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AK MINISTER ZDRAVOTNÍCTVA NEZMENÍ ZLE NAPÍSANÚ 
VYHLÁŠKU, TAK HROZÍ, ŽE OČKOVANIE PROTI COVID-19 

BUDE NEÚČINNÉ
         Bratislava, 

26.1.2021

Minister zdravotníctva vážne ohrozuje samotnú účinnosť očkovania 
proti ochoreniu Covid-19 na Slovensku. Dôvodom je zle napísaná 
vyhláška, ktorou svojvoľne zmenil očkovaciu stratégiu a druhú 
dávku sa rozhodol ľuďom podávať najskôr na 28. deň po prvej dávke. 
„Vládni úradníci dostali druhú dávku očkovania proti Covid-19 v 21. 
deň, teda v súlade 
s optimálnym preočkovaním podľa vedeckých odporúčaní. Zvyšok 
Slovenska si musí počkať, a ak bude mať šťastie, dostane druhú 
dávku najskôr po štyroch týždňoch od tej prvej, teda v 28.deň. V 
takomto prípade však reálne hrozí, že mnohí druhú dávku dostanú 
ešte neskôr, čo už je podľa klinických štúdií problém. Odklad druhej 
dávky podľa týchto štúdií ohrozuje najmä starších ľudí. Pri 
súčasnom manažmente očkovania tu reálne hrozí, že ľudia 
nedostanú druhú dávku včas. Marek Krajčí zrejme úplne ignoruje 
odporúčania výrobcov vakcíny, podľa ktorých platí, že čím neskôr sa 
druhá dávka podá, tým je očkovanie menej účinné,“ povedal 
predseda DOBREJ VOĽBY Tomáš Drucker. 
DOBRÁ VOĽBA  preto vyzýva ministra zdravotníctva, aby okamžite upravil vyhlášku 
tak, aby ľudia dostali druhú dávku v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny. 
„Ministrom zjavne takéto delenie na panstvo a plebs neprekáža, keďže oni už svoju 
druhú dávku dostali. Minister Krajčí musí upraviť vyhlášku tak, aby druhá dávka 
preočkovania bola podaná od 21. dňa najneskôr do 28. dňa od podania prvej, inak 
nezodpovedne riskuje znehodnotenie očkovania na Slovensku,“ dodal Tomáš 
Drucker. 

Proti odkladu podania druhej vakcíny sa postavili aj mnohí odborníci. „Neopodstatnené 
predlžovanie optimálneho intervalu – 21 dní – u najviac ohrozenej populácie (lekári, 
sestry, ostatní zdravotníci), zaradenej do prvej vlny očkovania, je z odborného hľadiska 
zbytočným rizikom a navyše ich ohrozuje,“ uvádza vo svojom stanovisku Slovenská 
spoločnosť alergológie a klinickej imunológie SLS.
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