
SPRÁVA ZO ŠKOLY OČKOVANIA PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV  

PRE DOSPELÝCH 

 

Názov podujatia:   Škola očkovania pre VLD 

Organizátori:   Katedra epidemiológie FVZ SZU v Bratislave 

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS 

Miesto konania:   Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová, 831 01 Nové Mesto 

Dátum konania:   23. – 24. 1. 2019  

Cieľ odbornej aktivity Odborné vzdelávanie VLD, ktorí v rámci svojej praxe pravidelne 

vykonávajú očkovanie. Zároveň, rozšíriť ich vedomosti v oblasti 

očkovania tak, aby vedeli svojim pacientom poskytnúť 

zrozumiteľné, odborné informácie o bezpečnosti a účinnosti 

povinného či odporúčaného očkovania, ako aj o rizikách, ktoré 

vznikajú v prípade neočkovania.  

Dodržanie programu 

prednášok 

 

V programe odznelo 13 odborných prednášok od 7 profesionálov 

v tejto oblasti, po ktorých vždy nasledovala diskusia 

a hodnotenie prednášok/prednášateľov účastníkmi. Počet i čas 

prednášok bol dodržaný podľa odborného programu. 

Dosiahnutá odborná 

úroveň prednášok 

Po otvorení podujatia profesorkou Krištúfkovou začal prednášky 

profesor Oleár, ktorý sa venoval základom vakcinačnej 

imunológie, typom a zloženiu očkovacích látok, druhom 

očkovania a ich hradeniu. Výkon očkovania potom objasnila 

profesorka Krištúfková. Na to nadviazala doktorka Kološová 

s prednáškami Bezpečnosť očkovania, Kontraindikácie 

očkovania a reakcie po očkovaní. Ako odborníčka z praxe 

vysvetlila manažment očkovania v ambulancii VLD doktorka 

Ožvoldíková. Konkrétnym očkovaniam, ako napr. očkovanie 

proti HPV, očkovanie v tehotenstve, očkovanie proti 

meningokokom, kliešťovej encefalitíde, VHA, VHB, 

pneumokokom, chrípke, tetanu a pod. sa venoval doktor Kotek, 

profesorka Krištúfková, docentka Štefkovičová a docentka 

Avdičová.  

Hodnotenie diskusie Po prednáškach bola otvorená široká diskusia, ktorá prebiehala 

nielen ústne kladenými otázkami, ale aj prostredníctvom online 

platformy Sli.do. Ako dôkaz prikladáme výstup z použitej 

aplikácie Sli.do.  

Počet účastníkov 

a spätná väzba 

Na škole očkovania pre VLD sa zúčastnilo 22 účastníkov, ktorí 

vysoko hodnotili odbornú úroveň podujatia i organizáciu celého 

kurzu.  

Spätná väzba účastníkov Vďaka aplikácii Sli.do, ktorá zabezpečila interaktívny priebeh 



podujatia, máme k dispozícii spätnú väzbu, kde všetky otázky, 

poznámky a hodnotenie účastníkov kurzu sú v nezmenenej 

forme. Priložený súbor obsahuje otázky k prezentáciám, ktoré si 

autori pripravili a počas svojej prednášky ich kládli účastníkom. 

Tí anonymne odpovedali pomocou Sli.do.  

Ukážky z hodnotenia Školy očkovania pre VLD: „Kurz bol 

veľmi dobre organizovaný, prednášajúci aj prednášky boli veľmi 

kvalitné. Vysoko si cením aj osobnú prítomnosť prof. 

Krištúfkovej na celom kurze, jej cenné pripomienky z praxe. 

Ďakujem.“ 

„Veľmi dobré prednášky, praktické veci do praxe! Oplatilo sa 

prísť a absolvovať Školu vakcinológie.“ 

„Veľmi dobre spracované, interaktívnu formu hodnotím 

pozitívne. Udržuje pozornosť. Veľa praktických informácií na 

jednom mieste. Výborný kurz.“ 

Návrhy na zlepšenie od účastníkov podujatia budú v najvyššej 

možnej miere zapracované v budúcich školách očkovania pre 

VLD aj VLDD.  

Prínos pre prax Na podujatí mali účastníci možnosť zakúpiť si materiály, ktoré 

im poslúžia na zopakovanie a upevnenie odborných poznatkov 

získaných počas prednášok tak, aby ich mohli využiť pri výkone 

svojho povolania. Zároveň svojou prehľadnosťou uľahčujú prácu 

lekárovi v konkrétnych situáciách a rozhodnutiach.  

Závery Škola očkovania pre VLD sa konala v kongresovej sále MZ SR 

v dňoch 23. – 24. 1. 2019. Ciele tohto podujatia boli naplnené – 

vedomosti účastníkov boli overené AD testom, ktorý všetci 

účastníci úspešne absolvovali. Okrem skúsených prednášateľov 

pripisujeme zásluhu aj interaktívnej forme prednášok s použitím 

Sli.do. Vďaka pozitívnemu hodnoteniu účastníkov podujatia 

a veľkému záujmu zo strany lekárov sú naplánované aj ďalšie 

Školy očkovania pre VLD a VLDD na rok 2019 a 2020.  

 

 

 

V Bratislave dňa 30. 1. 2019  Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH 

      vedúca Katedry epidemiológie 

      vedúca vzdelávacej aktivity   

       


