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Európsky imunizačný týždeň 
v Slovenskej republike 

„EIW 2022“ 
 

Odpočet aktivít 
 
 
 
Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej 
organizácie (ďalej len „WHO/EUROPE“) vyhlásil v 
roku 2022 už 17. ročník Európskeho imunizačného týždňa European Immunization Week 
(z angl. ďalej len „EIW 2022“). 
. 

Hlavné posolstvo každoročnej kampane 
vyjadruje slogan „Prevent Protect Immunize“ 
/ „Predchádzať Chrániť Očkovať“.  
 

Kampaň EIW 2022 prebiehala v dňoch  
od 24. do 30. apríla 2022. 

Témou tohoročnej kampane bol slogan 

„Long Life for All“ / 
"Dlhý život pre všetkých". 

 
Dlhý život pre všetkých nie je sľub, je to 
ambícia, pretože každý si zaslúži šancu 
na plnohodnotný život. 
 
Cieľom každej kampane je podporiť 
očkovanie a zvýšenou informovanosťou, 
edukačnými aktivitami a medializáciou 
problematiky zvýšiť povedomie širokej 
verejnosti o očkovacích látkach, zvýšiť 
záujem verejnosti o očkovanie a tým pozitívne 
ovplyvniť samotnú zaočkovanosť detí 
a dospelých v Slovenskej republike (ďalej len 
„SR“).   

 
Cieľom kampane 2022 bolo tiež zdôrazniť potrebu spravodlivej dostupnosti a prístupu 
k očkovacím látkam pre všetkých v každej krajine a tým umožniť všetkým prežiť dlhší život 
v zdraví.  
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a WHO/EUROPE poskytli krajinám ku kampani 
veľké množstvo informačných materiálov, ktoré zverejnili na svojom webovom sídle. Text 
v týchto materiáloch vyjadrujú fakty o očkovaní a podporu očkovaniu (uvádzame vyššie); 
dostupné sú tu: 
https://who.canto.global/v/I7IFFSBI5A/album/L99U8?display=fitView&viewIndex=0&gSortingForward=false
&gOrderProp=uploadDate&from=fitView 
 
Rovnako, ako aj ostatné krajiny euroregiónu, aj SR sa zapojila do tejto významnej kampane, 
aby podporila zámer WHO a WHO/EUROPE, ktoré v spolupráci s Európskym centrom pre 
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prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) počas EIW zverejňovali informácie o prenosných 
ochoreniach a o možnostiach očkovania a tiež analýzy a štatistiky k jednotlivým ochoreniam. 
Informačný materiál je dostupný tu: 
European Immunization Week, 2022 (europa.eu) 
Aktivity EIW 2022 v SR prebiehali pod záštitou hlavného hygienika SR a boli realizované 
zamestnancami Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“) a všetkých 
regionálnych úradov verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“).  
 
V SR sa v apríli 2022 postupne uvoľňovali protiepidemické opatrenia (obdobne ako 
v okolitých krajinách), ktoré boli prijaté z dôvodu trvajúcej pandémie COVID-19, čo 
umožnilo zamestnancom sa zapojiť do kampane EIW 2022 svojimi naplánovanými 
aktivitami. 
 
Aktivity boli zamerané na nasledujúce cieľové skupiny:  

- matky a budúce matky, rodičov a budúcich rodičov,  
- deti predškolských a školských zariadení, študentov stredných škôl a vysokých škôl, 
- všeobecných lekárov pre deti a dorast (ďalej len „VLDD“) a tiež pre všeobecných 

lekárov pre dospelých (ďalej len „VLD“), odborných lekárov – napríklad 
gynekológov, zdravotné sestry a ďalší zdravotnícky personál, 

- starostov miest a obcí,  
- komunitných pracovníkov a marginalizované komunity a 
- starších občanov – klientov zariadení sociálnych služieb. 

 
Aktivity prebiehali: 

- v ÚVZ SR, 
- v jednotlivých RÚVZ,  
- v predškolských a školských zariadeniach,  
- v zdravotníckych zariadeniach, 
- na obecných a miestnych úradoch, 
- v zariadeniach sociálnych služieb 
- pred nákupnými centrami a  
- na hromadných akciách organizovaných obcou (napr. "Komárňanské dni 2022"). 

 
Aktivity ÚVZ SR počas kampane „EIW 2022“ 
 
 V rámci informovania o Svetovom imunizačnom týždni a kampani EIW 2022 – bola 

vydaná tlačová správa ÚVZ SR zamestnancami odboru komunikácie na webovej 
stránke: www.uvzsr.sk. 

 
 Odborníci (zamestnanci ÚVZ SR, NRC, RÚVZ, hlavné odborníčky pre 

epidemiológiu) participovali pri príprave informačného materiálu, ktorý je vložený do 
tlačovej správy (info je zverejnené tu: Svetový imunizačný týždeň 2022 (uvzsr.sk)). 

 
 Počas prebiehajúceho Svetového imunizačného týždňa a kampane EIW 2022 boli 

odborom komunikácie denne zverejňované informácie na Facebooku ÚVZ SR 
o vybraných ochoreniach preventabilných očkovaním a o očkovacích látkach 
dostupných v SR. Postupne boli zverejňované informácie podľa zvolených 
tematických okruhov: 
1. „Očkovanie po tridsiatke“ Povzbudenie potrebuje každý, po tridsiatke aj vaša 

imunita. Edukačný materiál poskytuje informácie o ochoreniach tetanus a záškrt. 
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2. „HPV“ Chrániť dospievajúce dieťa je vyčerpávajúce, no s vakcínou proti HPV 
budete mať o problém menej. Tento tematický okruh poskytuje informácie 
o očkovaní pre dievčatá a chlapcov vo veku 12 rokov, ktoré je od mája 2022 
v určenom veku dieťaťa (teda od dovŕšenia 12 rokov do dovŕšenia 13. roku veku) 
plne uhrádzané zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. 

3. „Varicella, rotavírusy“ Detské choroby si netreba pretrpieť, rotavírusom a ovčím 
kiahňam sa dá predísť očkovaním. Text informuje o konkrétnych ochoreniach 
a odporúčanom očkovaní proti týmto ochoreniam. 

4. „Pneumokoky, meningokoky“ „Koky“, ktoré dokážu ohroziť život. Komu sa 
oplatí očkovanie proti meningokokom a kto potrebuje očkovanie proti 
pneumokokom? Odpoveď na otázku tvorí obsah tohto informačného materiálu. 

5. „MMR (osýpky mumps, rubeola)“ MMR vakcína tvorí základy ochrany vášho 
dieťaťa, nepodceňujte ju. Odborníci približujú informácie o ochoreniach, ktoré 
patria medzi tzv. ochorenia preventabilné očkovaním a proti ktorým je v SR 
v rámci Imunizačného programu nariadené povinné pravidelné očkovanie detí. 

 
 Svetový imunizačný týždeň 2022 a pätica tematických príspevkov o očkovaní boli 

v úvode kampane verejnosti rámcovo predstavené príspevkom,  ktorý obsahoval 
popularizačné video WHO „If You Could See Viruses“ a zároveň informáciami o tom, 
kde hľadať relevantné a dôveryhodné informačné zdroje o očkovaní v slovenskom 
jazyku. 

 
 Na všetky RÚVZ bol zaslaný list s informáciou o vyhlásení kampane EIW 2022 a 

žiadosťou o zabezpečenie vykonania aktivít na podporu informovanosti a edukácie 
širokej verejnosti o prenosných ochoreniach a možnostiach prevencie očkovaním. 

 
 Odbor komunikácie zverejnil tlačovú správu s názvom „Pripravte sa na hlavnú sezónu 

kliešťov, chráňte sa pred infekčnými ochoreniami.“ Súčasťou materiálu bola 
informácia o prevencii kliešťovej encefalitídy prostredníctvom očkovania ako aj 
odpovede na najčastejšie otázky o tomto očkovaní. 
 

 Odborní zamestnanci odboru imunizácie a odboru komunikácie denne odpovedali na 
otázky širokej verejnosti na portáli https://www.ockovaniechrani.sk, tiež na 
telefonické otázky a spoločne pripravovali odpovede pre médiá.  

 
Aj napriek plneniu povinností, ktoré RÚVZ vyplývajú zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a povinnostiam súvisiacich s prebiehajúcou pandémiou COVID-19, 
vykonávajú aktivity na podporu Imunizačného programu v SR celoročne. Zamestnanci 
všetkých RÚVZ sa zapojili aj do kampane EIW 2022 a Svetového imunizačného týždňa 
aktivitami, ktoré si pripravili individuálne v rámci svojej pôsobnosti. 
 
Aktivity zamestnancov všetkých RÚVZ v SR počas kampane EIW 2022 
 
 Na pôde RÚVZ pripravili informačné panely a nástenky pri príležitosti EIW a na 

propagáciu očkovania – povinného aj odporúčaného, očkovania do zahraničia, 
vrátane očkovania proti COVID-19, informovali o ochoreniach preventabilných 
očkovaním, o imunite získanej po očkovaní ako aj o mýtoch súvisiacich s očkovaním 
a tiež o prípadných nežiaducich účinkoch po očkovaní. 
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 Zorganizovali „Deň otvorených dverí na RÚVZ“ (RÚVZ – KO a ďalšie RÚVZ), 
alebo „Týždeň otvorených dverí v Poradni očkovania“ (RÚVZ – SV). 

 
 V priebehu EIW poskytovali informácie odbornej aj laickej verejnosti osobne, 

telefonicky aj emailom, vrátane konzultácií aj mimo Poradní očkovania v oblasti 
problematiky očkovania, pričom zamestnanci zdôrazňovali význam očkovania pre 
jednotlivca ako aj pre celú spoločnosť. Spolu bolo poskytnutých 1472 konzultácií 
a odpovedí. 

 
 Zverejňovali informácie na webových sídlach RÚVZ a na sociálnych sieťach: 

‐ o dôležitosti rutinného očkovania aj z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 
a tiež z dôvodu prílivu odídencov z Ukrajiny, kde prebieha vojenský konflikt,  
o benefitoch očkovania, možnostiach doočkovať dieťa v rámci povinného 
očkovania, ale aj o prípadných možných nežiaducich účinkoch po očkovaní; zo 
sociálnych sietí sa najčastejšie využíval Facebook, 

‐ článok o efektívnosti očkovania pre zdravotníckych pracovníkov a laickú 
verejnosť bol uverejnený na piatich regionálnych informačných serveroch (RÚVZ 
– RS) a informácie boli zverejnené aj na internetovom portáli 
www.novohradske.sk (RÚVZ – LC). 

‐  
 Zverejňovali informácie v printových médiách, v regionálnej tlači a v e-novinách: 

‐ pre laickú verejnosť bol v týždenníku „MY Trnavské noviny“ zverejnený článok 
o očkovaní proti COVID-19 a jeho pozitívnom vplyve na priebeh ochorenia 
COVID-19 (RÚVZ – TT),    

‐ pre širokú verejnosť boli zverejnené dva články v piatich printových médiách 
v okrese Žiar nad Hronom (RÚVZ - ZH),  

‐ printovému médiu „Nitrianske Noviny“  bol zaslaný na zverejnenie článok 
„Kliešťová encefalitída a jej prevencia“ (RÚVZ – NR), 

‐ v novinách „Podduklianske novinky“ PN17.indd (podduklianskenovinky.sk) a 
„Spektrum“ boli uverejnené články o EIW a význame očkovania (RÚVZ – SV).  

 
 Zverejňovali informácie na teletextových stránkach televízií: 

‐ zverejnili článok o EIW na teletexte regionálnej televízie „BTV“ a uviedli aj 
telefonický kontakt na oddelenie epidemiológie príslušného RÚVZ pre ďalšie 
informácie (RÚVZ – BJ). 

 
 Kontaktovali lekárov VLDD a VLD: 

‐ zaslali im pre informáciu a prípadné zverejnenie e-leták k EIW 2022 a informačné 
materiály s problematikou očkovania (RÚVZ - v BJ, KE, PD, TV, NR, RV, SL, 
SV, ZH a iné RÚVZ),  

‐ lekárom distribuovali vytlačené letáky a doručili ich osobne do ambulancií v rámci 
regiónu (RÚVZ – DS),  

‐ do ambulancií pediatrov distribuovali brožúry s názvom „Chráňte svoje deti 
očkovaním“ (RÚVZ – GA, KE), 

‐ pripravili a rozposlali informačný list s názvom „Európsky imunizačný týždeň 
2022“  pre všetkých lekárov VLDD v okrese Nové Zámky a Pediatrickú kliniku  
FNsP Nové Zámky, ktorého obsah bol zameraný na podporu očkovania v 
jednotlivých vekových skupinách a nutnosť podpory EIW zo strany 
zdravotníckych pracovníkov; zároveň  boli   všetci   očkujúci   lekári   oboznámení  
s heslom EIW 2022 „Long Life for All“ /“Dlhý život pre všetkých“, ktorého 
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cieľom je posilniť význam spravodlivého a rozšíreného prístupu k očkovaniu pre 
všetkých (RÚVZ NZ), 

‐ lekárom VLDD a VLD distribuovali odborný materiál Úradu verejného 
zdravotníctva SR „Ako postupovať pri očkovaní utečencov z Ukrajiny“ (RÚVZ – 
NZ, TN),  

‐ všetkým 28 lekárom VLDD v okrese bol elektronickou  poštou (e-mailom) zaslaný 
výstup z odborného materiálu „Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania 
v Slovenskej republike k 31.08.2021 (RÚVZ - NZ), 

‐ lekárom VLDD poskytovali elektronické a písomné konzultácie ohľadom 
povinného alebo odporúčaného očkovania, usmernenie lekárov prvého kontaktu 
zamerané na plnenie Imunizačného programu v SR a doočkovania detí, ktoré 
neboli očkované z dôvodu odmietnutia očkovania, resp. detí, ktoré pricestovali zo 
zahraničia a deti odídencov z Ukrajiny (RÚVZ – TT),    

‐ v rámci informovania VLDD bol všetkým pediatrom v okrese Žilina a Bytča 
elektronicky zaslaný ukrajinský očkovací kalendár z dôvodu informovania 
o očkovaní, ktoré mohli deti z Ukrajiny vzhľadom na ich vek už podstúpiť (RÚVZ 
– ZA). 

 
 Informovanie širokej verejnosti vykonávali umiestňovaním informačných 

panelov v priestoroch nemocníc a polikliník: 
‐ umiestnili infopanely v UN L. Pasteura Košice, pracoviská  Rastislavova 43 a Tr. 

SNP 1 (RÚVZ – KE), 
‐ propagovali a distribuovali vlastné edukačné materiály – (10 rôznych druhov) 

zaslali na  polikliniky, NsP Š. Kukuru Michalovce, a. s. a do čakární NZZ pre deti 
a dorast v okrese Michalovce a Sobrance (RÚVZ – MI), 

‐ zverejnili informácie na informačných tabuliach v nemocniciach - Bojnice, 
Handlová a Partizánske, na UNIKLINIKE Prievidza (RÚVZ – PD), 

‐ v priestoroch Polikliniky pri Hornáde v Spišskej Novej Vsi bol zhotovený 
informačný panel a nástenka o prebiehajúcom EIW 2022 s informáciami o histórii 
očkovania, o histórii epidémií prenosných ochorení a ochoreniach podliehajúcich 
povinnému očkovaniu s dôrazom na možné epidemiologické riziká v súvislosti s 
aktuálnou migračnou situáciou (RÚVZ – SNV),  

‐ vedeniu lôžkových zdravotníckych zariadení v regióne bol zaslaný elektronickou 
poštou edukačný materiál  zameraný  na očkovanie proti COVID-19 a kliešťovej 
encefalitíde (RÚVZ – NR), 

‐ elektronickou poštou boli zaslané informácie o HPV a EIW na gynekologické 
ambulancie v regióne (RÚVZ – RV). 
 

 Zamestnanci RÚVZ zrealizovali besedy a využili aj iné príležitosti k edukácii: 
‐ v „Klube matiek“ poskytli informácie pre budúce matky (RÚVZ - BJ), 
‐ pripravili „Informačný pult RÚVZ v Komárne“ spojený s bezplatným meraním 

krvného tlaku, osobným poradenstvom ohľadom prevencie rakoviny hrubého 
čreva a poradenstvom ohľadom očkovania v SR v rámci hromadného podujatia 
"Komárňanské dni 2022"; edukovaných bolo 30 osôb, rozdalo sa 102 ks 
informačných materiálov (RÚVZ - KO), 

‐ na dvoch stredných školách v Rožňave sa uskutočnili besedy pre študentov na 
tému „Význam očkovania a ochorenia preventabilné očkovaním, imunitný systém“ 
/na Strednej odbornej škole technickej sa besedy uskutočnili v dvoch triedach pre 
46 žiakov a na SZŠ v 5 triedach pre 75 žiakov/ (RÚVZ – RV), 
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‐ pre 33 študentov 2. roč. PSA a 2. roč. PSB a dvoch pedagogických zamestnancov 
sa v zasadačke RÚVZ premietal film venovaný propagácii očkovania a následne 
bola beseda k danej problematike (RÚVZ – ZV), 

‐ formou verejnej besedy boli komunikované témy o očkovaní, povinnom očkovaní 
a o ochoreniach preventabilných očkovaním zamerané na marginalizované 
skupiny obyvateľstva, matky a budúce matky v mestách Fiľakovo, Poltár 
a Lučenec, pričom záujemca o podrobnejšie informácie obdržal aj informačný 
leták (RÚVZ – LC), 

‐ vykonali edukačné aktivity formou verejnej besedy o očkovaní proti chrípke, ktoré 
boli zamerané na seniorov v mestách Fiľakovo, Poltár a Lučenec, pričom 
záujemca o podrobnejšie informácie obdržal aj informačný leták (RÚVZ – LC). 
 

 Pripravili a zrealizovali prednášky: 
‐ pre 20 zdravotných sestier nadstavbového štúdia na SZŠ Sv. Františka z Asissi v 

Čadci, ktoré zároveň vykonávajú odbornú prax v Kysuckej nemocnici s 
poliklinikou Čadca (počas prednášky boli využité aj videá o histórii očkovania, 
vývoji a bezpečnosti očkovacích látok, kolektívnej imunite, vyskytujúcich sa 
prípadných nežiadúcich účinkoch po očkovaní a pod.) – (RÚVZ – CA), 

‐ pre 13 študentov IV. ročníka a 17 študentov III. ročníka, odbor asistent výživy 
(SZŠ, Moyzesova 17, Košice I), 47 študentov (Študentský internát, Považská 7, 
Košice) a 28 žiakov 5. - 9. ročníka (Špeciálna základná škola, Inžinierska 24, 
Košice) s názvom „Európsky imunizačný týždeň, povinné a odporúčané 
očkovanie“ (RÚVZ – KE), 

‐ pre 46 študentov II. ročníka, odborov zdravotnícky laborant a asistent výživy, 
(SZŠ, Moyzesova 17, Košice), dve prednášky pre 52 študentov II. ročníka, odbory 
očný optik a zubný laborant (SZŠ, Moyzesova 17, Košice), 38 študentov I. a II. 
ročníka gymnázia a SOŠ (Školský internát Jedlíkova 11, Košice) s názvom 
„Prevencia onkologických ochorení /HPV vírus, očkovanie, EIW/“ (RÚVZ – KE), 

‐ pre 59 študentov v odbore všeobecná sestra (SZŠ M. T. Schererovej 
v Ružomberku) o význame očkovania; po skončení odborných prednášok bola 
diskusia k téme a zúčastneným boli rozdané zdravotno-výchovne materiály 
poukazujúce na význam očkovania – jeho benefity, základné informácie o 
povinnom očkovaní, fakty o očkovaní a pod. (RÚVZ – LM) 

‐ pre 37 študentov dvoch tried v odbore všeobecná sestra a masér a pre 34 študentov 
dvoch tried v odbore praktická sestra a zubný asistent na SZŠ L. Mikuláš 
prednášky o prebiehajúcej kampani EIW s materiálmi o význame očkovania a 
prítomní súčasne obdržali zdravotno-výchovné materiály (RUVZ – LM), 

‐ pre 55 študentov 3. PSA a 3. PSB triedy SZŠ v Poprade v priestoroch SZŠ (RÚVZ 
– PP), 

‐ pre 61 študentov 3. PS, 3. MA a 3. MB triedy SZŠ v Levoči dňa v priestoroch SZŠ 
(RÚVZ – PP), 

‐ pre študentov SZŠ v Prešove bola realizovaná prednáška o zvýšení povedomia 
o ochoreniach preventabilných očkovaním a zároveň bol na tejto škole realizovaný 
projekt „Očkovanie hrou“, ktorého sa zúčastnilo 26 študentov I. ročníka (RÚVZ – 
PO), 

‐ na ďalšej SZŠ v Prešove bol realizovaný projekt „Očkovanie hrou“, ktorého sa 
zúčastnili dve triedy so 44 študentmi (RÚVZ – PO), 

‐ pre študentov SZŠ - vzdelávanie v oblasti vakcinológie a edukácia zamestnancov 
SSE formou letákov v rámci prednášky o respiračných ochoreniach (RÚVZ – ZA), 
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‐ pre 125 študentov I. ročníka odboru Všeobecné lekárstvo (Lekárska fakulta UPJŠ, 
Košice II) s názvom „Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia (EIW, 
poradne očkovania)“ (RÚVZ – KE), 

‐ pre 40 študentov Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici, téma – 
„Očkovanie“ (RÚVZ – BB), 

‐ pre 35 študentov Katedry verejného zdravotníctva Trnavskej univerzity v Trnave  
na tému „Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde“ (RÚVZ - NR), 

‐ pre štyroch študentov III. ročníka bakalárskeho štúdia v odbore Verejné 
zdravotníctvo na Lekárskej fakulte UPJŠ, Košice II s názvom „Európsky 
imunizačný týždeň, právny rámec očkovania v SR, povinné a odporúčané 
očkovanie“ (RÚVZ – KE), 

‐ pre 17 študentov II. ročníka gymnázia a SOŠ a 62 žiakov 7. - 9. ročníka ZŠ 
s názvom „Prevencia vzdušných nákaz“, ktoré prebiehali v Školskom internáte, 
Jedlíkova 11, Košice II a v ZŠ Svätého Marka Križina, Košice-Krásna (RÚVZ – 
KE), 

‐ pre študentov 3. ročníka gymnázia (štyri prednášky) a študentov 3. ročníka 
Spojenej školy (dve prednášky) - vo Svidníku v rámci projektu „Očkovanie hrou“ 
(RÚVZ – SV), 

‐ pre 43 študentov III. ročníka gymnázia a SOŠ s názvom „Prevencia pohlavne 
prenosných ochorení (HPV vírus – očkovanie, EIW)“, ktorá sa konala v Školskom 
internáte, Jedlíkova 11, Košice II (RÚVZ – KE),  

‐ pre 52 študentov v dvoch triedach /dve prednášky o očkovaní/ na Evanjelickom 
kolegiálnom gymnáziu v Prešove (RÚVZ – PO) 

‐ pre 172 žiakov základných škôl v okrese Vranov nad Topľou /odprezentovaných 
šesť prednášok/ na tému očkovania (RÚVZ – VNT), 

‐ v rámci projektu „Škola očkovania“ pre lekárov VLD (20. – 21. 4. 2022) a VLDD 
(27. – 28. 4. 2022) prednášala prof. MUDr. M. Štefkovičová, PhD., MPH, vedúca 
odboru epidemiológie RÚVZ - TN, na Slovenskej zdravotníckej univerzite 
v Bratislave aktuálne témy z oblasti očkovania (RÚVZ – TN), 

‐ pre 70 účastníkov „Školy vakcinológie pre lekárov VLD“ a 70 účastníkov „Školy 
vakcinológie pre VLDD“ (RÚVZ – BB), 

‐ pre 70 účastníkov – lekárov VLD a 70 účastníkov – VLDD s názvom „Očkovanie 
proti kliešťovej encefalitíde“ (RÚVZ – BB), 

‐ pre zamestnancov RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni o očkovaní proti COVID-19 
s rovnakým názvom (RÚVZ – SL), 

‐ pre odbornú verejnosť, ktorá  bola odprednášaná na seminári na RÚVZ Trnava na 
tému „Pandemické vlny ochorenia COVID-19 v Trnavskom kraji“; obsahovala aj 
časť o význame očkovania proti COVID-19 (RÚVZ TT), 

‐ pre 30 členov územného spolku SČK Banská Bystrica - na sneme spolku a pre 25 
účastníkov členskej schôdze miestneho spolku SČK v Lopeji na tému „Ochrana 
zdravia dospelých a očkovanie proti chrípke a pneumokokom“ (RÚVZ – BB), 

‐ pre seniorov s názvom „Význam očkovania u seniorov (očkovanie proti VHA, 
VHB, kliešťovej encefalitíde)“, ktoré boli realizované v Denných centrách 
v Humennom (RÚVZ – HN). 
 

 Distribuovali propagačné letáky o infekčných ochoreniach preventabilných 
očkovaním  a možnostiach ich prevencie očkovaním, vyrobené v slovenskom jazyku 
(všetky RÚVZ), alebo aj v maďarskom jazyku (RÚVZ - DS) a zabezpečovali aj 
ďalšie aktivity: 
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‐ distribúcia informačných materiálov pre rodičov detí v zariadeniach pre deti a 
mládež a v ambulanciách lekárov VLDD v  okrese Komárno (RÚVZ – KO), 

‐ distribúcia letákov na pediatrické oddelenie VšNsP Veľký Krtíš, n. o. a do 
ambulancií lekárov VLDD v meste Veľký Krtíš a informovanie stredného 
zdravotníckeho personálu VšNsP Veľký Krtíš n. o. o očkovaní proti COVID-19 
(RÚVZ – VK), 

‐ distribúcia letákov o očkovaní do škôl a zdravotníckych zariadení a do ambulancií 
lekárov VLDD (RÚVZ – VNT), 

‐ distribúcia zdravotno-výchovného materiálu s tematikou prevencie infekčných 
ochorení pre študentov SZŠ v Michalovciach (RÚVZ – MI), 

‐ zverejnenie informácií o očkovaní a EIW na informačnom paneli v priestoroch 
Strednej zdravotníckej školy v Levoči (RÚVZ – Poprad), 

‐ zverejnenie materiálov na informačných tabuliach v SZŠ Prievidza (RÚVZ – PD), 
‐ zaslanie edukačných materiálov pre pedagógov a študentov na SZŠ Prievidza 

(RÚVZ – PD), 
‐ informačný leták o EIW bol osobne doručený do Reedukačného zariadenia 

v Zlatých Moravciach a zdravotníckych zariadení – Dzurilla centrum Nitra, 
Avelane Nitra za účelom zverejnenia na informačných paneloch v daných  
zariadeniach (RÚVZ – NR), 

‐ distribúcia informačného letáku s názvom ,,Dlhý život pre všetkých a zdravý život 
pre každého bez ohľadu na pôvod“  do predškolského zariadenia (RÚVZ – NR), 

‐ distribúcia letákov v elektronickej forme mestám a obciam, do zariadení pre deti 
a mládež a ďalším subjektom v okrese Stará Ľubovňa (RÚVZ – SL),  

‐ distribúcia prezentácií riaditeľom zariadení - 86 MŠ, 68 ZŠ v okrese Michalovce 
a Sobrance (RÚVZ – MI),  

‐ distribúcia prezentácií na obecné úrady a mestské úrady (elektronickou poštou 
zaslaný odborný materiál o EIW 2022 a prezentácia o význame povinného 
pravidelného očkovania v SR) starostom obcí v okrese Michalovce a Sobrance 
a na MsÚ v obciach Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany, Strážske. 
/informácia o konaní EIW bola uverejnená na informačných tabuliach v obciach 
a v mestách/ (RÚVZ – MI),  

‐ zabezpečenie dotazníkového prieskumu vedomostí, postojov a názorov obyvateľov 
mesta Martin na očkovanie, ktorého zber dát sa vykonával prostredníctvom 
elektronického dotazníka /zabezpečili študenti 3. ročníka verejného zdravotníctva 
JLF UK v Martine/ a ktorého sa zúčastnilo 204 respondentov /výsledky sa 
spracovávajú/ (RÚVZ – MT), 

‐ prieskumu s názvom „Vyhodnotenie zaočkovanosti u zdravotníckych pracovníkov 
k 31.8.2021“ realizovaný na RÚVZ – NZ, 
poskytnutie informačného materiálu o EIW predškolským zariadeniam a 
základným školám v počte 28, ktorý bol umiestnený na nástenkách uvedených 
zariadení v okresoch Svidník a Stropkov (RÚVZ – SV), 

‐ pediatrickým ambulanciám a komunitným centrám bol doručený v počte 60 ks 
dokumentačný materiál spracovaný pracovníkmi Oddelenia epidemiológie RÚVZ 
v Spišskej Novej Vsi pre potreby edukácie verejnosti v zdravotníckych 
zariadeniach a rómskych komunitách (RÚVZ – SNV),  

‐ práca s rizikovou skupinou a informovanie o očkovaní pre zamestnancov a 
klientov zariadení sociálnych služieb - DSS IDEA, Prakovce a DSS Social Trans, 
Spišské  (RÚVZ – SNV), 
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‐ edukačné materiály boli zaslané do domovov dôchodcov a zariadení sociálnych 
služieb v regióne príslušného RÚVZ (RÚVZ - PD), 

‐ v rámci EIW zamestnanci RÚVZ vykonali kontrolu očkovania proti chrípke, 
invazívnym pneumokokovým ochoreniam a ochoreniu COVID-19 u seniorov 
umiestnených v ZSS, zároveň zabezpečili aj distribúciu letákov do ZSS  v okrese 
a pri každej kontrole očkovania zdôraznili význam, dôležitosť a potrebu očkovania 
(RÚVZ – TV), 

‐ boli písomne oslovení rodičia, ktorí odmietli dať zaočkovať svoje deti v rámci 
povinného pravidelného očkovania detí a súčasne im bol zaslaný edukačný 
materiál o význame očkovania (RÚVZ – ZA), 

‐ vedeniu Centra detí a rodiny v Nitre bol zaslaný elektronickou poštou edukačný 
materiál  zameraný  na očkovanie proti COVID-19 a kliešťovej encefalitíde 
(RÚVZ – NR). 

 
V dokumente uvádzame prehľad aktivít prebiehajúcich počas Svetového imunizačného 
týždňa a kampane EIW 2022, ktoré v poslednom aprílovom týždni vykonali zamestnanci 
ÚVZ SR a RÚVZ odborov a oddelení epidemiológie, často v spolupráci so 
zamestnancami odborov hygieny detí a mládeže a podpory zdravia. Pri komunikácii 
problematiky dôležitú úlohu zohrávala jej správna medializácia. Súhrnné vyjadrenie počtu 
aktivít vykonaných počas kampane v SR je uvedené v prílohe dokumentu. 
  
Jednostranné úsilie lekárov, zamestnancov odborov/oddelení epidemiológie a odborných 
pracovníkov pracujúcich v oblasti verejného zdravotníctva smerujúce k ochrane a podpore 
verejného zdravia musí mať podporu na politickej úrovni, ale aj podporu širokej verejnosti. 
Záleží na každom z nás – či sa stotožníme s vynaloženým úsilím, alebo budeme 
k problematike očkovania nevšímaví. Práve vďaka očkovaniu boli niektoré ochorenia už 
eradikované a niektoré sa u nás vyskytujú iba zriedkavo (sporadicky). Aj napriek tomu je 
potrebné myslieť na to, že pokiaľ sa prestane proti prenosným ochoreniam preventabilným 
očkovaním očkovať, opäť sa ochorenia, ktorých vyvolávajúci agens (pôvodca nákazy) stále 
cirkuluje v populácii, môžu stať každodennou súčasťou nášho života. 
  
Poďakovanie patrí zamestnancom ÚVZ SR a RÚVZ za ich príkladný prístup pri 
komunikovaní problematiky prevencie ochorení preventabilných očkovaním počas 
prebiehajúceho Svetového imunizačného týždňa a kampane EIW 2022. Veríme, že si všetci 
občania žijúci či pracujúci v SR uvedomia silu tejto prevencie. Prenosné ochorenia patria 
medzi najzávažnejšie stavy ohrozujúce zdravie a životy ľudí a môžu zanechávať trvalé 
následky. Súčasne je potrebné poznamenať, že prevencia prenosných ochorení očkovaním je 
ekonomicky výhodnejšia, než ich liečba. 
 
Opäť sa nám potvrdilo, že je potrebné o očkovaní a očkovacích látkach hovoriť. Iba 
informovanie a argumenty poskytnuté odborníkmi v tejto oblasti môžu presvedčiť 
nerozhodného rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa o výhodách očkovania a nevyhnutnosti dať 
zaočkovať svoje dieťa či seba. 
  
Naďalej odporúčame sledovať informácie zverejnené na webovej stránke ÚVZ SR, 
zverejnený „Očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých“, 
informácie k očkovaniu proti COVID-19 či k ďalším prenosným ochoreniam a informácie 
zverejnené na portáli s názvom "www.ockovaniechrani.sk ". 
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   Informačné materiály sú zverejnené na webovej stránke ECDC: 
   European Immunization Week, 2022 (europa.eu) 
 
 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie 
Odbor imunizácie, 15.7.2022 
 
 


