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Zdôvodnenie „Nesúhlasu s očkovaním našich detí“
My, nižšie podpísaní Ing. Otec Otcovič (nar. DD.MM.RRRR v XXX, okr. YYY) a Mgr. Matka
Matkovičová (nar. DD.MM.RRRR v WWW, okr. QQQ), týmto náš „Nesúhlas s očkovaním našich detí“ zdôvodňujeme takto:
1. Dostatočná účinnosť akéhokoľvek očkovania (nakoľko vieme) nebola nikdy skutočne
vedecky dokázaná nezávislou skupinou odborníkov. Za skutočne vedecký dôkaz považujeme výlučne placebom kontrolované dvojito slepé testy, v ktorých je jedna skupina zaočkovaná skutočnou očkovacou látkou, druhá je „zaočkovaná“ placebom (typicky čistou
vodou), pričom testovaná očkovacia látka je totožná s tou, ktorá sa používa pri skutočnom
plošnom očkovaní.
Za relevatné nemôžeme považovať štúdie realizované alebo sponzorované výrobcami vakcín, a to pre zjavný konflikt záujmov. Za relevantné taktiež nemôžeme považovať štúdie očkovacích látok, ktoré sú tým-či-oným spôsobom odlišné od reálne používaných očkovacích
látok. Za relevantné rovnako tak nemôžeme považovať porovnania skupiny ľudí nezaočkovaných z doby pred zavedením plošného očkovania približne v 50. rokoch 20. storočia so
skupinou ľudí zaočkovaných po zavedení plošného očkovania, a to preto, lebo životné podmienky a životný štýl boli medzi týmito skupinami priepastne rozdielne (za všetky rozdiely
menujeme aspoň nedostatočnú hygienu, častú podvýživu, vojnové zranenia a nedostatočné
zdravotnícke povedomie obyvateľstva v období dvoch svetových vojen a medzi nimi, v
porovnaní s rapídne sa zlepšujúcou hygienou, výživou a zdravotníckym povedomím obyvateľstva v čase mieru po 2. svetovej vojne).
2. Boli pozorované a vedecky dokázané ťažké (v niektorých prípadoch až smrteľné) negatívne vedľajšie účinky vakcín. Toto riziko je pre nás ako zodpovedných a svedomitých
rodičov neúnosne vysoké.
3. Chemické testy vakcín opakovane potvrdzujú prítomnosť ortuti, hydroxidu hlinitého,
formaldehydu, skvalénu a ďalších (po priamom vpichnutí do tela) pre človeka smrteľne jedovatých či inak nebezpečných látok vo vakcínach.
4. Aféra okolo neexistujúcej pandémie prasacej chrípky a ťažké až smrteľné následky vakcíny, ktorá vraj mala pred prasacou chrípkou chrániť, vyvoláva vážne otázky ohľadom bezpečnosti všetkých ostatných vakcín.
5. Používanie genetickej manipulácie, potratených ľudských plodov, ako aj živých zvierat
a ich zárodkov pri výrobe vakcín je pre nás, ako pre praktikujúcich kresťanov, morálne,
filosoficky a svetonázorovo absolútne neprijateľné.
6. Súčasná prax pri plošnom očkovaní (absencia testov na už existujúce protilátky v krvi
kandidátov na zaočkovanie, rovnaká dávka očkovacej látky pre 3 kg i pre 10 kg vážiace
dieťa, používanie kombinovaných vakcín, ignorancia vážnych reakcií z predchádzajúcich
očkovaní, nezapisovanie vážnych reakcií na očkovanie do zdravotnej dokumentácie, nenahlasovanie vážnych reakcií na očkovanie na príslušné orgány ai.) je v prudkom rozpore so
zdravým rozumom a ako taká je vedecky absolútne neobhájiteľná.
7. Vo všetkých nám známych vyspelých krajinách (v ktorých – mimochodom – očkovanie
býva spravidla prísne dobrovoľné) sa z dobrých dôvodov deti neočkujú pred dosiahnutím
veku najmenej 2–3 mesiacov, v Japonsku dokonca nie pred dosiahnutím 2 rokov.
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Po tom, čo Japonsko zakázalo očkovanie v prvých dvoch rokoch dieťaťa, dostalo sa v rebríčku nízkej detskej úmrtnosti zo 16. na 1. miesto vo svete.
Nie je nám teda vôbec jasné, prečo slovenskí epidemiológovia a vakcinológovia neuznajú
tento jednoduchý fakt a ak už očkujú, tak určite nie pred dosiahnutím 2 mesiacov veku
dieťaťa. Naopak – v rozpore s overenými faktami Vyhláška MZ SR 585/2008 Z.z. nariaďuje
očkovanie novorodencov od 4. dňa života do konca 6. týždňa života.
Tieto skutočnosti vrhajú veľmi zlé svetlo na slovenskú epidemiologickú a vakcinologickú
komunitu, a tá preto úplne logicky nemôže mať našu dôveru.
Dobrých dôvodov pre odmietnutie očkovania by sa dalo napísať aj oveľa viac (na požiadanie odpovieme e-mailom), týchto 7 dôvodov však považujeme za úplne dostačujúce na razantné odmietnutie akéhokoľvek očkovania všetkých našich detí.
V Žiline dňa DD.MM.RRRR
Ing. Otec Otcovič
Mgr. Matka Matkovičová
otec a zákonný zastupca
matka a zákonná zástupkyňa
Dcéry Dcérovičovej (nar. DD.MM.RRRR v ZZZ) a Syna Synoviča (nar. DD.MM.RRRR v ŽŽŽ)
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