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Celkovo*

20 715
Celkovo*

6 602 552

Denne*

3-5

Denne*

170 000

Úmrtia - celosvetovo Úmrtia – na Slovensku

Pandémia COVID-19 je najväčšou celosvetovou 
krízou v oblasti verejného zdravotníctva

*Údaje k 22.11.2022 v SR  aj celosvetové, zdroj: korona.gov.sk a WHO Covid dashboard https://covid19.who.int/,

https://covid19.who.int/


Riziko závažných ochorení a hospitalizácií sa zvyšuje s 
vekom a rizikovými faktormi
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50% 
Hospitalizovaných tvorili 

osoby vo veku 65 a viac 

rokov1

25x
vyššia úmrtnosť vo veku

50–64 rokov v porovnaní s 

vekom 18–29 rokov2* 

• *Includes all deaths in National Center for Health Statistics provisional death counts (through 5 February 2022, accessed on 14 February 2022). All rates are relative to 
the 18- to 29-year-old age category as this group accounted for the largest cumulative number of COVID-19 cases compared to other age groups. 
1. Di Fusco M, et al. J Med Econ. 2021;24(1):308-317. 2. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-
data/investigations-discovery/hospitalization-death-by-age.html. Accessed 14 March 2022. 3. European Centre for Disease Prevention and Control. 
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/risk-factors-risk-groups. Accessed 16 February 2022.

Rizikové faktory



*Refers to post-acute sequalae of COVID-19. 
United States, retrospective cohort,† March 2020—November 2021
†The study did not look at the vaccination status of the patients and did not report characteristics like race, ethnicity, sex, or geographic location, and did not identify which coronavirus variants were linked to each case.
Bull-Otterson L, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 24 May 2022. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7121e1.

• V oboch vekových skupinách mali pacienti s COVIDom 2x vyššie riziko rozvoja
respiračných symptómov a postihnutia pľúc vrátane pľúcnej embólie oproti
neinfikovaným osobám.

• Osoby vo veku 65+ boli vystavení väčšiemu riziku rozvoja zlyhania obličiek, 
neurologických ochorení a porúch duševného zdravia v porovnaní  mladšími s osobami.

1 z 4 vo veku 65 a viac rokov *

Long COVID ovplyvňuje schopnosť pacienta podávať potrebné výkony v práci a môže mať
pre nich a ich rodinných príslušníkov ekonomické dôsledky. Požiadavky na ich starostlivosť

môžu zaťažovať zdravotníctvo.

1 z 5 vo veku 18 a viac rokov*

Long COVID



Pôvodca nákazy - vírus SARS-CoV-2 
• RNA vírus 

• časom sa mení, s potenciálom vytvárať nové varianty a ovplyvniť priebeh 
pandémie

• SZO definovala variant of concern (VOC)- variant vzbudzujúci obavy: 

variant SARS-CoV-2, ktorý preukázateľne súvisí s jednou alebo 
viacerými z nasledujúcich zmien s dosahom na zdravie verejnosti na 
globálnej úrovni:
Zvýšenie prenosnosti a nepriaznivé zmeny v epidemiológii COVID-19; ALEBO

Zvýšenie virulencie a zmena klinického priebehu ochorenia; ALEBO

Zníženie účinnosti verejno-zdravotných a sociálnych opatrení či dostupnej 
diagnostiky, vakcín, liekov.



Varianty vírusu SAR-CoV-2 v priebehu pandémie

2020 2021 2022

BETA B.1.351

Potvrdený v máji 2020 v južnej Afrike
VOC: 18. december 2020

DELTA B.1.617.2

Potvrdený v októbri 2020 v Indii

VOC: 11. máj 2021

OMICRON B.1.1.529

Potvrdený v novembri 2021 vo viacerých 

krajinách

VOC: 26. november 2021

ALPHA B.1.1.7

Potvrdený v septembri 2020 v UK

VOC: 18. decembra 2020

GAMMA P.1

Potvrdený v novembri 2020 v Brazílii

VOC: 11. január 2021

• VOC=variant of concern.
World Health Organization. https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/. Accessed 15 February 2022.

BA.1, BA.2, BA.4, a BA.5 

OMICRON 

sub-línie potvrdené ako VOC v 12.máji 

2022

https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/


Vírus SARS-CoV-2 variant Omicron

V súčasnosti na Slovensku ustupuje vlna spôsobená varintom Omicron

BA.5

Vírus neutralizačné protilátky získané očkovaním pôvodnými vakcínami 

alebo prekonaním ochorenia  skoršími variantami sú násobne menej 

účinné  pre prevenciu infekcie novými variantami 

Reinfekcie variantami BA.1- BA.5 sú časté

„Omicron má ďaleko od neškodného prirodzeného posilňovača 

vakcinačnej imunity, ako by sme si mohli myslieť, ale je to 

„nevyspytateľný a prefíkaný obchádzač“ imunity,“ 
prof.  Altmann



Možnosti očkovania proti COVID-19 v súčasnosti

Základné očkovanie - 2 dávky pôvodnou vakcínou (original kmeň Wuhan), 

- imunokompromitované osoby: dodatočná tretia dávka ako 
súčasť základnej očkovacej schémy (najskôr o 4 týždne po podaní poslednej dávky 
základnej očkovacej schémy).

Bivalentné adaptované vakcíny Original/Omicron BA.1 a BA.4-5

Preočkovanie =posilňovacie dávky

Podávať 3 mesiace 

 od poslednej dávky, alebo

 od prekonania Covid-19, alebo 

 po podaní monoklonálnych protilátok

každému vo veku 12+ rokov, kto absolvoval aspoň primárne očkovanie

Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k aplikácii dodatočnej tretej dávky mRNA vakcíny pre imunokompromitované osoby, posilňovacej dávky vakcíny pre 
imunokompromitované a ostatné osoby proti ochoreniu COVID-19 a aplikácii druhej a nasledujúcej dávky/ nasledujúcich dávok na báze proteínu, Číslo: Z067592-2022 zo dňa 20.9.2022



Očkovanie detí vo veku 5-11 rokov:

• Základné očkovanie detí vo veku  5 -11 rokov – 2 dávky 

pôvodnej vakcíny (kmeň Wuhan)

• Preočkovania - 6 mesiacov po poslednej dávke, 

vakcínou Original/Omicron BA.1 

Bivalentná vakcína Original/Omicron BA.4-5 nie je 

v súčasnosti registrovaná pre deti mladšie ako 12 rokov.

Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k aplikácii dodatočnej tretej dávky mRNA vakcíny pre imunokompromitované osoby, posilňovacej dávky vakcíny pre 
imunokompromitované a ostatné osoby proti ochoreniu COVID-19 a aplikácii druhej a nasledujúcej dávky/ nasledujúcich dávok na báze proteínu, Číslo: Z067592-2022 zo dňa 20.9.2022



Komu odporúčať preočkovanie bivalentnou vakcínou?

Rizikovým skupinám:

• osoby staršie ako 55 rokov; 

• osoby staršie ako 12 rokov s pridruženými chorobami a rizikom ťažkého priebehu 
ochorenia COVID-19; 

• osoby staršie ako 12 rokov so zvýšeným rizikom expozície SARS-CoV-2: obyvatelia a 
personál v domovoch pre dlhodobo chorých, ZSS...

• tehotné ženy;

• osoby pred plánovanou operáciou, alebo hospitalizáciou;

• blízke kontakty rizikových osôb;

• zdravotnícki pracovníci;



Osoby s pridruženými chorobami:

na aktívnej liečbe nádorových 

ochorení a hematologických malignít, 

po transplantácii orgánov užívajúce 

lieky na oslabenie imunitného 

systému,

po transplantácii kmeňových buniek v 

posledných 2 rokoch,

so strednou alebo závažnou 

primárnou imunodeficienciou,

na liečbe vysokými dávkami 

kortikoidov,

užívajúce lieky na potlačenie 

imunitného systému (napr. 

chemoterapia, reumatologické a iné 

imunitne podmienené ochorenia s 

alebo bez systémových kortikoidov), 

s chronickým renálnym zlyhávaním, 

s primárnou alebo sekundárnou 

aspléniou, 

s pokročilou alebo neliečenou HIV 

infekciou,  

Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k aplikácii dodatočnej tretej dávky mRNA vakcíny pre imunokompromitované osoby, posilňovacej dávky vakcíny pre 
imunokompromitované a ostatné osoby proti ochoreniu COVID-19 a aplikácii druhej a nasledujúcej dávky/ nasledujúcich dávok na báze proteínu, Číslo: Z067592-2022 zo dňa 20.9.2022



Bivalentná vakcína Original/Omicron

• môže byť podaná ako prvý a druhý booster (tretia a štvrtá 
dávka), 

• nie na základné očkovanie

• Ak bol druhý booster (4. dávka) pôvodnou vakcínou 
podaný v letných mesiacoch, tretí booster (5.dávka) 
bivalentnou vakcínou nie je súčasnosti v oficiálnych 
odporúčaniach - registračný systém „nepustí“ na 
objednanie.

Na preočkovanie sa má preferovať  bivalentná vakcína, ktorá je 
dostupná a zložením sa najviac približuje k aktuálne cirkulujúcemu 

variantu vírusu SARS-CoV-2.



Očkovanie proti chrípke a pneumokokom

• Vakcínu proti chrípke sa odporúča podať každoročne v 

období október – december. 

• Epidémia chrípky zvyčajne prebieha koncom januára 

a počas februára. 

• Súbežne s chrípkovou vakcínou sa odporúča podať aj 

vakcína proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam 

(IPO), každá do iného ramena - v prípade, že osoba nebola 

ešte zaočkovaná proti IPO.



Kto je chrípkou najviac ohrozený?
• Tehotné ženy

• Osoby 59 ročné a staršie

• Deti (6 mes. – 12 rokov)

• Osoby žijúce v kolektívnych zariadeniach – povinné očkovanie 

v ZSS

• Osoby liečené pre chronické choroby – v sezóne 2018/19 ich 

bolo očkovaných len 9,5%
o srdcovo-cievneho aparátu

o obličiek a močo-pohlavného systému

o metabolické pochuchy vrátane cukrovky

o poruchy imunity vrátane AIDS, po splenektomii

o osoby po transplantácii orgánov

• Zdravotnícki pracovníci (priamy kontakt s pacientom)

Očkujú sa zdravé osoby, ktoré nemajú klinické príznaky ochorenia 

a neboli v kontakte s osobou pozitívne testovanou na vírus SARS-CoV2 

alebo vírus chrípky.



Očkovanie proti pneumokokom

• Súbežne s chrípkovou vakcínou

• 1 dávka 13 valentnej vakcíny, nepreočkováva sa 

• Osobám, ktoré v minulosti dostali 13 valetnú konjugovanú 
vakcínu sa odporúča podať 23 valentnú polysacharidovú 

• Osobám vo veku 59+ a osobám v riziku obe vakcíny hradí 
zdravotná poisťovňa 

• Rozšíri sa tak ochrana pred viacerými sérotypmi
pneumokokov.

• Vakcínu proti pneumokokom je možné podať v priebehu 
celého roka.



Simultánne očkovanie proti COVID-19 a chrípke

• V prípade, že je očkovaná osoba vo vysokom riziku nákazy a 

ťažkého priebehu ochorenia Covid-19, alebo chrípky, 

• Môžu sa obe vakcíny (proti chrípke a proti COVID-19) podať 

s akýmkoľvek odstupom, alebo súbežne každá do iného 

ramena. 

• Súbežné očkovanie proti chrípke a Covid-19 sa odporúča aj 

v prípade rizika, že očkovaná osoba na ďalšie očkovanie 

nepríde.

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United States (updated 16 July). 2021; https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-

considerations/covid-19-vaccines-us.html, Federal Ministry of Health (Austria). COVID-19-Impfungen: Anwendungsempfehlungen des Nationalen Impfgremiums. 2021; https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:ec9ef4f5-f556-42f4-a19e-

1aca05c58a8b/COVID-19- Impfungen%20Anwendungsempfehlung%20des%20Nationalen%20Impfgremiums_Version_4.0_(Stand%2031.05.2021).pdf. Accessed 19/09/2021., Statens Serum Institut. Spørgsmål og svar om covid-19-vaccination. 2021; 

https://covid19.ssi.dk/vaccination/sporgsmaal-og-svar. Accessed 19/09/2021., Finnish Institute for Health and Welfare. New recommendations for coronavirus vaccinations – pregnant women may take a coronavirus vaccine if they wish. 2021;

https://thl.fi/en/web/thlfi-en/-/new-recommendations-for-coronavirus-vaccinations- pregnant-women-may-take-a-coronavirus-vaccine-if-they-wish.Accessed 19/09/2021., První aktualizace doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) k 

očkování proti onemocnění covid-19;, https://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska. Accessed 19/09/2021.

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
https://covid19.ssi.dk/vaccination/sporgsmaal-og-svar. Accessed 19/09/2021
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/-/new-recommendations-for-coronavirus-vaccinations-pregnant-women-may-take-a-coronavirus-vaccine-if-they-wish
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/-/new-recommendations-for-coronavirus-vaccinations-pregnant-women-may-take-a-coronavirus-vaccine-if-they-wish
https://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska


Hoax: Vakcína COVID-19 vstupuje do buniek a 
mení DNA

Pravda: Messenger RNA z dvoch typov vakcín proti 
COVID-19 vstupuje do buniek, ale nie do jadra 
buniek, kde sídli DNA.

• mRNA spôsobí, že si bunka vytvorí S-proteín, ktorý 
stimuluje imunitný systém, a potom sa rýchlo 
rozpadne - bez toho aby to ovplyvnilo DNA. 

• mRNA aj tukové častice, ktoré ju obaľujú sú veľmi 
labilné, preto musia byť skladované pri veľmi 
nízkych teplotách

Hoax: Vakcína COVID-19 vstupuje do buniek a 
mení DNA



Hoax: Vakcína COVID-19 môže ovplyvniť plodnosť 
žien

Pravda: Vakcína proti COVID-19 nemá vplyv na plodnosť. 
• Hoax vznikol na základe informácie, že S-proteín koronavírusu je 

rovnaký ako iný proteín nazývaný syncitin-1, ktorý sa podieľa na 
prichytení a raste placenty počas tehotenstva a očkovanie proti 
COVID-19 spôsobí, že ženské telo bude bojovať s týmto 
odlišným S-proteínom a ovplyvní plodnosť. Nie je to pravda.

• Počas testovania vakcíny Pfizer otehotnelo 23 dobrovoľníčok. 
Jedna potratila, tá však nedostala vakcínu, ale placebo. 

• Ochorenie na COVID-19 môže zanechať vážne následky na 
dieťati aj matke

• Očkovanie sa odporúča tehotným ženám, aj ženám, ktoré 
plánujú otehotnieť

Hoax: Vakcína COVID-19 môže ovplyvniť plodnosť 
žien



Hoax: Vakcíny boli vyvinuté príliš rýchlo, ich 
účinnosť a bezpečnosť nebola dostatočne overená

Pravda: Vývoj génových vakcín sa začal už v 80. rokoch 
minulého storočia

• mRNA vakcíny boli v II. fáze testovania pri výskyte MERS v 
roku 2012 v Saudskej Arábii

• Ich vývoj a výrobu umožnili nové technologické možnosti

• Proces testovania a schvaľovania sa urýchlil prelínaním 
jednotlivých fáz

Hoax: Vakcíny boli vyvinuté príliš rýchlo, ich 
účinnosť a bezpečnosť nebola dostatočne overená
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Zrýchlený vývoj vakcíny
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Očkovanie proti COVID-19

• Zaočkovalo sa viac ako 5 miliárd ľudí na svete, čo je 67,5% svetovej 
populácie 

• Podaných bolo 12 943 741 540 dávok vakcín k 22.11.2022

• Vakcíny podľa SZO len za prvý rok očkovania zachránili 470 000 životov 
medzi ľuďmi nad 60 rokov

• Komunity s vysokou zaočkovanosťou mali o 80% menej úmrtí na COVID-19

• Nepotvrdili sa dlhodobé vedľajšie účinky očkovania, ani genocída, ani 
depopulácia. 

• Neočkovaní dosiahli presvedčivú väčšinu v nemocniciach aj na Slovensku

https://www.bmj.com/content/377/bmj-2021-069317

https://www.euro.who.int/.../who-regional-office-for...

https://www.nytimes.com/.../covid-vaccinations-tracker.htm

https://www.bmj.com/content/377/bmj-2021-069317?fbclid=IwAR0KFeb3vMR0xZyCdUD6Wo1zx8a2g8tOVngDD1_gAwsvr78w1mi71a_Icbs
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/who-regional-office-for-europe-nearly-half-a-million-lives-saved-by-covid-19-vaccination-in-less-than-a-year?fbclid=IwAR0MKXzsq8yWS_hFySeeNzeGuvAefo1g7Yhn7Jk7eBp6KWsWx1ZBrLpwy6U
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html?fbclid=IwAR3SOolQlKtKmH3FGDl0LgFOteWlqGVaIO6lmDjJEgBqKrWm6Sl6e9ADuEI


Ďakujem za pozornosť a za to, že ste očkovaní!


