
• Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) i Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) ignorujú 
najnovšie vedecké poznatky o škodlivosti jednotlivých zložiek očkovacích látok (napr. 
zlúčenín hliníka) i o škodlivosti očkovania ako takého.

• Niektorí členovia Pracovnej skupiny pre imunizáciu (PSPI) pri ÚVZ SR sú za „osvetovú 
činnosť“ platení výrobcami vakcín, čo je jasným konfliktom záujmov. Náplňou práce PSPI 
totiž je aj tvorba povinného očkovacieho kalendára, ktorý nás stojí rádovo desiatky miliónov €
ročne. MZ SR zanovito odmieta vylúčiť z PSPI osoby s konfliktami záujmov.

• Zverejňované štatisticky nežiaducich účinkoch očkovania sú hlboko podhodnotené, pretože je
hlásených len menej než 1 zo 100 skutočných nežiaducich účinkov. Štátny ústav pre kontrolu 
liečiv (ŠÚKL) nie je ochotný zaznamenávať niektoré nežiaduce účinky očkovania (NÚO), napr. 
detskú cukrovku či autizmus. Pediatri nie sú k hláseniu NÚO nijak motivovaní.

• Pred-registračné klinické skúšky očkovacích látok bývajú rôznymi spôsobmi zmanipulované 
tak, aby z nich vyšli očkovacie látky ako bezpečnejšie a účinnejšie než v skutočnosti sú. 
Väčšina vážnejších NÚO sa odhalí až niekoľko rokov po schválení očkovacej látky. Drvivú 
väčšinu klinických skúšok vakcín platia ich výrobcovia. Ak skúška dopadne nepriaznivo, jej 
výsledky spravidla nie sú zverejnené, lebo sponzor (výrobca) to nedovolí.

• Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) pri skúmaní nežiaducich účinkov 
očkovania radšej zametie problém pod koberec, než aby priznal, že očkovanie v tom-ktorom 
prípade spôsobilo ťažké poškodenie zdravia. Ani raz nedal za pravdu sťažujúcim sa.

• V USA boli vyplatené obetiam očkovania už vyše 2,5 miliardy dolárov odškodného. Na 
Slovensku zatiaľ nikto nedostal za škody, spôsobené povinným očkovaním, ani jediný cent.

• Povinné očkovanie je porušením základných ľudských práv a slobôd, zaručených Ústavou 
Slovenskej republiky (SR), ako aj medzinárodnými zmluvami, záväznými pre SR.

• MZ SR a ÚVZ SR nie sú ani na opakované výzvy schopné vedecky doložiť bezpečnosť 
a účinnosť aktuálneho povinného očkovacieho kalendára, a už vôbec nie nevyhnutnú potrebu
povinného očkovania v záujme ochrany verejného zdravia.

• Posledné masové testovanie očkovaním vytvorených protilátok na Slovensku prebehlo v roku
2002 (pred 11 rokmi). Odvtedy sa vymenili úplne všetky povinné vakcíny. O skutočnej 
účinnosti súčasného povinného očkovania teda nemáme nijaké údaje, pričom individuálne 
testy na protilátky ukazujú, že účinnosť je oveľa oveľa nižšia, než (bez dôkazu) tvrdia úrady.

• Nejestvuje nijaká skutočne vedecká (dvojito zaslepená, skutočným placebom kontrolovaná, 
randomizovaná, dlhodobá, klinická) štúdia, ktorá by preukazovala dlhodobú (aspoň 15 rokov) 
bezpečnosť či účinnosť akéhokoľvek očkovania.

• V očkovacích látkach sa nachádzajú okrem iných aj tieto nebezpečné látky: formaldehyd 
(karcinogén),  fosforečnan hlinitý a hydroxid hlinitý (neurotoxíny),  glutaman sodný 
(excitotoxín), amfotericín B, gentamicín, chlórtetracyklín, neomycín, polymyxín (antibiotiká), 
oktoxinol-9 = Triton X-100 (spermicíd), polysorbát 80 = Tween 80 (poškodzuje ženské pohlavné
orgány), fenoxyetanol (nefrotoxín, hepatotoxín, neurotoxín), trometamol (nefrotoxín, 
hepatotoxín), fenol (prudký jed, ktorý nacisti používali ako smrtiacu injekciu v koncentračných
táboroch), thimerosal / thiomersal (zlúčenina ortuti, nefrotoxín, hepatotoxín, neurotoxín), 
sorbitol, manitol, sacharín (náhradné sladidlá), zvyšky ľudských buniek, pochádzajúcich z 
umelo potratených bábätiek (bunkové kultúry MRC-5, WI-38, RA27/3).

• Hliník, vpichnutý do ľudského tela, môže poškodiť imunitný systém, svaly, slezinu, obličky, 
nervovú sústavu i mozog. V očkovacích látkach v rámci povinných očkovaní je 
mnohonásobne viac hliníka, než je 5 kg vážiace bábätko schopné zniesť bez akýchkoľvek 
problémov.  6 zo 7 povinných vakcín obsahuje prinajmenšom jednu zlúčeninu hliníka.

• Zlúčeniny hliníka, prítomné vo vakcínach, majú potenciál poškodiť imunitný systém (alergie, 
autoimunitné ochorenia, neschopnosť vysporiadať sa s virózami či rakovinou…), mozog a 
nervovú sústavu (dysgrafia, dyslexia, poruchy sústredenia, učenia, správania, hyperaktivita, 
…, autizmus, demencia), svaly (makrofágová myofascitída), kosti (osteomalácia) ai.

• Viac sa dozviete na www.slobodaVockovani.sk, www.RizikaOckovania.sk, www.ockovanie.org


