
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vek dieťaťa 
Typ 

očkovania 
Ochorenie Očkovacia látka 

v 3.mesiaci I.dávka 
záškrt, tetanus, čierny kašeľ,  

detská obrna, vírusová hepatitída B, 
invazívne hemofilové infekcie 

Hexacima 
Infanrix hexa 

 I.dávka invazívne pneumokokové infekcie Synflorix (10séro typov) 
Prevenar (13 sérotypov) 

v 5.mesiaci II.dávka 
záškrt, tetanus, čierny kašeľ,  

detská obrna, vírusová hepatitída B, 
invazívne hemofilové infekcie 

Hexacima 
Infanrix hexa 

 II.dávka invazívne pneumokokové infekcie Synflorix (10 sétypov) 
Prevenar (13 sétypov) 

v 11. mesiaci III. dávka 
záškrt, tetanus, čierny kašeľ,  

detská obrna, vírusová hepatitída B, 
invazívne  hemofilové infekcie 

Hexacima 
Infanrix hexa 

 *III. dávka invazívne pneumokokové infekcie Synflorix (10sérotypov) 
Prevenar (13 sérotypov) 

15.-18.mesiac I.dávka osýpky, mumps, rubeola 
(MMR) 

Priorix 
M-M-RVaxpro 

v 5.roku ** II.dávka osýpky, mumps, rubeola 
(MMR) 

Priorix 
M-M-RVaxpro 

v 6. roku preočkovanie záškrt, tetanus, čierny kašeľ,  
detská obrna 

Infanrix polio 
Tetraxim 

v 11.roku ** II. dávka osýpky, mumps, rubeola Priorix 
M-M-RVaxpro 

v 13.roku preočkovanie záškrt, tetanus, čierny kašeľ,  
detská obrna Boostrix Polio 

 

* III.dávka, 3 základné dávky + posilňovacie dávky, po 12. mesiaci veku dieťaťa 
**- deti narodené od 1. januára 2010 do 31. decembra 2015- podanie druhej dávky   
očkovacej látky proti MMR  v 11.rok    
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    - deti narodené od  1. januára 2016- podanie druhej dávky očkovacej látky proti MMR v 5.       
roku života 
 

 

 

 

 

 
 
 

Ochorenie Vakcína Počet dávok 
Vek dieťaťa v čase 

podania prvej dávky 

Rotavírusová 
infekcia 

  

Rotarix 2 do 16. týždňa  

Rotateq 3 do 12. týždňa  

Meningokoková 
infekcia 

 2 po 12. mesiaci  

 skupina A, 
C, W 135, Y 

Nimenrix 1 po 12. mesiaci  

 skupina B Bexsero podľa veku dieťaťa po 2. mesiaci  

Kliešťová 
encefalititáda 

FSME IMMUN 3 základné dávky + posilňovacie 
dávky po 12. mesiaci  

Hepatitída 

 (žltačka typ A) 

Havrix 2 po 12. mesiaci  

Vaqta  2 po 12. mesiaci  

Varicella 

(ovčie kiahne) 
Varivax 2 po 9. mesiaci  

 HPV- ľudský 
papilomavírus 

Cervarix od 9 do 14 rokov vrátane – 2 dávky 
vo veku 15 rokov a staršie – 3 dávky po 9. roku  

Gardasil 9 od 9 do 14 rokov vrátane – 2 dávky 
vo veku 15 rokov a staršie – 3 dávky po 9. roku  

 
Viac info: https://www.sprievodcaockovanim.sk/ 
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https://www.sprievodcaockovanim.sk/

