
Choroba

Prioritné očkovania

Do úvahy prichádza

COVID-19

Osýpky
Mumps
Ružienka

Záškrt
Tetanus
Čierny kašeľ
Detská obrna
Hib

Deti a dospievajúci (< 18 rokov) Dospelí (> 18 rokov)

Spôsobilým deťom a dospievajúcim ponúknite základnú 
očkovaciu schému mRNA vakcínou podľa usmernení 

hostiteľskej krajiny (v EÚ/EHP sú schválené očkovacie 
látky Comirnaty pre deti vo veku ≥ 5 rokov a Spikevax pre 

deti vo veku ≥ 6 rokov).   
Dospievajúcim vo veku ≥ 12 rokov ponúknite 

posilňovaciu dávku podľa usmernení hostiteľskej krajiny 
(v EÚ/EHP je schválená len očkovacia látka Comirnaty).

Všetkým dospelým ponúknite základné očkovanie a 
posilňovaciu dávku (dávky) podľa usmernení 

hostiteľskej krajiny. 
Môže sa zvážiť použitie jednodávkovej očkovacej 

látky v rámci základného očkovania (napr. 
očkovacia látka proti ochoreniu COVID-19 Janssen), 
najmä ak by podanie druhej dávky na dokončenie 

základnej série mohlo byť problematické.

Jedincom vo veku ≥ 9 mesiacov ponúknite očkovanie MMR. 
Je potrebné podať dve dávky MMR* v odstupe najmenej 

jeden mesiac, ale prednostne aj viac v súlade 
s usmerneniami hostiteľskej krajiny. Očkovacia látka proti 

osýpkam podaná pred dosiahnutím veku 12 mesiacov 
nevyvoláva ochranu u všetkých a je potrebné zopakovať ju 

po dosiahnutí veku 12 mesiacov.

Ponúknite buď jednu dávku alebo v súlade 
s usmerneniami hostiteľskej krajiny.*

Measles
mumps
rubella

Jedincom vo veku ≥ 2 mesiace ponúknite tri dávky očkovacej 
látky obsahujúcej DTaP-IPV-Hib (zložka Hib len pre deti vo veku 
< 6 rokov, ak nie sú k dispozícii iné odporúčania špecifické pre 

danú krajinu) v odstupe najmenej jeden mesiac a následne 
posilňovaciu dávku v súlade s usmerneniami hostiteľskej 

krajiny. Pentavalentné a hexavalentné kombinované očkovacie 
látky sú schválené do veku šesť rokov.

Všetkým dospelým ponúknite základnú sériu 
očkovacích látok proti záškrtu, tetanu a detskej obrne 

alebo v súlade s usmerneniami hostiteľskej krajiny.

Hepatitída B
Jedincom vo veku ≥ 2 mesiace ponúknite tri dávky 
v súlade s usmerneniami hostiteľskej krajiny. **

Ponúknite novorodencom HBsAg-pozitívnych matiek do 
24 hodín po narodení v súlade s usmerneniami 

hostiteľskej krajiny. 

Ponúknite všetkým dospelým s predchádzajúcim 
skríningom alebo bez neho v súlade s usmerne-

niami hostiteľskej krajiny.

Meningokokové 
ochorenie

Aplikujte usmernenia hostiteľskej krajiny pre očkovacie 
látky proti meningokokom, séroskupiny A, B, C, W135 a 

Y, pričom treba zohľadniť epidemiologickú situáciu.

Ovčie kiahne*

Pneumokokové 
ochorenie

Je potrebné dodržať usmernenia hostiteľskej krajiny, ak 
z epidemiologickej situácie nevyplýva inak. V prípade 

použitia ponúknite dve dávky očkovacej látky proti 
ovčím kiahňam jedincom vo veku ≥ 11 mesiacov v 

odstupe najmenej jeden mesiac, ale prednostne aj viac.

Je potrebné dodržať usmernenia hostiteľskej krajiny, 
pričom treba zohľadniť epidemiologickú situáciu.

Zvážte očkovanie neimúnnych žien v plodnom veku, 
ktoré nie sú tehotné.

Tuberkulóza Ponúknite BCG v súlade s usmerneniami hostiteľskej krajiny. 
Opakované očkovanie s použitím BCG sa neodporúča.

BCG sa vo všeobecnosti neodporúča u dospelých, 
v závislosti od epidemiologickej situácie.

Jedincom vo veku ≥ 2 mesiace ponúknite 1 – 3 dávky 
konjugovanej očkovacej látky v odstupe najmenej jeden 

mesiac v súlade s usmerneniami hostiteľskej krajiny.

Ponúknite jedincom vo veku ≥ 65 rokov v súlade s 
usmerneniami hostiteľskej krajiny.

Chrípka

Je potrebné dodržať usmernenia hostiteľskej krajiny, ak 
z epidemiologickej situácie nevyplýva iné.

Zvážte očkovanie rizikových skupín starších ako šesť 
mesiacov pred chrípkovou sezónou a počas nej.

*   Očkovacia látka MMR a očkovacia látka proti ovčím kiahňam sú kontraindikované u imunokompromitovaných jedincov a počas tehotenstva. Jeden mesiac po očkovaní 
     s použitím MMR je potrebné vyhnúť sa tehotenstvu.
** Pred podaním očkovacej látky by sa mohli vykonať testy na infekciu spôsobenú vírusom hepatitídy B (HBsAg) v závislosti od usmernení hostiteľskej krajiny.

Je potrebné dodržať usmernenia hostiteľskej krajiny, 
pričom treba zohľadniť epidemiologickú situáciu.

Zvážte očkovanie rizikových skupín vrátane tehotných 
žien pred chrípkovou sezónou a počas nej.

Očkovania, ktoré sa majú ponúknuť, ak nie je k dispozícii 
dokumentovaný dôkaz o predchádzajúcom očkovaní


