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„Táto požiadavka bola vznesená aj z ra-
dov odborníkov, pediatrov a iných leká-
rov, ktorí sa venujú očkovaniu a ochrane 
detí. Má prispieť k tomu, aby sme ochrá-
nili hlavne citlivé skupiny detí, ktoré by 
mohli mať ako neočkované pri styku s CO-
VID-19 nejaké problémy.“ [1]

REAKCIE
Máme celkom konkrétnu predstavu, ktorí 
mediálni odborníci vzniesli túto požiadav-
ku. V každom prípade oznámenie oživilo 
emócie naprieč názorovo rozdelenou slo-
venskou spoločnosťou a dokonca vyvolalo 
odozvu aj v zahraničí. Rakúska ORF in-
formovala, že takýto experiment aktuálne 
prebieha len na Kube, kde však používajú 
vlastnú vakcínu štandardného typu, za kto-
rú zodpovedá štát. Na očkovanie detí od 6 
rokov sa chystá ešte Čile [2] – azda sme od-
halili zdroj inšpirácií pre slovenský vládny 
režim? Vydanie osobitného povolenia pre 
menšie deti neskôr oznámil aj Izrael. [3]

Slovo „experiment“ v súvislosti s týmto 
očkovaním detí od 5 rokov mrazivo zazne-
lo ešte aj z úst dlhoročného proponenta 
očkovania, akým je prof. MUDr. Roman 
Prymula, CSc, PhD., exminister zdravot-
níctva ČR, bývalý dlhoročný predseda 
Českej vakcinologickej spoločnosti: „Ja 
som opakovane povedal, že podporujem 
očkovanie od 12 rokov vyššie, pretože tam 
si myslím, že tá imunita už je vyzretá, pod 
12 rokov nie, a to, čo sa deje na Slovensku 
je skutočne experiment. Pretože v tejto 
chvíli sa testovali rôzne dávky toho antigé-
nu a v podstate Slováci vyšli z nejakej štúdie 
Pfizeru, ktorý šiel na hodnotu 10 µg. A keď 
10 µg máte, ako hovorili, nariediť z toho, 
čo je k dispozícii, tak oni v podstate musia 
z toho 0,5 (ml) odstreknúť jednu tretinu, 
ktorú aplikujú. Už to je technicky veľmi zlo-
žité. Takže ja to nepovažujem za šťastnú vec 

V stredu 8. septembra 2021 oznámil minister 
zdravotníctva Vladimír Lengvarský, že očko-
vanie proti COVID-19 sa bude týkať už aj detí 
od 5 rokov. Má byť dobrovoľné, na základe 
žiadosti rodiča a musí byť schválené lekárom.

a myslím si, že pokiaľ to nebude schválené, 
tak to neprichádza do úvahy.“ [4]

EXPERIMENT
Slovo „experiment“ je bezpochyby na-
mieste, nestrácajme však zo zreteľa pod-
statné súvislosti:

1. Každé podanie génového preparátu 
proti COVID-19, ktorý sa pre zjedno-

dušenie nazýva „vakcína“, sa dá v súčasnos-
ti považovať za experiment – bez ohľadu 
na vek. Jednak stále nie sú ukončené klinic-
ké skúšky; ich záver sa očakáva prevažne 
v roku 2023, čo si každý môže poľahky 
overiť. [26] Zároveň sa zakladajú na novej 
technológii, aká nikdy predtým nebola 
štandardne schválená pre masové použitie 
u ľudí. Vektorové „vakcíny“ proti Ebole boli 
širšie nasadené v rámci klinických skúšok 
v Afrike. [34] [35] Vývoj technológie mRNA 
síce tiež akademicky trvá desaťročia, ale 
hoci bola sľubná a veľa do nej investovali, 
viacerí výrobcovia vakcín od nej nakoniec 
upustili, lebo nedokázali dosiahnuť prija-
teľnú bezpečnosť. Ešte v roku 2017 čelila 
takýmto problémom aj špecializovaná vý-
skumná firma ModeRNA a stále nevedela, 
či sa jej to podarí; v tom čase boli 4 vakcíny 
v 1. fáze klinických skúšok a dodnes nie je 
žiadna z nich schválená. [36] (Pozri aj Dieťa 
8 – 9/2021). [5]

2. Pôvodný význam akéhokoľvek očkova-
nia proti COVID-19 v rámci podmie-

nečného schválenia pre núdzové použitie 
bol práve takýto – ochrana vysoko riziko-
vých skupín – a takto sa malo postupovať 
vo všetkých vekových kategóriách. Súčasný 
plošný nátlak na očkovanie zdravých ľudí 
ďaleko presahuje zmysel podmienečného 
schválenia.

3. Očkovanie detí v tejto podobe – 
na žiadosť rodiča, len zo závažných 

dôvodov a s lekárskym súhlasom – by bol 
sám osebe menej kontroverzný nápad, ne-
byť všetkých ostatných okolností, ktoré mu 
predchádzali a za ktorých sa deje.

MYOKARDITÍDA
Po podrobnom vyhodnotení sme v predoš-
lej časti nášho seriálu nenašli dostatoč-
ný dôvod, prečo očkovať zdravé deti bez 
vážnych sprievodných problémov, ako sú 
leukémia, imunosupresívna liečba, obezi-
ta a pod. (pozri Dieťa 8 – 9/2021). [5]

Medzitým sa objavili ďalšie informácie. 
Napríklad americká štúdia (zatiaľ nere-
cenzovaná) uvádza, že riziko myokardi-
tídy/perikarditídy (zápalové ochorenie 
srdcového svalu/osrdcovníka) z očkovania 
je u detí väčšie než riziko hospitalizácie 
na COVID-19, a to až 4- až 6-násobne 
u chlapcov vo veku 12 až 15 rokov. [6]

Štúdia cituje ďalšie výskumy, naprík-
lad správu FDA (angl. Food and Drug Ad-
ministration; Americká vládna agentúra 
zodpovedajúca za bezpečnosť potravín 
a farmaceutických produktov), ktorá od-
haduje u 16- až 17-ročných chlapcov rizi-
ko zápalu srdcového svalu po očkovaní až 
na 1:5 000, [22] čo je v súlade s izraelským 
odhadom 1:3 000 až 6 000. [18]

Samozrejme, hneď sa spustila lavína 
kritiky, avšak zatiaľ najčastejšími argu-
mentmi sú útoky na autorov („antivaxeri“) 
alebo na dáta.

Pokiaľ ide o príčinnú súvislosť, pri nie-
ktorých nežiaducich účinkoch sa naozaj 
ťažko hodnotí, ale pri zápale srdcového 
svalu, ktorý nastáva v týždňoch po očko-
vaní a ktorého výskyt v súvislosti s očkova-
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ním podstatne vzrástol, by mala byť súvis-
losť dostatočne zrejmá. [18 – 21]

ČO SKRÝVA VAERS
Pokiaľ ide o dáta, štúdia čerpala z ame-
rického systému hlásenia nežiaducich 
účinkov očkovania VAERS (z angl. Vaccine 
Adverse Events Reporting System), ktorý je 
veľmi užitočný, no má svoje obmedzenia 
a naozaj nie je stavaný na priame populač-
né porovnávania. [7] Kritici ďalej zdôraz-
ňujú, že hlásenia nie sú dôkazom, že každý 
jeden nežiaduci účinok spôsobila vakcína. 
Zvyčajne však zamlčujú druhú stranu min-
ce – že hlásený býva len malý zlomok sku-
točného výskytu nežiaducich účinkov.

Americká agentúra Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), ktorá zod-
povedá za očkovací program a spravuje 
VAERS, priznáva: „Ako všetky pasívne sle-
dovacie systémy, VAERS trpí rôznymi stup-
ňami podhlásenosti. Citlivosť VAERS-u je 
ovplyvnená tým, aká je šanca, že rodičia a/
alebo očkovanci spozorujú nežiaducu uda-
losť; že im napadne možná súvislosť s pre-
došlým očkovaním; že vedia o VAERS-e; 
a že udalosť ohlásia. Miera úplnosti hlásenia 
nežiaducich udalostí pri jednotlivých vakcí-
nach sa líši podľa závažnosti a špecifickosti 
klinického syndrómu voči vakcíne.“ [8]

Hlásenia posielajú prevažne zdravotní-
ci a šanca na ohlásenie závisí od ich pozor-
nosti, schopností a ochoty, ako aj od rých-
losti nástupu nežiaduceho účinku a jeho 
všeobecnej známosti. [7] [9]

EMA pre núdzovú situáciu (pandémiu). 
Pre očkovanie 5-ročných detí však v čase 
redakčnej uzávierky (22. septembra 2021) 
neexistuje ani len podmienečné núdzové 
schválenie.

Skúšky sú totiž ešte v skoršom štádiu 
– v čase oznámenia očkovania sa ešte len 
hľadalo vhodné dávkovanie. Výrobca stlačil 
všetky fázy („1/2/3“) do jednej nerandomi-
zovanej štúdie na 4 500 deťoch rôzneho 
veku. [27] Až 20. septembra 2021 oznámil, 
že má výsledky pilotných experimentov 
u detí vo veku 5 až 11 rokov a je priprave-
ný poslať na schválenie návrh dávkovacej 
schémy. Výskyt nežiaducich účinkov, „po-
dobný ako u ostatných vekových kategórií“, 
označil za „priaznivý“ (sic!). [3] [28] [29]

Z klinickej skúšky firmy Pfizer sú vyrade-
né deti, ktoré trpia niektorým z mnohých 
zdravotných problémov, ako napríklad:
• multisystémový zápalový syndróm,
• infekcia HIV, HCV, HBV,
• užívanie liekov na prevenciu CO-

VID-19,
• znížená imunita,
• história alebo prebiehajúce autoimu-

nitné ochorenie vyžadujúce liečbu,
• užívanie imunosupresív, vrátane cytoto-

xických preparátov, systémových korti-
koidov a pod., napríklad na liečbu rako-
viny alebo autoimunitného ochorenia,

• príjem krvi, krvnej plazmy a podobných 
produktov, imunoglobulínov alebo mo-
noklonálnych protilátok do 60 dní pred 
začiatkom štúdie, alebo až do 90 dní, ak 
išlo o protilátky proti COVID-19,

• a iné. [27]

né očkovanie, až vzniká dojem, akoby čaka-
la len na toto schválenie. [32][49] Alebo si 
ho azda priamo objednala?

Vnútri FDA sa totiž už nejaký čas dejú 
veci. Dr. Marion Gruberová, ktorá 32 
rokov viedla oddelenie výskumu vakcín, 
a jej zástupca Dr. Phil Krause odišli z FDA 
na protest proti politickému tlaku a zasa-
hovaniu do práce. CDC totiž odporučila 
tretiu dávku bez ohľadu na to, že FDA 
ešte nemala dostatok údajov, a Biely dom 
ani len nečakal na schválenie FDA a rov-
no ohlásil začiatok očkovania 3. dávkou 
od 20. septembra 2021. [37 – 41]

Nadriadený Dr. Gruberovej a Dr. Krau-
seho, riaditeľ divízie Marks, však neprotes-
toval a jeho šéfka Janet Woodcock, ktorá je 
vo funkcii vďaka Bidenovej administratíve, 
tlačí na dodržanie termínu.

Aký podiel nežiaducich účinkov sa 
hlási oproti ich skutočnému výskytu? 
Odhady sú rôzne. Pokiaľ ide o lieky 
všeobecne: podľa ŠÚKL < 1 %, [10] 
podľa FDA iba 1 % vážnych, [11] pod-
ľa Britskej lekárskej asociácie 2 – 4 % 
ľahkých a 10 % vážnych, [12] podľa 
medzinárodného prieskumu DSRU 
UK zvyčajne medzi 1 až 9 %, me-
dián 6 %. [13] Pre vakcíny je to podľa 
harvardskej štúdie < 1 %, [14] podľa 
spoločnosti Medical Veritas 5 až 10 %, 
[15] podľa CDC < 1 % až 68 % podľa 
typu vakcíny a nežiaduceho účinku, 
[16] pričom dokonca aj anafylaxia, 
veľmi závažný nežiaduci účinok s rých-
lymi a výraznými prejavmi, sa u väčši-
ny vakcín hlási menej než z jednej štvr-
tiny. [17] Mimochodom, dajme tieto 
čísla do slovenského kontextu s údaj-
mi ŠÚKL, ktorý pre COVID „vakcíny“ 
k 15. septembru 2021 obdržal 8 547 
hlásení, z čoho 977 je závažných. [24]

To je ale paradox! Mnoho z detí, pre 
ktoré minister Lengvarský povolil oč-
kovanie, a ktoré by kvôli ich rizikovým 
zdravotným okolnostiam možno aj ich 
rodičia chceli zaočkovať, môžu mať 
práve ten typ problémov, pre ktorý 
by sa nemohli zúčastniť ani len expe-
rimentov fi rmy Pfi zer. Možno preto, 
lebo účinok očkovania sa u nich nedá 
dobre odhadnúť a/alebo vyhodnotiť.

Pfizer oznámil samostatnú menšiu štúdiu, 
ešte len vo fáze 2, na preskúmanie bezpeč-
nosti očkovania pre imunokompromito-
vané deti vo veku 2+. Začiatok je pláno-
vaný na september. [33]  Z týchto dôvodov 
by bol azda vhodnejší pojem „experiment 
na druhú“.

TROJDÁVKOVÁ POLITIKA
Okolnosti podmienečného schválenia CO-
VID vakcín sme si podrobnejšie charakte-
rizovali v predošlej časti seriálu. Medzitým 
médiá (mylne) tvrdili, že 23. augusta 2021 
americká lieková agentúra FDA pridelila 
„vakcíne“ firmy Pfizer plné schválenie pre 
osoby od 16 rokov, a že tým pádom už ne-
možno hovoriť o experimentálnom očko-
vaní. [30] [31] Bidenova administratíva to 
hneď využila a začala tvrdo tlačiť na povin-

Tieto informácie nasvedčujú, že zdra-
votné agentúry pracujú pod politic-
kým tlakom, ktorý prenášajú vedúci 
zamestnanci na svojich podriade-
ných. Keď FDA schváli nejakú vakcí-
nu, kto si môže byť istý, že to bude 
odborné rozhodnutie a nie výsledok 
politickej objednávky? [37 – 41] Ne-
mýľme sa, nejde o vnútornú záležitosť 
USA. Stanoviská FDA majú v západ-
nom mocenskom priestore veľkú 
váhu, tým skôr v malých krajinách 
kryptokoloniálneho typu.

Dr. Krause spolu s ďalšími 17 kolegami 
z FDA zatiaľ napísali odborný článok, prečo 
súhlasia s očkovaním zraniteľných, no nie 
s plošnými tretími dávkami [42] (rovnako 
ako poradný výbor FDA). [117] Pripojili 
sa tak k prebiehajúcej medzinárodnej od-
bornej diskusii. Časť odborníkov sa obáva 
rýchleho poklesu imunitnej odozvy po oč-
kovaní a nepáči sa im predstava štvrťroč-
ného preočkovávania. [43] Možno by sme 
sa mali vrátiť k zdravému rozumu a zame-
rať sa na znižovanie rizika hospitalizácií 
a úmrtí u zraniteľných populácií, namiesto 
honby za fatamorgánou „porazenia vírusu“ 
a „bezinfekčnosti“. Akcionári vakcínových 
firiem možno nebudú súhlasiť...

NAČO SÚ KOMISIE
Augustové „plné“ schvaľovanie COVID 
„vakcíny“ prebehlo bez zasadnutia porad-
nej komisie Vaccines and Related Biological 
Products Advisory Committee (VRBAC). FDA 
sa odvolala na zasadnutia z roku 2020 (!) 
[44] a oznámila, že „naše preskúmanie 
informácií poskytnutých výrobcom, vrá-
tane dizajnu a výsledkov skúšok, nevzbu-
dilo pochybnosti alebo kontroverzie, 
ktorým by prospela diskusia v komisii“. 
[46] Od začiatku masového očkovania sa 
asi neobjavilo nič zvláštne ani nečakané; 
žiadne krvné zrazeniny, srdcové zápaly, 
menštruačné problémy...? Za zmienku či 
diskusiu nestoja ani rekordné hlásenia 
o podozrivých úmrtiach v súvislosti s očko-

EXPERIMENT2

Očkovanie 5-ročných detí prichádza v čase, 
keď ešte nie je jednotný názor ani na oč-
kovanie starších detí a mladých dospelých; 
odmieta ho časť pediatrov, [23] ako aj brit-
ský poradný výbor pre vakcíny. [25]

COVID „vakcíny“ u dospelých a u detí 
12+ majú aspoň podmienečné schválenie 
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vaním proti COVID-19 v systéme VAERS, 
ktoré predstihli všetky ostatné vakcíny do-
hromady za 30 rokov? [47]

Kim Witczaková, ktorá zastupuje verej-
nosť v komisii Psychopharmacologic Drugs 
Advisory Committee (PDAC), uviedla: „Je 
samo osebe znepokojivé, že schválenie sa 
zakladá na údajoch za iba 6 mesiacov sle-
dovania, keď klinické skúšky majú trvať 2 
roky. Už nie je ani kontrolná skupina, od-
kedy Pfizer ponúkol účastníkom v place-
bo skupine vakcínu ešte pred ukončením 
skúšok.“ [44]

Z komisie nedávno odišli traja odborní-
ci po tom, ako FDA schválila liek Aduhelm 
navzdory jednohlasnému stanovisku ko-
misie, ktorá namietala „nedostatok dôka-
zov o jeho prínosoch.“ [48] To, že k „vak-
cínam“ už FDA komisiu radšej ani nezvo-
lala, by nás vo svetle vyššie uvedeného asi 
ani nemalo prekvapiť.

SCHVÁLENÁ, ČI NIE?
Vakcinológ a spoluvynálezca mRNA tech-
nológie Dr. Robert Malone upozornil, 
[49] že právne FDA eviduje 2 samostatné 
(hoci zložením prakticky totožné) vakcíny: 
nemeckú BioNTech a americkú Pfizer. „Je 
tu list pre Pfizer, [45] a list pre BioNTech. 
[46] New York Times aj Washington Post 
to pochopili zle. Autorizácia nie je pre Pfi-
zer. Autorizácia je pre BioNTech, a začne 
platiť v čase, keď bude dostupný produkt 
BioNTech“.

mohli mať protilátky. ÚS SR skonštatoval, 
že ochrana života a zdravia nemohla byť 
legitímnym cieľom tejto vyhlášky. [52]

AJ OČKOVANÍ SÚ ŠÍRITEĽMI
Dňa 28. júla 2021 zverejnila CDC nové 
odporúčania, [53] podľa ktorých aj ľudia 
očkovaní proti COVID-19 majú nosiť rúš-
ka, testovať sa atď., tak ako neočkovaní.

Trvalo to dlhé 2 týždne, ale 13. augusta 
2021 bola zverejnená správa, že možnosť 
šírenia vírusu očkovanými priznal aj mi-
nister Lengvarský, keď vysvetľoval, prečo 
aj očkovaní musia nosiť rúška. [61]

Hoci CDC najprv zahmlievala o „zried-
kavých“ ochoreniach u očkovaných, a túto 
líniu razili aj niektorí slovenskí mediálni 
odborníci, [62] ukazuje sa, že sú úplne 
bežné. V Izraelskej štúdii delta viedla 
k prudkému poklesu účinnosti vakcíny 
Pfizer z hľadiska infekcií a príznakových 
ochorení na iba 39 percent a 41 percent, 
hoci voči hospitalizácii a ťažkému priebe-
hu sa zdá zatiaľ účinná; [63] veľmi podob-
né výsledky sa pozorovali v USA (42 %) 
[64] a v Spojenom kráľovstve (49 %). [59]

Očkovaní sa teda deltou nakazia len 
mierne zriedkavejšie ako neočkovaní, 
a vírus potom šíria rovnako. Možno 
s nižším rizikom ťažkého priebehu, ale 
to je už vecou osobného, nie verejného 
zdravia. Diskriminácia neočkovaných 
teda nemá ani len zdanlivé medicínske 
opodstatnenie.

PRIRODZENÁ IMUNITA JE 
EFEKTÍVNEJŠIA
Predstavili sme už mnoho štúdií o tom, že 
prekonanie ochorenia zanecháva efektív-
nu a dlhodobú imunitu. [65 – 69]

Toto stanovisko EMA od začiatku oč-
kovania nabádalo k veľkej opatrnosti. MZ 
SR však konalo presne opačne – podsú-
valo, že očkovaním chránime blízkych, 
očkovanie je zodpovednosť a vytvára ko-
lektívnu imunitu a tak podobne.

Aj teraz MZ SR a ÚVZ SR koná proti 
vedeckému poznaniu – hoci vie, že očko-
vanie nebráni šíreniu ochorenia, diskri-
minácia a segregácia neočkovaných ľudí 
stále pretrváva. Táto situácia sa dá logicky 
vyhodnotiť napríklad takto:
• buď sú obmedzenia z hľadiska ochrany 

verejného zdravia zbytočné – v takom 
prípade slúžia iba ako nástroj nátlaku 
na očkovanie;

• alebo sú opatrenia potrebné – v ta-
kom prípade výnimky pre očkovaných 
ohrozujú verejné zdravie.

Indíciu nám poskytuje článok z 15. 
júla 2021 o diskriminačných pravidlách 
na hraniciach: „Zámerom opatrení z vy-
hlášky bolo podľa šéfa rezortu zdravot-
níctva to, aby sa ľudia začali očkovať a aby 
mali po vycestovaní aspoň jednu dávku 
vakcíny proti ochoreniu COVID-19.“ [73] 
Nie je snáď toto priznanie nátlaku?

AKO VÝROBCA ZAVELÍ
Minister zdravotníctva Vladimír Len-
gvarský situáciu ešte viac „okorenil“ dňa 

Poradca prezidenta Dr. Anthony Fau-
ci, [54] ako aj šéfka CDC Rochellová 
Walenská [55] vysvetlili, že očkovaní, 
ktorí sa nakazia vírusom SARS-CoV-2.
delta, majú rovnakú vírusovú nálož 
v nosohltane ako neočkovaní, ktorí 
infekciu predtým neprekonali. Oč-
kovaní teda môžu rovnako šíriť vírus. 
Tieto poznatky pochádzali zo štúdie 
[56] v štáte Massachusetts, kde po-
čas miestnej epidémie až 74 percent 
nakazených bolo plne očkovaných. 
[57] Možnosť šírenia vírusu očkova-
nými potvrdili aj ďalšie štúdie. [58] 
[59] Napríklad plne očkovaní tajvan-
skí zdravotníci mali v prípade nakaze-
nia deltou až 251-krát väčšiu vírusovú 
nálož v nosohltane, než mali neočko-
vaní pacienti v prvej vlne, nakazení 
vtedajšími variantmi vírusu. [60] 

Ďalšiu štúdiu urobili izraelské univer-
zitné nemocnice; ľudia, ktorí preko-
nali ochorenie, mali 13-krát nižšie rizi-
ko infekcie deltou než ľudia očkovaní 
dvoma dávkami od Pfi zeru! Dokonca 
keď zahrnuli aj ľudí, ktorí prekonali 
infekciu dávnejšie, ešte v minulom 
roku, prirodzená imunita stále vyšla 
7-krát efektívnejšie, čo potvrdzuje, že 
je aj trvanlivejšia než očkovanie! [70] 
Vládny režim na Slovensku však stále 
predstiera, že prirodzená imunita má 
kratšie trvanie než účinok „vakcíny“!

Dr. Malone obvinil FDA, že byrokra-
tickým trikom podvádza občanov, 
aby uverili, že vakcína, ktorú dostá-
vajú, je už plne schválená. Odpo-
rúča počkať si na nemeckú vakcínu 
BioNTech, pretože americká vakcína 
Pfi zer, ktorá sa (pochopiteľne) pou-
žíva v USA, je podľa neho stále v nú-
dzovom režime a výrobca je tak oslo-
bodený od zodpovednosti. [49] My 
na Slovensku takúto dilemu nemáme, 
u nás za následky aj tak prakticky nik-
to nezodpovedá.

POD ZÁMIENKOU ZDRAVIA
Za daných okolností nepredpokladáme, 
že by niečo mohlo ohroziť schválenie vak-
cíny v USA alebo v EÚ. Tieto udalosti však 
pridávajú na sile názoru, že vlády hrajú 
s občanmi nečestné hry a že pod zámien-
kou ochrany zdravia sa pretláčajú vakcíny 
a totalitná kontrola.

Slovenské kamienky do mozaiky sa obja-
vili počas leta, keď nastalo avizované „peklo 
na hranici“ [50] – hlavný hygienik zaviedol 
diskrimináciu neočkovaných pri návrate 
na Slovensko – prikázal im karanténu, kto-
rú očkovaní podstupovať nemuseli (mali do-
konca zvláštne jazdné pruhy). [51]

Na základe podnetu poslancov strany 
Smer-SD, Ústavný súd SR túto vyhlášku 
zrušil. Bezprostredným dôvodom bol 
fakt, že výnimku z karantény mali aj ľudia 
tesne po očkovaní, keď objektívne ešte ne-

Dlhodobo upozorňujeme na oficiálnu 
dokumentáciu „vakcín“: [71] [72] „Vplyv 
očkovania na šírenie vírusu SARS-CoV-2 
v komunite zatiaľ nie je známy. Tiež nie je 
zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočko-
vané osoby naďalej prenášať a šíriť vírus.“
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26. augusta 2021. Na otázku: „Čo je ten 
zlomový moment, keď vy poviete, že áno, 
idem a chcem, aby bola schválená tretia 
dávka? Čo vás presvedčí ako ministra?“ od-
povedal: „Tak, samozrejme, že argumenty, 
vedecké názory, fakty, doporučenia farma-
firiem. Keď skrátka povie Pfizer, že áno, 
doporučujeme tretiu dávku, tak to skrátka 
vykonáme. Tak isto, ako sme povedali pri 
deťoch, keď sa povedalo 12+, že sa môže, 
EMA schválila, my sme začali očkovať. Keď 
sa povie, že sa môžu očkovať mladšie deti, 
tak budeme očkovať mladšie deti.“ [74]

Minister sa ďalej odvolal na to, že sa 
rešpektovali odporúčania výrobcu aj pri 
„vakcíne“ Sputnik V. Spomeňme si teda 
na politické divadlo, ktoré prepuklo po do-
voze Sputnika na Slovensko. [75 – 81] Pri-
pomeňme, že situácia bola diametrálne 
odlišná od dnešnej – denne zomieralo 
na COVID-19 okolo 100 ľudí a týždenná 
úmrtnosť na milión obyvateľov 15. feb-
ruára 2021 nakrátko dosiahla až svetové 
prvenstvo. [82] [83] Sputnik však nemal 
schválenie EMA, čo bol oficiálny dôvod 
jeho zdržiavania v sklade. [84] Ministerka 
Veronika Remišová povedala: „Nie sme tu 
pokusné králiky. Všetko treba mať schvále-
né Európskou liekovou agentúrou, keď to 
EMA schváli, môžeme ňou očkovať.“ [85] 
Čo znamenajú tieto slová pre dnešnú dobu, 
keď sa rozbehlo očkovanie 5-ročných detí, 
hoci žiadna vakcína na to nie je schválená?

NIE JE EXPERIMENT AKO 
EXPERIMENT
Slováci si experimenty „na svojich chrb-
toch“ užili dosýta. Začalo to plošným vy-
žadovaním rúšok u školákov [86] (pozri 
aj Dieťa 10 – 11/2020). [5] Najznámejším 
sa však stal experiment s kódovým ozna-
čením „atómová bomba“. Ojedinelú po-
známku premiéra Matoviča, že ide o veľkú 
klinickú štúdiu, [87] mnohí asi prepoču-
li, alebo zo všeobecne známych príčin ju 
nebrali vážne.

že úrady, mediálne autority a dokonca aj 
zdravotné agentúry majú zdravie obyvateľ-
stva na prvom mieste v rebríčku záujmov.

Nie je to len slovenský problém. 
Izraelského ministra zdravotníctva 
Nicana Horowitza nahrali na tlačovej 
besede vo chvíli, keď sa nazdával, že 
mikrofóny nie sú zapnuté. Z jeho rečí 
vyplynulo, že obmedzenia, uzávierky 
a COVID-pasy nemajú až takú logiku 
z hľadiska epidemiológie, ale sú po-
trebné na prinútenie obyvateľstva 
na očkovanie. [116]

Pod hrozbou dvojtýždňovej karan-
tény (de facto domáceho väzenia) 
a súvisiacej straty príjmu, či dokonca 
zamestnania, [88] [89] podstúpilo 
vyše 3 miliónov Slovákov v nedôstoj-
ných podmienkach 31. októbra až 1. 
novembra 2020 a 7. až 8. novembra 
2020 masové „dobrovoľné“ antigé-
nové testovanie (odber biologického 
materiálu). Onedlho (4. decembra 
2020) bola na veľké prekvapenie 
zverejnená štúdia s britsko-gatesov-
ským financovaním, ktorej autormi 
boli minister Marek Krajčí, jeho kole-
ga Martin Pavelka, člen konzília Pavol 
Jarčuška, ale aj osoby zo zahraničia. 
[90] Zdá sa, že ochota experimen-
tovať sa týka najmä farmaceutických 
zásahov, ako sú masové testy, vakcíny 
či nová kombinácia liekov (remdesi-
vir-dexametazón). [91]

Pri bezpečných, no lacných a nepa-
tentovaných preventívnych a liečebných 
postupoch majú vládni odborníci obvykle 
skôr veľkú starosť o to, či sú formálne 
schválené, a žiadajú dôkazy o účinnosti, 
[92] pričom existujúce dôkazy dosiaľ stále 
nestačia. Vitamín C [101] a D [102 – 110] 
sa odporúča len v neúčinnom nízkom 
dávkovaní a/alebo neskoro, či v nevhod-
nej forme. [118] Ivermektín sa zatiaľ ne-
odporúča vôbec, a to napriek viacerým 
priaznivým štúdiám o účinnosti, [94 – 96] 
23-ročnej skúsenosti s jeho používaním 
u ľudí [97] a výbornému bezpečnostnému 
profilu, bez ktorého by sa nemohol dostať 
na zoznam základných liekov WHO. [98] 
Ucelené preventívne a liečebné postupy 
s jeho využitím sú publikované, citované, 
no v praxi sa prevažne ignorujú. [99] [100]

ZDRAVIE V STRIEKAČKE
Zoširoka sa ignorujú známe vážne riziko-
vé faktory COVID-u, akými sú deficit vi-
tamínu D, obezita, vysoký krvný tlak – ani 
po roku a pol „pandémie“ stále nevidno ce-
loštátne mediálne kampane, lotérie, verej-
né strediská ani výjazdové tímy na riešenie 
týchto problémov, ktorých vplyv na úmrt-
nosť obyvateľstva vysoko prevyšuje rozmer 
samotného COVID-u; obezitou u nás trpí 
každý 6. občan a ročne zomiera 26 000 
ľudí na kardiovaskulárne ochorenia. [111 
– 114] Vitamín D je vraj drahý. [115]

Vládny režim má jedinú odpoveď – 
„vakcína je sloboda“ (alebo skôr krátko-
dobá priepustka v „certifikátovom otroc-
tve“). Kto tento génový experiment nech-
ce, pre toho niet žiadnej prevencie a žiad-
nej odpovede, a objavujú sa signály, že ani 
miesta v spoločnosti. „Zdravie“ v poníma-
ní režimu asi musí byť patentované a musí 
prichádzať jedine injekčnou striekačkou, 
nemôže prameniť zo zdravého životného 
štýlu a starostlivosti o svoje telo.

O čo tu teda ide? O zdravie na prvom 
mieste? To nás zároveň vracia k pôvodnej 
otázke – o čo ide pri očkovaní 5-ročných 
detí proti COVID-19?

ZÁVER
Zhrnuli sme si fakty a okolnosti, za akých 
nastáva experimentálne očkovanie génový-
mi preparátmi už aj detí od 5 rokov veku. 
Dobrovoľne, pri úzko vymedzenej skupine 
s vážnymi rizikovými faktormi by to samo 
osebe nebol až taký zlý nápad, a takto ciele-
ne by malo prebiehať akékoľvek očkovanie 
proti COVID-19. Očkovaní by mali byť dô-
kladne poučení, že u rizikových skupín je 
zároveň ešte menej údajov ohľadom účin-
nosti a bezpečnosti očkovania. Rozhodova-
nie sa na pozadí pre nich vysokého rizika 
ochorenia je nezávideniahodné.

Znepokojujú nás však ostatné kroky 
vládneho režimu a jeho neochota účinne 
podporovať aj prirodzené spôsoby preven-
cie vážneho priebehu COVID-19, a to aj 
u rizikových populácií. Očkovacia aktivita 
totiž neprebieha izolovane, ale je súčasťou 
širšieho diania, ktoré, žiaľ, narúša dôveru, 

Pre všetkých, či už sú priaznivcami očkova-
nia alebo nie, je v tejto dobe veľmi vhodné 
pochopiť základnú pravdu: zdravie je pre-
dovšetkým v našich rukách. Našťastie! Nie je 
v rukách vládneho režimu a jeho opatrení, 
nie je ani v rukách ľudí naokolo. Nikto neo-
hrozuje naše zdravie tak, ako my sami, a nik-
to preň nemôže urobiť viac, ako my sami. 
Riziko nákazy, ako aj výsledok prípadného 
ochorenia máme v rukách v prvom rade my, 
a to svojím správaním a životným štýlom.

Skúsim to ilustrovať na obraze, ktorý ne-
dávno preletel médiami – obraze človeka 
v nemocnici, ktorý ľutoval, že sa nedal za-
očkovať. Omnoho viac však mal ľutovať, že 
za rok a pol „pandémie“ nedokázal zvládnuť 
svoju ťažkú obezitu, ktorá nielenže pravde-
podobne spôsobila vážnejší priebeh ochore-
nia na COVID-19 a potrebu hospitalizácie, 
ale zvyšuje riziko, že sa v tej nemocnici opäť 
ocitne s iným vážnym ochorením, a že pred-
časne zomrie kvôli následkom srdcovo-ciev-
nych ochorení, cukrovky alebo rakoviny.

Buďme preto tolerantní jedni k druhým, 
očkovaní i neočkovaní, rúškari i nerúškari. 
Nedovoľme segregáciu a odmietnime ne-
návisť. Prevezmime zodpovednosť za svo-
je zdravie do vlastných rúk a v pokoji ho 
chráňme a rozvíjajme, každý tak, ako uzná 
za najlepšie. Prostriedkov je na to dosť, stačí 
prekuknúť propagandu a rozšíriť si svoje in-
formačné zázemie. Rešpektujme tých, ktorí 
sa rozhodli inak ako my; iste na to mali svoje 
dôvody a zožnú si svoje výsledky.

Spracoval Mgr. Peter Tuhársky
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík  

očkovania, o. z.
Uvedené názvy môžu byť ochrannými znám-

kami svojich oprávnených držiteľov.

Zdroje použité v článku nájdete na https://
www.dieta.sk/vakciny-proti-covid-19-expe-
rimenty-pokracuju/ – kde sme zároveň celý 
článok publikovali.
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