
covid-19 už dlho zasahuje 
do našich životov. 

pomôžme sami sebe

Pomôžme našej 
nemocnici

ako ďalej?

marián bochnička,  
predsedajúci zborový farár ECAV v Liptovskom Mikuláši:

nechal som sa zaočkovať, pretože je to múdre. Pán Boh nám dal múdrosť 
a  rozum, aby sme ho používali. na vývoji vakcíny pracovali špičkoví vedci 
sveta a prišli s riešením, ktoré je na nás, aby sme prijali. Videl som veľa covid 
pozitívnych pacientov a veľa som ich pochoval. Ako kňaz chodím na covidové 
oddelenie našej liptovskomikulášskej nemocnice. Je zomieranie a zomieranie. 
Toto zomieranie, ktoré tam vidím, je v bolestiach. Ďalší dôležitý fakt, ktorý ma 
presvedčil je to, že moja manželka je lekárka epidemiologička a infektologič-
ka. Syn teraz končí medicínu. Lekári sú zúfalí a frustrovaní. Platí to aj o kňa-
zoch, namiesto pastoračnej činnosti, ktorú teraz nemôžeme robiť, pochová-
vame našich veriacich. Sám som prekonal covid s nie práve ľahkým priebehom. 
Všetko nasvedčuje tomu, že s koronavírusom, jeho delta variantom alebo po 
novom už aj omikronom, sa stretneme všetci. otázkou je, aký bude mať prie-
beh a následky.

Ľuboš trizna,  
viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš:

Očkovanie bolo u mňa dobrovoľné rozhodnutie chrániť seba, svoju rodinu aj 
okolie. Zároveň som vďaka nemu získal voľnosť - s deťmi, ktoré aktívne špor-
tujú, sa môžem zúčastňovať na pretekoch aj v zahraničí. počúvajme odborní-
kov a chráňme svoje zdravie. hoax môže byť smrteľný. 

Foto: Ľubica Stančíková 
vydavateľstvo Petit Press

Foto: Mestský úrad Liptovský Mikuláš
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„Každým dňom vieme o chorobe viac 
a vieme sa lepšie brániť. Áno, stále je 
veľa nepoznaného, ale pribúdajú aj po-
znatky, ktoré nám môžu pomôcť v boji 
proti vírusu. A potom ide už o disciplí-
nu ľudí a ochotu spolupracovať na 
opatreniach, ktoré sú zavedené,“ hovorí 
dlhoročná lekárka, ktorá sa s ľuďmi 
o vakcinácii trpezlivo rozpráva, pretože 
vakcínu vníma ako účinný nástroj v boji 
s nebezpečnou chorobou, po ktorej 
aj mladí a dovtedy zdraví ľudia neraz 
umierajú.

adriana skusilová vysvetľuje:
•	 prečo	by	sa	mali	zaočkovať	aj	mladí	

a zdraví ľudia, ktorí športujú a dbajú 
na životosprávu;

•	 ako	je	to	s očkovaním	tehotných	
alebo dojčiacich žien;

•	 po	akej	dobe	by	sa	mali	očkovať	ľudia,	
ktorí prekonali covid-19;

•	 či	sú	viac	chránení	ľudia,	ktorí	covid	
prekonali, alebo zaočkovaní;

•	 kedy	a do	akej	miery	sú	výsledky	
testov na protilátky smerodajné;

•	 prečo	očkované	osoby	šíria	vírus	
kratšie než neočkovaní;

•	 ktorým	ľuďom	dnes	bez	váhania	
odporúča očkovanie;

•	 ako	ochorenie	zvládajú	deti;
•	 či	sa	budeme	sa	musieť	preočkovať;
•	 dokedy	budeme	musieť	nosiť	rúška;
•	 v čom	pramení	strach	ľudí	z očkova-

nia.

v čom pramení strach ľudí z očkovania?
Ľudia sa boja očkovania, lebo v tomto 

prípade nevedia, o čo ide. je to niečo 
nové, dosiaľ nepoznané. 
Očkovanie nie je niečo, čo ľudia ne-
poznajú. Podľa historických záznamov 
je tu už tisíc rokov.

takže môžeme povedať, že ide o strach 
z tohto konkrétneho očkovania proti 
koronavírusu?
V podstate áno. Medzi ľuďmi rezonujú 
nové pojmy – mRNA a DNA vakcíny.
Tie ale nie sú celkom nové. Na ich 
vývoji sa pracovalo vyše dvadsať rokov, 
boli použité už pri epidémiách SARS 
a MERS na Blízkom východe. Vtedy sa 
očkovalo práve týmito typmi vakcín a aj 
vďaka očkovaniu sa tam podarilo šírenie 
ochorenia zastaviť. V mRNA vakcínach 
sa nenachádza celý vírus, nemá preto 
ako vyvolať ochorenie, vakcína vyvolá 
len imunitnú odpoveď. Keď sa následne 
človek stretne so živým vírusom, doká-
že naň reagovať a likvidovať ho. Pokiaľ 
človek zaočkovaný nie je a stretne 
sa s vírusom, trvá až dva týždne, kým 
sa mu v tele naplno rozvinú obranné 
mechanizmy. Za tieto dva týždne môže 
vírus v organizme urobiť devastačné 
zmeny. Je jasné, že u ľudí vo vyššom 
veku pracuje imunitný systém inak ako 
u mladého človeka. Ale nedá sa pove-
dať, že mladý zdravý človek covidom 
prejde bezpríznakovo alebo bude mať 
len mierny priebeh.

sú obavy ľudí z očkovania z vášho od-
borného pohľadu na mieste?
Nie. Určite nie. Ja sama som zaočkovaná 
tromi dávkami. Moja celá rodina je za-
očkovaná rôznymi typmi vakcín. Nikto 
nemal po očkovaní vážne vedľajšie 
účinky. Všetci išli na očkovanie s pre-
svedčením, že je to dobrá vec.

po akom čase od prvého očkovania je 
človek chránený?
Bunková a protilátková imunita sa už 
po prvom očkovaní vytvorí do dvoch 
týždňov. Obranyschopnosť je najvyš-
šia týždeň po podaní druhej očkova-
cej dávky od firmy Pfizer. V prípade 
vektorových vakcín sú to dva týždne. 
(pozn. redakcie: ide o vakcíny ako 
AstraZeneca, Janssen, Sputnik V). 
Prirodzene, po očkovaní aj po ochorení 
postupne klesá hladina pamäťových 
protilátok.

Ľudia hovoria, že sú mladí, zdraví, špor-
tujú, zdravo sa stravujú. majú sa dať 
zaočkovať aj oni?
Nikto nevie, aký bude mať ochorenie 
u neho priebeh. Či je mladý, zdravý tu 

nehrá až takú rolu. Aj takí skončili na 
umelej pľúcnej ventilácii.

ako je to s očkovaním tehotných žien 
alebo žien, ktoré dojčia?
Odporúča sa očkovať aj tehotné ženy, 
pretože gravidita predstavuje zvýšené 
riziko ťažšieho priebehu ochorenia. 
Podľa toho, v ktorom období tehoten-
stva sa dá žena zaočkovať, odovzdá-
va hotové protilátky aj svojmu ešte 
nenarodenému dieťaťu. Vakcína proti 
koronavírusu je neživá, to znamená, 
že neobsahuje živý vírus. Navodí len 
imunitnú odpoveď, takže sa môžu bez 
strachu očkovať aj dojčiace ženy.

kedy by mali ísť na očkovanie ľudia, 
ktorí prekonali covid-19?
Podľa údajov Centra pre prevenciu 
a kontrolu chorôb sú lepšie chránení 
pred ochorením ľudia, ktorí sú zaoč-
kovaní dvoma dávkami proti covidu-19 
oproti tým, ktorí ochorenie prekonali. 
Jedna štúdia ukázala, že ľudia, ktorí 
ochorenie prekonali a nie sú zaočkova-
ní, majú viac ako dvakrát zvýšené riziko 
reinfekcie oproti plne zaočkovaným.

v súvislosti s treťou dávkou sa veľa ho-
vorí o protilátkach. Ľudia si ich dávajú 
vyšetriť na vlastné náklady. ako to je 
s protilátkami? kedy a do akej miery sú 
výsledky testov smerodajné?
Hladiny protilátok po prekonaní neho-
voria nič o tom,  ako je človek chránený 
pred reinfekciou. Tí ľudia, ktorí majú 
vysoké hladiny protilátok, nemusia mať 
dostatočné množstvo protektívnych 
protilátok, ktoré ich dokážu ochrániť 
pred opakovaným ochorením. Človek 
s nízkou hladinou protilátok môže byť 
na tom paradoxne lepšie, lebo môže 
mať väčšie množstvo protektívnych, 
teda ochranných protilátok. Iný typ pro-
tilátok sa tvorí po očkovaní a iný typ po 
prekonaní. Po očkovaní si niektorí ľudia 
dávajú vyšetrovať protilátky, aby mali is-
totu, že sú chránení. Treba však povedať, 
že po očkovaní vznikajú protilátky proti 
S -proteínu, lebo ten je zakódovaný vo 
vakcíne. Po prekonaní covidu-19 vzni-
kajú protilátky proti N -proteínu a iným 
proteínom, ktoré sú na povrchu vírusu. 
Čiže ak sa dá zaočkovať človek, ktorý 
neprekonal covid-19 a nechá si vyšetriť 
protilátky, mal by sa uistiť, či mu budú 
vyšetrované protilátky po očkovaní 
alebo po prekonaní ochorenia.

môžu sa nakaziť covidom aj zaočko- 
vaní?
Áno. Ale dnes už bolo dokázané, že 

adriana SkuSilová 
je imunologička a alergologička, 
svoju ordináciu má v liptovskom 
mikuláši. hovorí, že za neochotou 
ľudí očkovať sa proti koronavírusu 
je nedostatok zrozumiteľných 
informácií a aj fakt, že ľudia sú 
ochotní veriť tomu, čo si prečítajú 
na sociálnych sieťach bez toho, 
aby si overili zdroj informácií.
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viac informácií o očkovaní: www.visitliptov.sk/informacie-o-ockovani/



u väčšiny zaočkovaných má ochorenie 
výrazne ľahší priebeh. Nedávno som 
čítala výsledky štúdie zo štátu Texas, 
ktoré poukazujú na to, že riziko úmrtia 
na covid-19 je 20-násobne nižšie u za-
očkovaných ako u nezaočkovaných.

ako je to s pozitívnymi očkovanými? 
ako oni šíria vírus?
Šírenie vírusu môže byť u očkovaných 
ľudí kratšie vzhľadom na to, že už majú 
vytvorené obranné protilátky.

Ktorým	ľuďom	sa	dnes	odporúča	očko-
vanie bez váhania?
V tejto chvíli všetkým neočkovaným, 
u ktorých neexistuje kontraindikácia 
k očkovaniu. Pričom jediná absolútna 
kontraindikácia je alergická reakcia na 
očkovaciu látku alebo jej súčasti.
Očkovať by sa mali predovšetkým 
rizikové skupiny ľudí, a to sú onkolo-
gickí pacienti, obézni pacienti, pacienti 
s cukrovkou, ľudia so srdcovocievnymi 
ochoreniami, s chronickými ochorenia-
mi dýchacích ciest, napríklad astmatici, 
ľudia s autoimunitnými ochoreniami – 
pokiaľ je ochorenia v stabilizovanom 
stave. Sú to aj pacienti s chronickým 
ochorením obličiek a pečene či ľudia 
s poruchami imunity. Ľudia by sa o oč-
kovaní mali poradiť s lekárom, ktorý 
pozná ich zdravotný stav.

tretiu vlnu označujú za vlnu neočko-
vaných, a teda aj detí. ako ochorenie 
zvládajú?
Deti zvládajú ochorenie lepšie ako 
dospelí. Aj u nich však môže mať ocho-
renie závažný priebeh, bol opísaný 
multisystémový zápalový syndróm po 
prekonaní covidu-19. Ten môže nastať 

u detí aj u dospelých – a to aj po bez-
príznakovom ochorení. Môže sa objaviť 
do dvoch až šiestich týždňov od jeho 
prekonania.

ako sa to prejavuje?
Ľudia spočiatku ani nemusia vedieť, že 
majú covid-19. Ochorenie môže mať 
len veľmi mierny priebeh. Postupne 
s odstupom času začnú mať bolesti kĺ-
bov a svalov, sú unavení, nevládzu, bolí 
ich hlava, začne sa im ťažko dýchať. Na 
vyšetrenie idú, až keď sa cítia veľmi zle. 
Do nemocnice prídu po svojich a večer 
sú na prístrojoch, pretože im zlyhávajú 
orgány. Prejavy môžu byť na začiatku 
ako pri bežnej viróze, teda bolesti 
hlavy, hrdla, zväčšené lymfatické uzliny, 
bolesti brucha, zvracanie, bolesti kĺbov 
svalov, teploty, zvýšená únava. Pritom 
dochádza k zápalovej reakcii celého 
organizmu. Dochádza k akoby prestre-
lenej imunitnej odpovedi a organizmus 
začína poškodzovať sám seba.

v čom je tretia vlna iná?
Vírus sa snaží prežiť čo najdlhšie, stále 
sa preto mení. Nové varianty bývajú 
spravidla viac infekčné.

slovensko je stále málo zaočkovanou 
krajinou, okres liptovský mikuláš 
sa pohybuje niekde okolo priemeru, 
ružomberok je na to lepšie. čo treba 
urobiť, aby sa to zlepšilo?
Pacienti, ktorí sa u mňa liečia už dlhšie, 
sa ma pýtali, či sa majú dať zaočkovať. 
Povedala som im, že áno. Nepotre-
bovali vedieť viac, zložili telefón a šli 
sa zaočkovať. Je to o tom, či veríte 
človeku, ktorý podáva informácie.
Treba zlepšiť informovanosť obyvateľ-

stva. Jednoducho ľuďom vysvetliť, čo 
je v očkovacej látke a ako to pôsobí. 
Potrebujú vedieť, že vo vakcíne nie je 
celý vírus, ale úsek mRNA, ktorý kóduje 
povrchový antigén vírusu, takzvaný 
S -proteín, prostredníctvom ktorého sa 
vírus dostáva do buniek ľudského tela. 
Po zaočkovaní naše bunky produkujú 
S proteín, to je vírusový antigén, pro-
stredníctvom ktorého sa vírus dostáva 
do našich buniek. Ten sa v našich svalo-
vých bunkách namnoží, dostane sa do 
okolia a bunky imunitného systému 
naň začnú reagovať. Vytvárame si bun-
kovú a protilátkovú imunitu, ktorá do-
káže organizmus pri kontakte so živým 
vírusom do veľkej miery ochrániť.

čo myslíte, dokedy budeme musieť 
nosiť rúška, respirátory?
Myslím si, že pre niektorých ľudí sa to 
stane normálne. Už teraz mám pacien-
tov, ktorí mi povedia, že sa cítia oveľa 
lepšie ako nosia rúška, hlavne bývajú 
menej často chorí. Takže svoj význam 
to má.

koľkokrát sa budeme musieť preočko-
vať?
Záleží na tom, aká bude preočkovanosť 
populácie, či sa dosiahne kolektívna 
imunita a závisí to aj od toho, ako bude 
vírus mutovať. Hladina obranných pro-
tilátok klesá tak po prekonaní ochore-
nia, ako aj po zaočkovaní. Je to priro-
dzené, preto sa preočkováva aj proti 
iným infekčným ochoreniam, napríklad 
proti chrípke, tetanu, čiernemu kašľu, 
záškrtu.
na záver by som chcela povedať, že 
očkovaní	boli	už	naši	predkovia,	a vďaka	
tomu tu dnes môžeme byť aj my.



doc. ing. jaroslav demko, csc., 
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku:

Covid-19 je smrteľné nebezpečenstvo, preto neohrozujte svojich naj-
drahších, blízkych, priateľov, kolegov a dajte sa zaočkovať. Ja som sa dal, 
lebo som videl a  žiaľ opäť vidím, ako umierajú na túto chorobu ľudia 
z môjho okolia. inú, reálnu možnosť, ako očkovanie prakticky nemáme. 
majme zdravý rozum a prežime.

michal a milan macko, anton a marek považskÝ 
Penzión Mária, Koliba Gréta:

Sme partia hotelierov a amatérskych športovcov. Tvrdo pracujeme od svo-
jich sedemnástich rokov a na oplátku si radi vychutnávame život - špor-
tom, s rodinami, s kamarátmi. Toto všetko nám zrazu zobral covid. zobral 
nám priateľov, tým že zomreli, zobral nám prácu aj záľuby… V prvej vlne 
sme rozvážali dôchodcom jedlo za nákladovú cenu, videli sme v tom cieľ. 
V tom momente sme prosili vesmír o zázrak a verili vedcom, že čoskoro 
príde vakcína. vtedy by sa ľudia predbiehali v rade na očkovanie. bolo to 
obdobie zúfalé, no ľudia verili lekárom, vede. Dnes máme riešenie no 
vedu, lekárov, štatistiku, fakty sme zamenili za akýsi odboj. A neočkova-
ním bojujeme za našu nezamestnanosť, za naše depresie, za kolaps le-
károv a ekonomiky. Nebuďme	sebeckí,	nezamieňajme	si	demokraciu	za	
anarchiu a nerešpektovanie. Život je prekrásny vtedy, keď ho môžeme 
naplno žiť. My, čo sme už 340 dní bez práce sme sa zaočkovali s radosťou 
a hrdosťou.

mudr. ján drobčo, 
Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš:

Som lekár a som hrdý na našich zdravotníkov. Myslím si, že k téme oč-
kovanie už sme povedali všetko. Odpoveď na váhanie je jednoznačne 
pohľad na ľudí na covidových oddeleniach, aj na tom našom. Nechápem 
čo sa to deje. Ľudia sa dali zaočkovať proti iným potenciálne smrteľným 
ochoreniam vakcínami, ktoré boli také isté ako táto. Zabúdajú, že báť sa 
treba najmä následkov po covid infekcii… Vakcína je momentálne tá 
najlepšia ochrana proti ochoreniu, ktoré pripravuje o život aj zdravých 
a mladých ľudí. je už načase veriť odborníkom. Tak ako väčšina verí lie-
kom na tlak, bolesť a iným, ktoré im predpíše lekár, nie sú jed… My zdra-
votníci sme ľudia, ktorí tomu rozumejú, vieme, ako a kde funguje vakcí-
na a práve preto sme sa dali zaočkovať. Hlasná menšina podsúva ľudom 
informácie, ktoré nie sú pravdivé a donúti tým nerozhodných ľudí váhať 
a ohrozovať svoje zdravie a zdravie svojho okolia a to je zlé.

petra vlhová,  
profesionálny športovec, víťazka Krištáľového glóbusu, Čestná občianka 
mesta Liptovský Mikuláš:

Chcela by som to zdieľať len so slovami: Ľudia, zaočkujte sa, prosím. išla 
som	dobrovoľne	hneď	v apríli	s tým,	že	sa	chcem	zaočkovať	a nečítala	
som žiadne hlúpe názory. Som vrcholový športovec, ktorý ide veľakrát 
za hranice a nevidím žiadny rozdiel pred a po očkovaní. Akurát je rozdiel 
iba v tom, že chránim seba a mojich najbližších a v neposlednom rade aj 
všetkých ostatných. Nevadí mi, ak ma vy neočkovaní budete odsudzovať, 
ale verím, že sa zamyslíte nad tým a prehodnotíte svoj názor.

Vzniklo aj vďaka 
spolupráci s týždenníkom 
mY liptovské noviny,  
vydavateľstvo petitpress.
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