
 

Vakcína určená proti Firemný názov 
vakcíny 

Cena + Počet potrebných 
dávok vakcíny na 
dosiahnutie 
dostatočnej imunite 

preočkovanie 

Žltá zimnica  Stamaril 60 EUR 1; má sa podať 
najmenej 10 dní pred 
vstupom. 

Platí na celý život  

Brušný týfus Typhim Vi 35 euro 1x 1x 
každé tri roky 

Hepatitída A Havrix 30 euro 2x 
0-6 (18) mesiac. 

1x po 6 rokov 

 Vaqta 30 euro 2x 
0-6 (18) mesiac. 

1x po 6 rokov 

 Havrix Junior 20 euro 2x 
0-6 (18) mesiac. 

1x po 6 rokov 

Hepatitída B Engerix B 15 euro 3x 
0-1-6 mesiac. 
0-1-2 mesiac. 
(zrýchlená) 
0-7-21 deň 
(veľmi zrýchlená) 

Je možná po 10 -
rokov pri 
štandardnom 
režime 

Kombinovaná 
Hepatitída A a B 

Twinrix 50 euro  3x 
0-1-6 mesiac. 
0-1-2 mesiac. 
(zrýchlená) 
0-7-21 deň 
(veľmi zrýchlená) 

Po 10-15 rokoch 
pri štandardnom 
režime 

Besnota Verorab 25 euro 3x  
0-7-21(28) 
(predexpozičné 
očkovanie) 

1-2x  
Prvé o jeden rok, 
následné každých 
5 rokov.  

Cholera Dukoral 75 euro 2 s odstupom jeden 
týždeň  

1 do dvoch 
rokoch 

Meningetída typu A, C, 
Y, W-135 

Nimenrix 50 euro 1x 1x po 10 rokov 

Kliešťová encefalitída FSME Immune 35 euro 3x 
0-1(3)-5(12) mesiac. 
Prvá a druhá dávka 
v zimných mesiacoch  
 

1x po 3-5 rokov 

 FSME junior 35 euro 3x 
0-1(3)-5(12) mesiac. 
Prvá a druhá dávka 
v zimných mesiacoch  
 

1x po 3-5 rokov 

Japonská encefalitída Ixiaro 75 euro 2x 
0-28 dní 
0-7 dní (zrýchlená) 
Má sa ukončiť týždeň 
pred možným 
vystavením  

1x 
12-24 mesiacov 
po primárnej 
imunizácie 

Malária Malarone 25 euro (1 balenie 
obsahuje 12 tbl.) 

Profylaxia sa má začať 
24/48 hod. pred 
vstupom do 
endemickej oblasti 
malárie, a má 
pokračovať počas 
doby pobytu, a počas 
7 dní po odchode 
z oblasti   

 
 

Detská obrna, záškrt, 
tetanus, čierny kašeľ) 

Boostrix polio 25 euro 1 dávka Ochrana na 10  
rokov 

Ovčie kiahne ( pasový 
obar)  

Varivax 45 euro 1 dávka Ochrana do 
života 

záškrt, tetanus, čierny 
kašeľ 

Boostrix 20 euro 1 dávka Ochrana na 10  
rokov 

Osýpky/ mumps/ 
rubeola 

Priorix 10 euro 1 dávka  

*Dostupnosť a cena sa môže mierne líčiť od ceny v tomto cenníku pre zmenu ceny v lekárni, alebo pri zmenu kategorizácie 

(ceny môžu vyť aktualizované na základe zmeny od dodávateľa)  

+ cena za jednej dávke 


