŕňa osobnú, fyzickú a mentálnu integritu garan-

26 Nález ÚS ČR, sp. zn. III. ÚS 449/06 z 3. 2. 2011
27 Rozsudek NSS ČR, sp. zn. 4 As 2/2013–75 zo 17. 1. 2014
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tovanú článkom 8 ods. 1 Dohovoru. Takýto zásah 
preto neznamená automaticky porušenie práva, 
ak je vykonaný v súlade so zákonom, ak sleduje 
legitímny cieľ ochrany zdravia a je nevyhnutný v de-
mokratickej spoločnosti (článok 8 ods. 2 Dohovoru 
28).“29 Najvyšší súd SR sa v rozsudku vzhľadom na 
skutočnosti daného skutkového a právneho sta-
vu veci stotožnil s právnym názorom krajského 
súdu, že zástupca dieťaťa tým, že odmietol dať 
dieťa zaočkovať, sa ako zákonný zástupca dieťaťa 
dopustil priestupku podľa § 56 ods. 1 písm. k) 
zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý správny orgán 
oprávnene uložil pokutu.

Záver
Ochrana zdravia verejnosti je legitímnym 

záujmom spoločnosti. Úlohou zákonodarcu je 
potom prijať opatrenia, ktoré chránia záujem 

28  V čl. 8 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základ-
ných slobôd je upravená možnosť zásahu do výkonu práva 
na rešpektovanie súkromného a rodinného života zo strany 
štátu vtedy, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné 
v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnos-
ti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, 
predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia 
alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd iných.

29 Rozsudok NS SR sp. zn. 2Szd/1/2013 zo 16.4.2014

spoločnosti. V súčasnosti platná legislatívna 
úprava očkovania poskytuje dobrý právny základ 
ochrany zdravia pred prenosnými ochoreniami, 
ktoré sú preventabilné očkovaním. Domnievame 
sa, že v budúcnosti bude potrebné, aby záko-
nodarca v súvislosti s povinným očkovaním detí 
venoval pozornosť otázkam vymedzenia okruhu 
chorôb, pre ktoré vykonávať povinné očkovania, 
otázkam zmien vo financovaní zdravotnej sta-
rostlivosti (napríklad zavedením spoluúčasti na 
financovaní zdravotnej starostlivosti ochorenia 
preventabilného vakcináciou v prípade, ak sa 
osoba nepodrobí povinnému očkovaniu a ne-
budú u nej kontraindikácie očkovania) a otázkam 
úpravy zodpovednosti štátu za poškodenie zdra-
via v kauzálnom vzťahu k povinnému očkovaniu. 
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