
Čo možno neviete
o očkovaní…

www.slobodavockovani.sk

•   V mnohých štátoch EÚ (napr. Rakúsko, Nemecko, Veľká Britá-
nia, Ír sko...) nie je očkovanie povinné, ale len dobrovoľné.

•   Účinnosť očkovaní nie je nikdy 100%-ná. Oficiálne zdroje hovoria o 80% až 99% účinnosti, niekedy aj pod 80% 
(proti TBC).

•   Choroby, proti ktorým sa očkuje, boli neraz na prudkom ústupe už dávno pred zavedením plošného povinného 
očkovania.

•   Očkovanie môže mať vo významnom počte prípadov okrem ochrany pred nákazlivými chorobami za následok 
aj trvalé ťažké po škodenie zdravia: anafylaktický šok, astmu a iné chronické ochorenia dýchacích ciest, alergie, 
vážne poškodenia zraku, cukrovku, poruchy štítnej žľazy, encefalopatiu, polyneuropatiu, reumatoidnú artritídu, epilepsiu, 
alzheimerovu chorobu, autizmus a ďalšie poruchy autistického spektra, stratu už nadobudnutých schopností (napr. reči), 
poruchy sústredenia, poruchy učenia, rakovinu i smrť.

•   Mnohí detskí lekári ignorujú kontraindikácie opísané v príbalovom letáku vakcíny a neinformujú 
rodičov o možných nežiaducich účinkoch daného očkovania.

•   Očkovacie látky (vakcíny) používané na Slovensku zvyčajne ob sahujú hneď niekoľko z nasledujúcich che-
mických zlúčenín: etylortuť = thiomersal, hydroxid hli nitý (látky toxické pre nervovú sústavu); sorbitol 
a mannitol (E420 a E421 - umelé sladidlá); gluta man sodný (E621 - zvýrazňovač chuti); neomycín 
(antibiotikum); formaldehyd/formalín (karcinogény); fenoxyetanol (baktericíd); skvalén (vyvoláva 
prudké imunitné reakcie); laktózu (alergén); hydrogenfosforečnan sodný a dihydrogenfosforečnan 
draselný (E339 a E340 - emulgátor, stabilizátor, zahusťovadlo); polyoxyety lénsorbitanmonolaurát 
(E432 = polysorbát 20 - emulgátor, disper zné činidlo); cudzorodé bielkoviny a vírusy z organizmov 
použi tých na „pestovanie“ vírusov a baktérií (vajcia, opice a iné).

•   Príbalový leták pre používateľov očkovacej látky neobsahuje vždy úplné chemické zloženie a infor-
máciu o povolených limitoch jedovatých chemických látok (karcinogény, mutagény, neurotoxíny) 
na kilogram hmotnosti človeka a deň, čo nariaďuje §25 ods. 10 Zákona č. 545/2006 Z.z. o liekoch  
a zdravotníckych pomôckach.

•   Pri výrobe vakcín proti ružienke (rubeola), ktorá je povinná (súčasť MMR), nákazlivej žltačke (infekčnej he-
patitíde) typu A a ovčím kiahňam sa používajú tkanivá pochádzajúce z tiel umelo potratených detí.

•   Iné vakcíny (napr. povinná šesťkombinácia proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, nákazlivej žltačke typu B, HiB 
a detskej obrne) ob sahujú produkty genetickej manipulácie alebo nádorové bunky.



Čo môžete urobiť
                  vo veci očkovania?

www.slobodavockovani.sk

•   Dôrazne žiadať očkujúceho lekára o podrobné a vyčer-
pávajúce informácie o zložení vakcíny, možných nežia-
ducich účinkoch i zdravotných rizikách. Máte na to 
zákonné právo.

•   Žiadať o predloženie príbalového letáku, zobrať si ho 
alebo jeho kópiu na preštudovanie domov. Až potom 
súhlasiť či nesúhlasiť s očkovaním.

•   Naštudovať si čo najviac o chorobách, proti ktorým sa 
povinne oč kuje (príznaky, možné trvalé následky, zá-
važnosť, spôsoby lieč by, rozšírenie v miestach, kde sa 
zdržiavate). Uvážiť, či riziko ná kazy je vyššie než 
riziko poškodenia zdravia očkovaním.

•   Prečítať si o kladoch a záporoch očkovania zo 
zdrojov nezávislých na štátnej správe a výrob-
coch očkovacích látok, napr. na webových stránkach: 

 
 www.slobodavockovani.sk   
 www.rizikaockovania.sk
 www.ockovanie.org
 www.rozalio.cz
 
 alebo v uvedenej literatúre:
 Dr. Martin Hirte: „Očkování - pro a proti“, 
  Dr. Gerhard Buchwald: „Očkování - obchod se       
 strachem“, Dr. Randall Neustaedter: „Problémy  
 s očkováním“, Iva Vranská-Rojková: „Vakcína alebo  
 Nedovoľ, aby mi ublížili“

•   Nahlásiť nežiaduce účinky očkovania Štátne-
mu úradu pre kontrolu liečiv: www.sukl.sk/sk/ 
bezpecnost-liekov/hlasenie-o-neziaducich-ucinkoch

•   Odmietnuť očkovanie u lekára písomným vy-
jadrením nesú hlasu. Dohovor o ľudských právach 
a biomedicíne (Oznámenie MZV SR č. 40/2000 Z.z.), 
ktorý na Slovensku platí od 1. 12. 1999, Vás oprávňuje 
odmietnuť akýkoľvek zásah v oblasti zdravia, t.j. aj oč-
kovanie. Odmietnutie je výhodnejšie formulovať spo-
ločne za oboch rodičov, za všetky deti spolu (vrátane 
tých, čo sa prípadne narodia v budúcnosti) a spolu za 
všetky očkovania, ktoré odmietate. V opač nom prípade 
Vám hrozí priestupkové konanie na Regionálnom úrade 
verejného zdravotníctva (RÚVZ) za každé dieťa a každé 
očkovanie zvlášť, navyše zvlášť obom rodičom.

•   Odmietnuť prípadný návrh RÚVZ na ukončenie 
priestupkového konania zaplatením blokovej 
pokuty. Zaplatením pokuty by ste sa priznali k poruše-
niu zákona. Veď snaha o čo najlepšiu starostlivosť o Vaše 
deti nie je zločin ani priestupok.


