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42. 
 

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
o vykonávaní očkovania u detí a dorastu 

s dočasnými alebo trvalými kontraindikáciami očkovania 
 
Číslo: 33477/2010 – OZS 
Dňa:  15. novembra 2010 
 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1. písm. b) zákona 
č. 576/2004 Z. z o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto 
odborné usmernenie: 
 

Čl. I 
Predmet odborného usmernenia 

 
Toto odborné usmernenie upravuje postup pri vykonávaní očkovania1)7 detí a dorastu (ďalej len 

„detí“) s dočasnými alebo trvalými kontraindikáciami očkovania (ďalej len „kontraindikácie“). 
 

Čl. II 
Zdravotnícke zariadenie a odborne spôsobilý zdravotnícky pracovník 

 
(1) Zdravotníckym zariadením na účely tohto odborného usmernenia je centrum2)8 očkovania detí 

a dorastu (ďalej len „centrum očkovania“), ktoré 
a)   zabezpečuje konzultačnú činnosť v oblasti povinného a odporúčaného očkovania, 
b)  vykonáva očkovanie dieťaťa, ktoré vyžaduje poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti 

pri očkovaní, 
c) zabezpečuje v indikovaných prípadoch poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na vykonávanie 

očkovania dieťaťa, 
d)  spolupracuje s príslušnými lekármi špecialistami pri určovaní individuálneho prístupu k očkovaniu 

s ohľadom na ochorenie dieťaťa, 
e)   pripravuje v indikovaných prípadoch individuálny plán očkovania. 

 

(2) Odborne spôsobilým zdravotníckym pracovníkom je pediater, pediatrický infektológ alebo 
imunológ a alergológ spolupracujúci s pediatrickým anestéziológom alebo pediatrom intenzívnej 
medicíny. 
 

(3) Ďalej je odborne spôsobilým zdravotníckym pracovníkom všeobecný lekár pre deti a dorast, 
ktorý má dieťa v zdravotnej starostlivosti a na základe písomne doručenej informácie o očkovaní 
vykonanom podľa tohto odborného usmernenia 
a)   zaznamenáva očkovanie do zdravotnej dokumentácie dieťaťa, 
b)   hlási údaje o vykonanom očkovaní v určitej podobe3).9 

 

                                                 
1)  § 5 ods. 1 písm. a) Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení 
2)  § 7 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona  
č. 133/2010 Z. z. 

3)  Príloha č. 5 Hlásenie údajov o výkone očkovania Vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prevencii a kontrole prenosných ochorení 
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Čl. III 
Kontraindikácie  

 
Kontraindikácie sú u dieťaťa 

a) imunokompromitovaného (primárne alebo sekundárne imunodeficientné stavy), 
b) s neurologickými poruchami, 
c) s nežiaducimi reakciami po predchádzajúcom očkovaní, 
d) so závažnými akútnymi ochoreniami v prípade rizika z omeškania, 
e) vyžadujúceho hospitalizáciu počas výkonu očkovania, 
f) so závažnými ochoreniami, vyžadujúcimi individuálny prístup k očkovaniu, 
g) s úplnou alebo čiastočne neznámou anamnézou o očkovaní. 
 

Čl. IV 
Hodnotenie kontraindikácie 

 
V ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast sa zhodnotí podozrenie na kontraindikáciu 

posúdením 
a) klinického stavu, laboratórnych nálezov, výsledkov vyšetrovacích metód a aktuálnej alebo 

dlhodobej liečby dieťaťa vo vzťahu k jednotlivým druhom očkovania, 
b) rizikovosti reakcií na očkovanie v súvislosti s ochorením dieťaťa, ktoré diagnostikoval lekár 

v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo pre deti a dorast (ďalej len „lekár 
špecialista“). 

 
Čl. V 

Odosielanie dieťaťa do centra očkovania 
 

Po stanovení kontraindikácie sa dieťa z ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast odošle do 
príslušného centra očkovania 
a) s výpisom všetkých očkovaní zo zdravotnej dokumentácie, 
b) v prípade postupu podľa čl. IV písm. c) sa zabezpečí dostupnosť dokumentácie od lekára 

špecialistu. 
 

 
Čl. VI 

 
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2010. 

 
 
 
 
 
 

 
Ivan Uhliarik, v.r. 

                                                                                                minister 
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