
Poznámky: 
1. Na očkovanie detí HBsAg pozitívnych matiek je určená pentavakcína INFANRIX - IPV+HIB. 
2. Ak bolo dieťa základne očkované polyvalentnou vakcínou s acelulárnou pertusickou zložkou, musí sa vzhľadom 

na možné reakcie preočkovať v 3. a 6. roku života trivakcínou s acelulárnou pertusickou zložkou. 
3. Deti z ročníka 2003, ktoré neboli základne očkované proti poliomyelitíde 4. dávkou OPV, sa v priebehu roka 

2008 preočkujú jednou dávkou IPV. 
4. Očkovanie proti VHB: deti z ročníka 1998 boli kompletne proti VHB očkované v roku 1998. Očkovanie 

adolescentov v 11. roku života končilo v roku 2007 očkovaním ročníka 1997. To znamená, že počnúc ročníkom 
2008 zostáva iba povinné očkovanie dojčiat proti VHB. Pokiaľ ale deti z ročníka 1997, resp. ročníka 1996, 
neboli v predchádzajúcom roku kompletne očkované tromi dávkami, treba ich v tomto roku doočkovať. 
 
 

OČKOVACÍ  KALENDÁR 
PRE  PRAVIDELNÉ POVINNÉ OČKOVANIE DETÍ V ROKU 2008 

(vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. a s kategorizáciou očkovacích látok určených na 
povinné očkovanie detí platnou od 1. 1. 2008 podľa zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov) 
 

 
ROČNÍK 

NARODENIA 

VEK 
DIEŤAŤA DRUH  OČKOVANIA TYP 

OČKOVANIA 

2008 4. deň života Tuberkulóza (BCG) I. dávka (základné 
očkovanie) 

3. – 4.  mesiac I. dávka (základné 
očkovanie) 

5. – 6. mesiac II. dávka (základné 
očkovanie) 

2008 
 

11. – 12. mesiac 

 
Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna) 

Vírusová hepatitída B  
Haemophilus influenzae b  

Detská obrna 
 (DTaP-VHB-HIB-IPV) 

 
III. dávka (základné 

očkovanie) 

2007 
 

od 15. mesiaca, 
najneskôr do 18. 
mesiaca  života 

Morbilli, mumps, rubeola 
(MMR) 

I. dávka (základné 
očkovanie) 

2006 v 3. roku života 

 
Diftéria, tetanus, pertussis (celulárna) 

(DTwP) 
 

IV. dávka  
(preočkovanie) 

2003 v 6. roku života 
 

Diftéria, tetanus, pertussis (celulárna) 
(DTwP) 

V. dávka  
(preočkovanie) 

Morbilli, mumps, rubeola  
(MMR) 

II. dávka  
(preočkovanie) 

1998 v 11. roku života 
Tuberkulóza  

(BCG) 

II. dávka  
(preočkovanie iba 
tuberkulín negat.) 

dT- V. dávka 
(preočkovanie) 

1996 v 13. roku života Diftéria, tetanus, detská obrna 
(dT-IPV) polio-  V. dávka 

(preočkovanie detí so 
4 dávkami OPV) 
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