MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava, 7. september 2021
Číslo: Z078870-2021

Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
k očkovaniu detí vo veku 5 – 11 rokov proti ochoreniu COVID-19
(ďalej len „usmernenie“)
Článok 1
Účel usmernenia
(1) Účelom tohto usmernenia je poskytnutie informácií poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti (ďalej len „PZS“) k očkovaniu detí vo veku 5 – 11 rokov proti ochoreniu
COVID-19.
(2) Väčšina prípadov ochorenia COVID-19 u detí má asymptomatický alebo mierny
priebeh. Časť detskej populácie môže mať aj komplikovanejší priebeh, ktorý vyžaduje
hospitalizáciu, prípade aj intenzívnu starostlivosť. Riziko komplikovaného priebehu
infekcie COVID-19 sa zvyšuje u detí s chronickými ochoreniami (respiračné,
neurologické, kardiovaskulárne a pod.).
(3) Jedným z najzávažnejších príčin infekcie COVID-19 u detí spočíva aj v skutočnosti, že
sú šíriteľmi nákazy a následne môžu ochorenie prenášať na osoby, ktoré patria do
rizikových skupín (vek, primárna závažná diagnóza, profesionálna expozícia a pod.).
Článok 2
Podmienky pre vykonanie očkovania u detí vo veku 5 – 11 rokov
(1) Na účel tohto usmernenia sa za deti považujú deti vo veku 5 rokov do dovŕšenia 11
rokov + 364 dní.
(2) Očkovanie môže byť realizované na žiadosť rodičov pri vysoko individualizovanom
prístupe zohľadňujúc riziko a benefit očkovania dieťaťa.
(3) Očkovanie môže byť realizované pri po schválení indikácie očkovania ošetrujúcim
lekárom, resp. špecialistom.
(4) Očkovanie sa odporúča len u rizikových detí, u ktorých by prekonanie ochorenia
COVID-19 mohlo viesť k vážnemu poškodeniu zdravia, zhoršeniu základného
ochorenia a prípadnej smrti.
(5) Medzi rizikové ochorenia sú na účely tohto usmernenia považované najmä:
a. neurovývinové ochorenia
b. chronické pľúcne ochorenia,
c. závažné poruchy imunity,
d. aktívne onkologické ochorenia,
e. chronické srdcové zlyhávanie a pľúcna hypertenzia,
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(6)
(7)
(8)
(9)

f. vážna forma anémie.
Očkovanie je možné momentálne vykonať len očkovacou látkou Comirnaty od
spoločnosti Pfizer/BioNTech.
Očkovanie môže vykonať všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár špecialista.
Odporúčaná dávka 10g, t. j. tretinová dávka (0,1ml) v porovnaní s osobami staršími
ako 12 rokov, podávaná v dvoch dávkach.
Minimálny odstup medzi jednotlivými dávkami je 21 dní.
Článok 3
Záverečné ustanovenie

(1) Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňa 9. septembra 2021.

V Bratislave dňa 7. 9. 2021

............................................................................
MUDr. Pavol Macho, PhD., MHA, MPH, v. r.
generálny riaditeľ sekcie zdravia
Súhlasné stanovisko priameho nadriadeného zamestnanca generálneho riaditeľa gestorského
útvaru, ktorý predmetný interný riadiaci akt schválil v zmysle materiálu s názvom „Smernica
upravujúca tvorbu, vydávanie, publikovanie a evidenciu interných riadiacich aktov Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky“ s číslom S11256-2018-ONAPP-1, zo dňa 21. septembra
2018.
V Bratislave dňa 7. 9. 2021

..........................................
Kamil Száz, v. r.
štátny tajomník

V Bratislave dňa 7. 9. 2021

..............................................
Vladimír Lengvarský, v. r.
minister
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