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Kedy a proti čomu sa deti očkujú?
Aký je rozdiel medzi tým, či je očkovanie povinné alebo odporúčané?
V prvom rade je potrebné rozlišovať medzi povinným očkovaním, ktoré je plne hradené zo zdravotného
poistenia a nepovinným, na ktoré si dopláca rodič. Na všetky očkovania by vás mala upozorniť detská
lekárka.
Povinné očkovanie detí
Základné očkovanie detí by malo byť ukončené do dovŕšenia roka a pol. Nie je ničím ojedinelým, ak vám
lekárka očkovanie posunie z dôvodu choroby vášho dieťatka. V zásade platí pravidlo, že dieťatko by sa
malo očkovať zdravé. Povinné očkovanie je plne hradené zo zdravotného poistenia.
ZÁKLADNÉ OČKOVANIE
Vaše bábätko by malo absolvovať očkovanie 3 typmi vakcín: hexavalentnou, pneumokokovou a MMR
vakcínou. Hexavalentnou a pneumokokovou vakcínou sa môže očkovať súčasne, teda pri jednej
návšteve detskej lekárky, alebo sa dá toto očkovanie rozdeliť. V prvom roku sa nimi očkuje celkom trikrát.
Po absolvovaní týchto očkovaní sa očkuje MMR vakcínou.
Vek dieťaťa

Typ vakcíny

Ochorenia, proti ktorým vakcína chráni

Dávka

hexavalentná
vakcína

záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna,
vírusová hepatitída typu B, hemofilové nákazy

1. očkovanie

pneumokoková
vakcína

pneumokokové ochorenia (10 alebo 13 typov
pneumokoka)

1. očkovanie

4 až 5mesačné
deti
(5. – 6.
mesiac)

hexavalentná
vakcína

záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna,
vírusová hepatitída typu B, hemofilové nákazy

2. očkovanie

pneumokoková
vakcína

pneumokokové ochorenia (10 alebo 13 typov
pneumokoka)

2. očkovanie

10 až 11mesačné
deti
(11. – 12.
mesiac)

hexavalentná
vakcína

záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna,
vírusová hepatitída typu B, hemofilové nákazy

3. očkovanie

pneumokoková
vakcína

pneumokokové ochorenia (10 alebo 13 typov
pneumokoka)

3. očkovanie

MMR vakcína

osýpky, mumps, ružienka

1. očkovanie

2 až 3-mes.
(3. – 4.
mesiac)

14 až 17mesačné
deti
(15. – 18.
mesiac)

Rodičia majú v rámci povinného očkovania proti pneumokokom na výber z 2 vakcín. 10-valentná vakcína
chráni proti 10 typom pneumokoka a je bez doplatku. 13-valentná vakcína chráni proti 13 typom pneumokoka
(10 typom obsiahnutým v 10-valentnej vakcíne + 3 ďalším typom pneumokoka) a dopláca sa za každú dávku.

PREOČKOVANIE
Po absolvovaní základného povinného očkovania prichádza na rad preočkovanie, ktoré zabezpečí
dlhotrvajúcu ochranu pred ochoreniami, proti ktorým sa očkuje.

Vek
dieťaťa

Typ vakcíny

Ochorenia, proti ktorým vakcína chráni

Dávka

4-ročné
deti
(5. rok)
/
10-ročné
deti
(11. rok)*

MMR vakcína

osýpky, mumps, ružienka

5-ročné
deti
(6. rok)

tetravalentná
vakcína

záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna

1. preočkovanie

12-ročné
deti
(13. rok)

tetravalentná
vakcína

záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna

2. preočkovanie

preočkovanie

*Od 1. januára 2020 sa na základe Imunologického prehľadu z roku 2018 menilo povinné pravidelné
očkovanie detí proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR). Po novom sa preočkovanie MMR vakcínou
presunie z 11. roku do 5. roku života. Deti narodené od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2015 sa budú druhou
dávkou MMR vakcíny očkovať v 11. roku života, tie neskôr narodené už v 5. roku života.

Následne sa preočkováva až v dospelosti, a to proti tetanu a záškrtu vo veku 30 rokov a potom každých
15 rokov.
ODPORÚČANÉ OČKOVANIE DETÍ
Je na dohode medzi detskou lekárkou a vami, ktoré z nasledujúcich odporúčaných očkovaní s dieťatkom
absolvovujete. Treba však mať na pamäti, že na rozdiel od povinných očkovaní, tie odporúčané nie sú
plne hradené z verejného zdravotného poistenia, za vakcínu sa dopláca.
Každé očkovanie má svoje špecifiká, preto sa o nich vždy poraďte s detskou lekárkou. Informujte sa napr.
o očkovaní proti žltačke, proti kliešťom (kliešťovej encefalitíde), proti chrípke.
Očkovacie látky môžu vyrábať rôzni výrobcovia, preto vám dá lekárka pravdepodobne na výber medzi
viacerými vakcínami. Rozdiel medzi nimi môže byť: v cene (koľko za vakcínu zaplatíte), v počte dávok
(koľkokrát sa očkuje vakcínou), v šírke ochrany (proti koľkým typom baktérií alebo vírusov sa vakcínou
očkuje).
Ochorenia, proti
ktorým vakcína
chráni

Kedy sa dá dieťa zaočkovať?

Koľkokrát sa očkuje?

Tuberkulóza

očkovaní môžu byť už novorodenci

1 dávka očkovania

Meningokokové
infekcie

od 2 mesiacov

počet dávok v závislosti od typu vakcíny
(viacero vakcín na trhu)

Rotavírusové
ochorenia

očkovanie je potrebné ukončiť do 24,
resp. 32 týždňov veku dieťaťa

2 alebo 3 dávky v závislosti od typu vakcíny
(viacero vakcín na trhu)

Chrípka

od 6 mesiacov

závisí od veku dieťaťa a predchádzajúcich
očkovaní

Kiahne

od 9 alebo 12 mesiacov

2 dávky (viacero vakcín na trhu)

Žltačka typu A

od 1 roka

2 alebo 3 dávky v závislosti od typu vakcíny
(viacero vakcín na trhu)

Kliešťová
encefalitída

od 1 roka

3 dávky očkovania, následne 1 dávka
preočkovania každých 3 – 5 rokov (viacero
vakcín na trhu)

HPV

ideálne pred prvým pohlavným stykom

počet dávok v závislosti od typu vakcíny
(viacero vakcín na trhu)
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