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Vec: Stretnutie vo veci povinného očkovania detí

Vážený pán doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, hlavný hygienik SR,

ďakujeme za Vašu ponuku na rokovanie vo veci povinného očkovania detí ako reakcie na 
našu žiadosť, ktorou sme sa obrátili na ministra zdravotníctva SR. O rokovanie máme záujem 
a z našej strany sa môže konať v akomkoľvek termíne od 8.11.2010 (okrem 9.11.), 
v akomkoľvek čase po 9,00 hod. 
Vzhľadom na zmenu úrovne rokovania oproti pôvodnej žiadosti, dovoľujeme si navrhnúť 
upravený okruh tém, a to jednak reagujúc na podnety z praxe, jednak v nadväznosti na 
podobné rokovanie, ktorého sme sa pred rokom a pol na pôde ÚVZ SR zúčastnili. Ak by to 
bolo možné, prosíme Vás o prizvanie zástupcu ŠUKL, keďže tento štátny ústav tvorí súčasť 
komplexu očkovacej problematiky a na minulom stretnutí sa pre neprítomnosť zástupcu 
ŠUKL niektoré problémy neriešili.

1) Súčasný legislatívny a skutkový stav očkovania:
- povinné očkovanie je protiústavné a v rozpore s Dohovorom o ochrane ľudských práv 
a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (bližšie: Príloha č.1), 
- znamená aplikáciu škodlivých látok do detského organizmu (bližšie v bode 3), narušenie 
prirodzených imunitných mechanizmov (napr. prepnutie imunitného systému z Th1 do Th2 
reakcie, autoimunitné ochorenia...) a dlhodobú aktiváciu imunitného systému mozgu 
(vylučuje chemické látky, ktoré ničia nervové bunky, pričom stimulácia adjuvanciami tento 
proces predlžuje)
- naďalej sa aplikuje riziková BCG vakcína, aj keď odborná verejnosť dlhodobo vie, že je 
neúčinná 

2) Zhoršujúci sa zdravotný stav detskej populácie, za podstatnú príčinu ktorého 
považujeme zvyšovanie záťaže detského organizmu vakcináciou a „slepota“ systému 
štatistického sledovania chorobnosti voči tomuto javu. 
- vážne negatívne účinky očkovania a poškodenia zdravia očkovaním sa v praxi ignorujú a 
popierajú, štatisticky sa nezaznamenávajú a štát za ne odmieta prebrať zodpovednosť 
(parlament odmietol prerokovávať zákon o odškodnení obetí očkovania)
- nezaznamenávanie časovej súvislosti výskytu chorôb a postihov s očkovaním (len príčinnej - 
ktorá sa dá jednoznačne dokázať len výnimočne)
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- odborná nepripravenosť pediatrov z imunológie, neznalosť zloženia a vedľajších účinkov 
vakcín napriek tomu, že vykonávajú na pacientoch vážnu imunologickú operáciu
- nevôľa kriticky prehodnotiť komplexný pediatrický prístup, ktorý je z pohľadu prevencie 
primárne zameraný na vakcináciu s gradujúcim trendom, a to napriek tomu, že sa v praxi 
neosvedčil, pretože nepriniesol celkové zlepšenie zdravotného stavu detí, ale naopak jeho 
zhoršenie

3) Prítomnosť toxických a potenciálne škodlivých látok vo vakcínach a popieranie ich 
toxicity, napriek známym vedeckým faktom (Chýba nezávislé a objektívne posudzovanie 
toxicity a škodlivosti týchto látok zo strany slovenských štátnych orgánov - príklad v Prílohe 
č. 3):
- ortuť: etylortuť z thiomersalu preniká do mozgu, v mozgu rozkladá myelín a narušuje 
proces vytvárania nervových spojení (O neurotoxicite ortuti vo vakcínach bližšie v Prílohe č. 
4.):
Burbacher TM, Shen DD, Liberato N, Grant KS, Cernichiari E, Clarkson T. Comparison of blood and brain 
mercury levels in infant monkeys exposed to methylmercury or vaccines containing thimerosal. Environ Health 
Perspect. 2005 Aug;113(8):1015-21. PMID: 16079072.
CCW Leong, NI Syed, Dep. od Physiology and Biophysicle Faculty of Medicine University of Calgary, 
NeuroReport 2001, Mar.26;12(4): 733-737)
Geiger DA, Geiger MR. An assessment of downward trends in neurodevelopmental disorders in the United 
States following removal of thimerosal from childhood vaccines. Med Sci Monit. 2006 Jun;12(6):CR231-9. 
Epub 2006 May 29. PMID: 16733480.
- hliník: vedie k zničeniu neurónových spojení a celých nervových buniek
 Pri štúdii z r. 2007 (Petrik MS, Wong MC, Tabata RC, Garry RF, Shaw CA.: Aluminium adjuvant linked to gulf 
war illness induces motor neuron death in mice. Neuromolecular Med. 2007;9(1):83-100. PMID: 17114826), pri 
ktorej myšiam odumierali mozgové bunky: podávali vakcíny 2x 50 µg hliníka/kg. Dávka hliníka na kg hmotnosti 
zodpovedala zaťaženiu hliníkom dospelého človeka očkovaním proti antraxu. Bábätká sú pri očkovaní zaťažené 
mnohonásobne viac, než pokusné myši pri tejto štúdii. (Infanrix hexa (820 µg Al) + Prevenar (110 µg Al)) 
podáva sa 3x = 3x 930 µg/cca 4-6kg = cca 3x 230-150 µg hliníka/kg
- formaldehyd - jeden z najznámejších mutagénov, alergénov, embriotoxický
- 2-fenoxyetanol 
Podľa MSDS je vysoko toxický (stupeň 3), jedovatý pre srdce, krv, pečeň, obličky a nervovú sústavu. Je 
mimoriadne dráždivý, môže spôsobiť lokálne reakcie, ekzémy, dermatitídu. 
- antibiotiká
- geneticky modifikované substancie
- polysorbát 80 
S polysorbátom 80 (Tween 80) sa spájajú aj gynekologické poruchy a negatívne vplyvy na plodnosť. Týmto 
smerom bola zameraná aj nasledujúca štúdia:
Novorodeným samičkám potkanov bolo injekčne podané (0,1 ml/potkana) s Tween 80 v 1, 5 alebo 10 % 
vodnom roztoku na 4 - 7 deň po narodení. Terapia s Tween 80 urýchlila dospievanie potkanov, spôsobila 
hormonálne zmeny, zmeny vagíny, výstielky maternice (skvamóznu metapláziu buniek epitelovej výstielky), 
cytologické zmeny na maternici, deformácie vaječníkov (bez corpora lutea) a vaječníky mali degeneratívne 
folikuly.
Zdroj: Gajdova   M, Jakubovsky J, Valky J.   (Institute of Preventive and Clinical Medicine, Limbova, 
Bratislava.) Delayed effects of neonatal exposure to Tween 80 on female reproductive organs in rats.Food Chem 
Toxicol. 1993 Mar; 31(3):183-90. PMID: 8473002

4) Pripomienky k priestupkovým konaniam na jednotlivých RÚVZ vo veci odmietania 
povinného očkovania detí: 
- zodpovední rodičia sú stavaní do ponižujúceho postavenia, až kriminalizovaní: Rodičom, 
príkladne sa starajúcim o deti sa vnucuje vedomie, že sa dopúšťajú priestupku proti zákonu, 
pričom sa, naopak, nerešpektujú jeho ústavné a ľudské práva 
- nepripravenosť a neochota mnohých pracovníkov RÚVZ konštruktívne a empaticky 
reagovať na argumenty rodičov pri priestupkových konaniach
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5) Porušovanie zákona zo strany štátnych inštitúcií v súvislosti s povinným očkovaním 
detí:
- šírenie poplašnej správy o epidémii osýpok v Európe zverejnením nepravdivých informácií 
(ÚVZ SR- leto 2010): 
podrobnejšie v PRÍLOHE č. 2: Vyhlásenie Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania k tzv, epidémii osýpok 
v Európe
- vyhlásenie na internetovej stránke ŠUKL, že sa detská cukrovka ako negatívny účinok 
očkovania sa nemá ŠUKL-u hlásiť:

Pôsobnosť ŠÚKL podľa § 64 zákona č. 545/2006 Z.z.  o liekoch a zdravotníckych pomôckach: (1) Štátny 
ústav: i) zaznamenáva a vyhodnocuje oznámenia o nežiaducich účinkoch liekov vrátane krvi, zložiek z krvi, 
transfúznych liekov, skúšaných produktov a skúšaných liekov, 
HTTP://WWW.SUKL.SK/SK/BEZPECNOST-LIEKOV/VAKCINY/SPOSOBUJU-VAKCINY-DIABETES-MELLITUS-I-TYPU-

OTAZKY-A-ODPOVEDE: Je potrebné poslať hlásenie vedľajšieho účinku vakcíny, ak dieťa dostane diabetes? 
Vzhľadom k     tomu, že sa diabetes nepovažuje za ochorenie, ktoré je spôsobené očkovaním, takéto hlásenie nie je   
potrebné posielať. V jednotlivom prípade sa nedá pre možnú účasť rôznych faktorov jednoznačne určiť príčinný 
vzťah.

- pretrvávajúce porušovanie zákona č. 545/2006 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, 
§ 26 ods. 1 pism. f bod 1. podľa ktorého majú príbalové letáčiky obsahovať „zoznam 
pomocných látok; pri imunobiologickom lieku aj údaj o prítomnosti chemických látok 
zaradených medzi karcinogény, mutagény a látok toxických pre nervový systém (najmä 
zlúčeniny ortuti, hliníka a formaldehydu) a o ich kvantitatívnom obsahu v jednej dávke 
liekovej formy vrátane údaju o prítomnosti a obsahu látok použitých na inaktiváciu pôvodcu a 
povolené limity týchto látok na kilogram hmotnosti človeka a deň“
- nedodržiavanie zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 545/2006 Z.z § 25 ods.11) 
zo strany pediatrov. Podľa ktorého „Ak sa imunobiologický liek (t.j. vakcína) podáva pacientovi 
v zdravotníckom zariadení, písomnú informáciu pre používateľov poskytne pacientovi alebo jeho 
zákonnému zástupcovi bez vyzvania ošetrujúci lekár ešte pred podaním imunobiologického 
lieku.“ Pediatri porušujú zákon a nepredkladajú rodičom bez vyzvania príbalový letáčik 
vakcíny, pred zaočkovaním dieťaťa.
 
Zo širokej problematiky očkovania detí sme vybrali najpálčivejšie témy, v interpretácii 
ktorých vnímame vzájomný nesúlad. Naše stanoviská sme sa snažili korektne argumentačne 
podporiť, preto veríme, že pripravované rokovanie konštruktívne prispeje k riešeniu 
problematiky očkovania v prospech zdravia našich detí.

S pozdravom

Ing. Iva Vranská Rojková, členka Rady Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania, 
poverená prípravou rokovania
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PRÍLOHA č. 1:

Stanovenie povinných očkovaní vyhláškou je neústavné

Vyhláška  Ministerstva  zdravotníctva  Slovenskej  republiky  č.  585/2008  Z.z.,  ktorou  sa 
ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, ktorá definuje povinné 
očkovania,  je  neústavná,  lebo obmedzuje  základné  práva  a  slobody garantované  ústavou, 
pričom  ústava  stanovuje,  že  práva  a  slobody  je  možné  obmedzovať  len  zákonom,  nie 
podzákonným aktom, akým je vyhláška. 

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých  zákonov  síce  stanovuje  pokutu  za  nepodrobenie  sa  povinnému očkovaniu,  ale 
nedefinuje špecifické očkovania, z ktorých každé jedno predstavuje ďalšiu povinnosť uloženú 
občanom nad  rámec  zákona,  z  ktorého  vychádza,  a  navyše  obmedzuje  základné  práva  a 
slobody. Podľa čl. 13 ods. 1 Ústavy SR však povinnosti možno ukladať len zákonom alebo na 
základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. Ďalej, podľa ods. 
2  toho  istého  článku  medze  základných  práv  a  slobôd  možno  upraviť  za  podmienok 
ustanovených ústavou len zákonom. 

V podobnom prípade pokusu o zúženie práv a slobôd nariadením vlády v inej oblasti Ústavný 
súd už raz potvrdil, že podzákonnému aktu toto neprináleží (nález č. 13 - PL. ÚS 7/94). 

Aj keby povinné očkovania boli stanovené priamo v zákone, bolo by to naďalej v rozpore s 
Ústavou  SR,  lebo  by  bezdôvodne  obmedzovalo  základné  práva  a  slobody  ňou  zaručené, 
medzi  ktoré  patrí  aj  sloboda voľby.  Navyše,  povinné  očkovanie  je  v  rozpore s  čl.  5  a  6 
Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a 
medicíny, ktorý je, ako medzinárodná zmluva, nadradený ústave. 

Kapitola II, Článok 5 Dohovoru znie: „Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak  
osoba, ktorej sa to týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas...“ Článok 26 
predmetného dohovoru síce umožňuje signatárskemu štátu obmedziť výkon práv z tohto 
dohovoru o.i. v záujme ochrany verejného zdravia, avšak logicky by to malo byť uplatňované 
len v prípadoch, keď na to jestvujú vážne objektívne dôvody – napríklad pre prípad vážnej 
epidémie. V našom prípade z epidemiologického hľadiska nejestvujú objektívne dôvody pre 
to, aby sa Slovensko muselo v otázke povinnosti resp. dobrovoľnosti očkovania správať inak, 
než pôvodné členské štáty EÚ, drvivá väčšina ktorých má očkovanie detí odporúčané, ale 
dobrovoľné. Výskyt chorôb, proti ktorým sa očkuje je pri väčšine vakcín v Západnej Európe 
aj u nás už roky nulový, alebo zanedbateľný. Je ľudsky nedôstojné a protiprávne, aby bolo 
Slovensko vyčleňované do akejsi druhej kategórie štátov, občania ktorých nemajú právo 
uplatňovať si tie ľudské práva, ktoré sú v Západnej Európe štandardom!
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PRÍLOHA č. 2:
Vyhlásenie Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania k     tzv, epidémii osýpok v Európe  

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vyjadruje protest proti opakovanému zavádzaniu 
zo strany ÚVZ a médií o údajnej epidémii osýpok, ktorá sa vraj šíri Európou. Správa prenikla 
na verejnosť 2. 8. 2010 prostredníctvom internetových portálov a masmédií,  preberajúcich 
informácie z agentúr TASR a SITA, ktorým  ich poskytla hovorkyňa ÚVZ Lenka Šramková. 
Odzneli tvrdenia ako: „Početné epidémie sú v Bulharsku, Taliansku, Grécku a  Nemecku.  
Celkovo sa zistilo už takmer 25 000 ochorení, z ktorých sa až  23 791 vyskytlo v Bulharsku.  
Mnohé ochorenia boli sprevádzané ťažkými komplikáciami... Doteraz na osýpky zomrelo 24 
osôb. Najviac postihnuté sú deti a mladiství vo veku do 18 rokov... Až 90 % chorých nebolo 
chránených proti osýpkam očkovaním. ...  Napriek tomu, že na Slovensku je dlhodobo vysoká 
úroveň zaočkovanosti, riziko importu osýpok a ich šírenia medzi neočkovanými osobami nie  
je vylúčené. “
Reagujúc na takéto mediálne šírené dezinformácie, Iniciatíva pre uvedomenie si rizík 
očkovania na svojej internetovej stránke uviedla fakty o údajnej epidémii osýpok na pravú 
mieru, s tým, že „nazývať epidémiou 62 prípadov v 3,5-miliónovom Berlíne alebo 280 
prípadov v 4,3-miliónovom Piemonte (Taliansko) či 126 prípadov v 11-miliónovom Grécku 
je azda predsa len trochu nemiestne,“ a že „drvivá väčšina (cca 24000 od apríla 2009)  
prípadov osýpok v Európe sa vyskytla v Bulharsku, v biednych rómskych komunitách na juhu,  
kde nastali aj všetky detské úmrtia. Prípadová úmrtnosť bola celkovo 0,1% čo je  
porovnateľné s bežnou chrípkou.“ 
Aj ÚVZ oproti správe pre agentúry poskytuje na svojej internetovej stránke čiastočne 
reálnejšie informácie, keď priznáva, že vyše 23 000 prípadov osýpok v Bulharsku je 
kumulatívne číslo (za celé obdobie od apríla 2009) a že tzv. epidémia osýpok je v Bulharsku 
už na ústupe (prosím, všimnite si graf 
http://www.euvac.net/graphics/euvac/outbreak/bulgaria28.html) a fakticky ide v 29. týždni 
roku 2010 len o 93 prípadov za týždeň. Citujeme: „Národné centrum pre infekčné  
a parazitárne ochorenia v Sofii hlásil 93 ochorení na osýpky v priebehu 29. kalendárneho 
týždňa 2010. Epidémia osýpok v Bulharsku začala v apríli 2009... Od roku 2010 počet  
nakazených osôb začal narastať a...  bolo od začiatku epidémie zaznamenaných spolu 23 791 
ochorení, z ktorých sa 21 542 (90,5 %) vyskytlo v priebehu roku 2010. Z celkového počtu 
chorých bolo zaznamenaných 24 úmrtí... Väčšina chorých nebola voči ochoreniu chránená 
očkovaním...“
S ľútosťou musíme konštatovať, že ÚVZ sa zrejme nevie zbaviť dojmu, že v otázke 
očkovania účel svätí prostriedky a preto v prospech provakcinačnej politiky možno 
obyvateľstvo zastrašovať a zavádzať. Popri faktoch neustále uvádza svojské komentáre, ktoré 
sa snažia dokázať, že väčšina ochorení sa vyskytla medzi nezaočkovanou populáciou.
Dovoľujeme si uviesť na pravú mieru, že čo sa týka prvého tvrdenia „až 90 % chorých 
nebolo chránených proti osýpkam očkovaním“, v tomto prípade sa použil údaj týkajúci sa 
situácie v Grécku, kde zo 126 chorých na osýpky bol známy status zaočkovania u 106 osôb, 
pričom z nich 88% nebolo zaočkovaných – tento údaj nemal žiadnu súvislosť s uvedenými 25 
tisícami prípadov v biednych komunitách na juhu Bulharska. Navyše, ako uvádza pôvodný 
informačný zdroj Eurosurveillance, Volume 14, Issue 50, 17 December 2009, "vysoký podiel  
hospitalizácii vysvetľuje preľudnené bývanie a biedne životné podmienky
rómskych rodín".
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Ani v druhom tvrdení, že „väčšina chorých nebola voči ochoreniu chránená očkovaním“,  
ÚVZ nenapísal pravdu. Analýza prípadu v Bulharsku je založená na 748 prípadoch osýpok, 
ktoré sa vyskytli v 44. týždni roku 2009, pričom známy status zaočkovanosti bol len u 64% 
z týchto osôb, a to: nezaočkovných bolo 29%, zaočkovných prvou dávkou vakcíny bolo 52% 
(keďže išlo väčšinou o malé deti, išlo o regulárne zaočkované osoby) a dvomi dávkami 
vakcíny bolo zaočkovaných 19% chorých. Keďže na ÚVZ majú zjavne s matematikou 
problémy, dovoľujeme si to sčítať a skonštatovať, že z ľudí, ktorí v 44. týždni r. 2009 ochoreli 
na osýpky v Bulharsku a u ktorých bol známy status zaočkovanosti bolo 71% zaočkovaných 
a len 29% nezaočkovaných. 
Celý prípad údajnej epidémie osýpok v Bulharsku rozhodne nehovorí v prospech očkovania, 
ale v jeho neprospech. Kladieme otázku: Ak očkovanie tak dobre chráni pred osýpkami, ako 
to, že choroba postihla v 71%-tách práve zaočkovaných?
Pozornosť vzbudzuje aj ďalší fakt. Na prelome rokov 2009 a 2010  v Bulharsku 
v postihnutých oblastiach dodatočne zaočkovali proti osýpkam doposiaľ nezaočkované osoby. 
Ako sa však ukazuje, tento krok nepreukázal profylaktický účinok, naopak,  došlo k 
desaťnásobnému nárastu výskytu osýpok. Otázkou je, či tento nárast nemá úplne inú súvislosť 
s očkovaním. Pretože, hoci to výrobcovia vakcín nepriznávajú, od rodičov máme informácie, 
že sa stretávajú s postvakcinačnými osýpkami ako dôsledkom očkovania vakcínou MMR, 
nevraviac už o ešte vážnejších dôsledkoch, ako sú autizmus alebo detská cukrovka.
Reagujúc na Správy STV zo 6. 8. 2010, kde opätovne zaznela dezinformácia o epidémii 
osýpok v Európe s tým, že údajne 25 000 ľudí je už nakazených a že  ochranou  pre 
potenciálnych dovolenkárov je očkovanie, žiadame ÚVZ, STV, tlačové agentúry a masmédiá, 
aby uviedli šírené dezinformácie na pravú mieru. V opačnom prípade hrozí, že občania 
cestujúci do spomínaných lokalít podľahnú poplašnej správe a rozhodnú sa zaočkovať svojho 
dieťa tesne pred odjazdom na dovolenku, čím ho môžu vystaviť vážnym komplikáciám. Po 
vakcinácii dieťa potrebuje pokojný režim, zatiaľ čo cestovanie a dovolenkové aktivity môžu 
u dieťaťa vystupňovať negatívne reakcie na vakcínu, a to navyše v zahraničí.
Na záver upozorňujeme, že osýpky vždy boli miernou detskou chorobou, pokiaľ hovoríme o 
dobre živených deťoch bez iných súbežne prebiehajúcich ochorení, preto sa ich v detskom 
veku netreba obávať a podľa nášho názoru nebol dôvod zavádzať toto očkovanie ako povinné.

V mene Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania
Iva Vranská Rojková, členka Rady

6



PRÍLOHA č. 3

Odpoveď na dotaz ohľadom thiomersalu od firmy Sanofi pre TV JOJ, ktorá je od slova 
do slova zhodná s vyjadrením ÚVZ SR:

Svetová  zdravotnícka  organizácia  vydala  jednoznačné  stanovisko,  v  ktorom  na 
základe  renomovaných  štúdií  vyvracia  tvrdenia  o  škodlivosti  thiomersalu.  Thiomersal 
neobsahuje  ortuť  v  nebezpečnej  toxickej  forme,  ale  v  zlúčenine,  ktorá  sa  z  organizmu 
vylučuje v priebehu niekoľkých dní. Etylortuť (etylHg) – degradačný produkt thiomersalu – 
sa  v  tele  nekumuluje,  má  veľmi  krátky  biologický  polčas  a  doterajšie  štúdie  s  ňou 
nepreukázali  žiadny  toxický  vplyv.  Závery  sú  jednoznačné  –  thiomersal  nemá  žiadne 
toxické účinky v používaných dávkach a formách (vakcíny, očné kvapky). Dnes je už 
jednoznačne  dokázané,  že  thiomersal  nemá  žiadny  vzťah  k  vzniku  ktorejkoľvek 
choroby – diabetes, autizmus, poruchy mozgu a iné, s ktorými bol dávaný do súvislosti. 
Renomovaný medicínsky odborný časopis New England J. Med. v roku 2008 v článku editora 
na tému thiomersal s konečnou platnosťou uzatvoril  tieto odborné diskusie a pochybnosti. 
Mimo  iné  potvrdil,  že  napr.  A  Schwarzeneger  využil  pri  svojej  reklamnej  kampani  vo 
voľbách za senátora Kalifornie zákaz vakcín s thiomersalom. Toto politické rozhodnutie ho 
dostalo  na  čelo  štátu  Kalifornia  a  vakcíny  s  thiomersalom  boli  zakázané.  Po  rokoch 
sledovania sa ukázal  objektívny výsledok. Napriek zákazu thiomersalu  vo vakcínach sa v 
Kalifornii výskyt autizmu a diabetu nezmenil a stúpa tak ako v štátoch, ktoré thiomersal stále 
používajú. 

K otázke  tiomersalu,  ktorý  pani  poslankyňa  definuje  ako  konzervačnú  látku 
obsahujúcu nebezpečný jed ortuť možno uviesť:  Tiomersal neobsahuje ortuť v nebezpečnej 
toxickej forme ale v zlúčenine, ktorá sa z organizmu vylučuje v priebehu niekoľkých dní (na 
rozdiel od ortuti v čistom stave, ktorá je toxická a v organizme sa ukladá). Je to ako s draslík: 
draslík ako prvok je pre človeka toxický, kyanid draselný je pre človeka smrteľný jed, ale 
manganistan draselný známy ako hypermangán je látka, ktorá sa bežne používa na kloktanie 
a dezinfekciu  pri  bolesti  hrdla.  Ďalší  príklad:  Natrium je  ako kov toxický.  Ak sa naviaže 
s chloridom sodným je to zlúčenina - kuchynská soľ, ktorú všetci denne konzumujeme.  

Jedna dávka vakcíny Panenza proti pandemickej chrípke obsahuje 45 mikrogramov 
tiomersalu,  ako  je  uvedené  v súhrne  charakteristických  vlastností  lieku.  Ide  o minimálne 
množstvo, ktoré sa štandardne používalo vo vakcínach na pravidelné celoplošné očkovanie 
detí.  Tiomersal  vo vakcíne nemôže v žiadnom prípade poškodiť,  vylúčené je aby spôsobil 
akékoľvek poškodenie jedinca. Vonkoncom nemôže dôjsť k poškodeniu plodu pri očkovaní 
tehotných, nakoľko medzi plodom a matkou je ešte placentárna bariéra. Očkovanie tehotných 
najmä v prvom trimestri je ochranou plodu pred prípadnou infekciou vírusom pandemickej 
chrípky. Naopak vírusová infekcia sa môže prostredníctvom matky preniesť na plod, prekoná 
placentárnu  bariéru  a môže  vyvolať  poškodenie  plodu.  Všetky  vírusové  ochorenia  majú 
potenciál poškodenia plodu. 

Záver:  Mnohé  epidemiologické  štúdie  dokazujú,  že  neexistuje  spojitosť  medzi 
vakcínami  obsahujúcimi  tiomersal  a poruchami  vývinu  nervového  systému.  Prítomnosť 
tiomersalu a iných konzervačných látok je uvedená v príbalovej informácii pre používateľa 
a v súhrne charakteristických vlastností lieku.

7



PRÍLOHA č.4:

Stanovisko Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania: ORTUŤ VO VAKCÍNACH 
ŠKODLIVÁ JE (krátené)

Po tlačovej konferencii poslankyne NR SR Ľudmily Muškovej, ktorá sa konala 10. 3. 2010 
a venovala sa aj rizikám očkovania tehotných žien vakcínou proti prasacej chrípke, pretože 
obsahuje zlúčeninu ortuti - thiomersal, sa Úrad verejného zdravotníctva vyjadril, že „látka 
thiomersal, obsiahnutá vo vakcíne ... neobsahuje ortuť v toxickej forme, ale vo forme 
organickej soli. To znamená, že sa v organizme rozkladá a pre organizmus je neškodná“.
Pani poslankyňa Muškovaj však podobné reakcie vopred predvídala, svoje tvrdenia vložila do 
rámca odborných argumentov.... 
K otázke  thiomersalu  sa  ...  možno  dozvedieť,  že  „thiomersal  je  organická  soľ  ortuti  
a používa sa ako konzervačná látka vo vakcínach, v kvapkách používaných v očnom lekárstve,  
v roztokoch používaných na imunologické testy a podobne. Používa sa už vyše 70 rokov, ale  
jeho  neškodnosť  nikdy  nebola  skúmaná  korektnými  štúdiami.  Napriek  tomu  sa  dlhé  
desaťročia  nepovažoval  za  škodlivý.“  Na  Slovensku  sa  riziko  očkovania  ortuťovými 
vakcínami  naďalej  zľahčuje,  napríklad   sa porovnáva  s rizikom  konzumácie  tuniakovej 
konzervy. 
No:  „V roku  2005  predstavil  výsledky  výskumu  Thomas  Burbacheri.  Prvýkrát  vedecky 
skúmal rozdiel  medzi anorganickou metylortuťou a organickou etylortuťou, ktorú obsahuje 
thiomersal. Mal zistiť, či sa etylortuť správa v organizme podobne ako metylortuť, prijímaná 
tráviacim traktom z potravín. Dovtedy sa to predpokladalo, preto sa za limitné hodnoty pre 
etylortuť prevzali hodnoty platné pre metylortuť. Bolo známe, že ortuť z vakcín sa relatívne 
rýchlo  odbúra  z krvi.  To  sa  považovalo  za  dôkaz  neškodnosti  etylortuti.  Burbacher  na 
primátoch  zistil,  že  injekčne  vpichnutá  etylortuť  z thiomersalu  sa  skutočne  rýchlejšie 
odbúrava z krvi: už po 8,5 dňoch nebola v krvi dokázateľná, zatiaľ čo metylortuť prijatá so 
stravou sa z krvi odbúrala až po 21,5 dňoch. No zatiaľ čo sa metylortuť prevažne z organizmu 
vylúčila,  etylortuť  sa v organizme opäť našla,  a to  v mozgu pokusných opíc...“  Burbacher 
skonštatoval,  že  „metylortuť  ...  nie  je  použiteľným  meradlom  na  zhodnotenie  rizika  
z thiomersalu. Nutne potrebujeme spoľahlivé informácie o jeho neurotoxickom potenciáli, aby  
sme sa mohli vyjadrovať o efektoch očkovaných bábätiek. Tieto informácie sú rozhodujúce,  
ak chceme odpovedať na verejne vyjadrené obavy o bezpečnosti očkovacích látok.“ ii ...
„Už v roku 1999 Americká Akadémia pediatrov  a Americká Akadémia rodinných lekárov 
odporúčali odstrániť thiomersal z vakcín „tak rýchlo, ako je možné“, vzhľadom na vedľajšie 
účinky ortuti na vývoj mozgu.iii

V júni  2000  sa  v  USAiv konala  tajná konferenciav,  na  účely  prediskutovania  štúdie  Dr. 
Verstraetena.“ Zahŕňa záznamy 110 000 detí a „preukazuje signifikantnú lineárnu súvislosť 
medzi zaťažením thiomersalom a vývojovými poruchami detí.“ ...  „S každým mikrogramom 
thiomersalu, ktorý prijali bábätká, sa riziko ochorenia zvyšuje o 0,7 %. Najzreteľnejší je tento  
trend pri poruchách reči, nasleduje hyperaktivita a autizmus.“ Tieto závery sa nezverejnili, 
manipulovalo sa s nimi, jednako v USA od roku 2003 ortuť z vakcín pre bábätká odstránili. 
Rôznorodé riziká thiomersalu potvrdzujú mnohé ďalšie štúdie, napríklad výskum kanadského 
tímu, ktorý aj nasnímal, ako ortuť poškodzuje rozvíjajúci sa nervový systém.vi ...
Prečo sa teda thiomersal používa?
„Vyvinula  ho  americká  firma  Eli  Lilly  ako  konzervačnú  látku,  ktorá  ničí  baktérie.  Na 
objednávku firmy Eli Lilly vykonali v roku 1931 štúdiu na 22 pacientoch.  „Thiomersal sa  
vstrekol 22 osobám v dávke 50 cm3 1%-ného roztoku. Tolerancia takejto intravenóznej dózy  
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indikuje veľmi nízku úroveň toxicity merthiolátu pre človeka.“vii „No nepísalo sa, že všetkých  
22 ľudí trpelo bakteriálnym zápalom mozgových blán.“  Vtedy to bol  „v princípe rozsudok 
smrti. Pacienti prežili liečbu thiomersalom o 3 - 4 dni, čo bol normálny priebeh ochorenia. ...  
A tento výskum bol desaťročia používaný ako dôkaz bezpečnosti thiomersalu. Nevykonal sa  
žiaden iný výskum. Thiomersal sa používal takmer vo všetkých vakcínach aj keď sa plnili do  
jednotlivých sterilných ampuliek, kde už netreba žiaden konzervant.“ Úrady na prítomnosť 
thiomersalu  hľadeli  z pohľadu:  „Dali  to  už  toľkým  miliónom  ľudí,  že  to  nepredstavuje  
problém.“ A nikto nič nerobil. V moderných vakcínach sa „stále používalo rovnaké množstvo  
thiomersalu ako v 30. či 50. rokoch.“
Napokon, čo sa týka situácie v USA, „po odstránení thiomeraslu z vakcín oficiálny ohlasovací 
systém vedľajších účinkov USA zaznamenal v roku 2003 medziročný pokles výskytu autizmu 
o 37 % a o rok neskôr o 54 %.viii ...

Iva Vranská Rojková 
členka Rady Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania 
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i Burbacher TM - profesor pre životné prostredie a pracovné lekárstvo Washingtonskej Univerzity v Seattle
ii Burbacher TM, Shen DD, Liberato N, Grant KS, Cernichiari E, Clarkson T. Comparison of blood and brain mercury 
levels in infant monkeys exposed to methylmercury or vaccines containing thimerosal. Environ Health Perspect. 2005 
Aug;113(8):1015-21. PMID: 16079072.
iii AAP/PHS. „Joint statement of the American Academy of Pediatrics (AAP) and the US Public Health Service (PHS)“, 
July 7, 1999.
iv v Simpsonwood Retreat Center, Norcross, Georgia, USA
v „Scintific Review of Vaccine Safety Datalink Information“
vi Leong CC, Syed NI, Lorscheider FL. Retrograde degeneration of neurite membrane structural integrity of nerve 
growth cones following in vitro exposure to mercury. NeuroReport. 2001 Mar 26;12(4):733-7. PMID: 11277574. Video 
je k dispozícii na požiadanie u autorov, alebo na webstránke University of Calgary: 
http://commons.ucalgary.ca/mercury/
vii Powell HM, Jamieson WA: Merthiolate as a Germicide, American Journal of Hyg. 1931; 13: 296-310.
viii Geiger DA, Geiger MR. An assessment of downward trends in neurodevelopmental disorders in the United States 
following removal of thimerosal from childhood vaccines. Med Sci Monit. 2006 Jun;12(6):CR231-9. Epub 2006 May 
29. PMID: 16733480.
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