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Tento dokument bol vytvorený vedením Generálnej konferencie, Biblickým bádateľským 

inštitútom, oddelením zdravia a oddelením náboženskej slobody pri GK, právnym oddelením 

pri GK a Lekárskou fakultou University Loma Linda. Nadväzuje na vyhlásenie o očkovaní, 

ktoré bolo odhlasované v apríli 2015 a potvrdené ako týmto posledným vyhlásením, tak 

stanoviskom k vakcinácii proti covid-19 vydaným dňa 18. decembra 2020.  

https://www.casd.sk/wp-content/uploads/2021/02/Stanovisko_CASD_COVID19.pdf 

Pandémia covid-19 predstavuje najväčšiu zdravotnú krízu za ostatných sto rokov. Ničí životy 

obyvateľov na celom svete a vážne zasahuje do fyzického, duchovného, duševného, 

emocionálneho a vzťahového zdravia. Spôsobuje izoláciu, opakujúce sa vlny nákazy, 

ekonomický rozklad i úmrtia. Sme konfrontovaní so zavádzaním opatrení na zmiernenie 

následkov, ako je nosenie rúšok, dodržiavanie dostatočného odstupu, umývanie rúk a 

tiež včasné testovanie či vyhľadávanie kontaktov, ktoré sa stali súčasťou nášho bežného života.  

Uprostred tejto krízy a rozvratu je Cirkev adventistov siedmeho dňa odhodlaná plniť svoje 

poslanie vyvyšovať Krista, Jeho Slovo, Jeho spravodlivosť a hlásať svetu trojanjelské 

posolstvo, aby sa vďaka moci Ducha Svätého mohli ľudia pripravovať na Ježišov skorý 

príchod. Zdravotné posolstvo je pravou rukou evanjelia, a preto zdravý životný štýl bol a je 

neoddeliteľnou súčasťou vierouky Cirkvi adventistov od jej vzniku až do súčasnosti. Sme 

odhodlaní žiť, hlásať a podporovať zdravý životný štýl ako výraz holistického adventistického 

posolstva o zdraví, ktoré bolo cirkvi zverené. Adventistické zdravotné štúdie potvrdili 

jednoznačné výhody, ako aj dlhší a kvalitnejší život vďaka dodržiavaniu týchto zdravotných 

zásad. Zahrnujú: vyváženú vegetariánsku stravu, cvičenie a pravidelný pohyb, pitie 

dostatočného množstva vody, šetrné vystavovanie sa slnečnému žiareniu, čerstvý vzduch, 

zdržanie sa alkoholu, tabaku a iných škodlivých látok, dostatok odpočinku a spánku a čo je 

obzvlášť dôležité – dôveru v Boha. Tieto kroky posilňujú a udržujú zdravú imunitu. Okrem 

týchto výhod vyplývajúcich zo zdravého životného štýlu cirkev zdôrazňuje a odporúča 

zodpovedné používanie očkovacích látok ako dôležité opatrenie k zachovaniu verejného 

zdravia zvlášť počas pandémie. Cirkev zároveň rešpektuje právo jednotlivca na slobodnú 

voľbu u tých, ktorí sa rozhodnú nenechať sa zaočkovať.  

https://www.adventist.org/official-statements/immunization/  

Súčasný postoj cirkvi k očkovaniu a k očkovacím látkam vrátane očkovania proti covid-19 

nadväzuje na poznatky všeobecného zdravotného posolstva, ktoré adventisti siedmeho dňa 

podporovali už v začiatkoch tohto hnutia a ktoré majú dostatočnú oporu v Písme i spisoch Ellen 
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G. Whiteovej a týkajú sa predchádzania ochorení. Ako cirkev presadzujeme efektívne 

spolupôsobenie zdravého životného štýlu a zodpovedného očkovania už viac ako sto rokov. 

Vo svetle celosvetového rozsahu pandémie, úmrtí, postihnutí a dlhodobých následkov, ktoré 

covid-19 spôsobuje a ktoré zasahujú všetky vekové skupiny, motivujeme našich členov, aby 

zvážili zodpovedné očkovanie, podporu a uľahčenie dosiahnutia toho, čomu sa hovorí 

kolektívna imunita (tzn. dosiahnuť komunitnú imunitu približne 80 percent populácie alebo 

viac v dôsledku predchádzajúcej infekcie a/alebo očkovania). Sme si vedomí toho, že 

očkovacie látky môžu mať vedľajšie účinky, ktoré môžu byť v malom percente závažné a v 

ojedinelých prípadoch aj smrteľné. Žiadna vakcína nie je účinná stopercentne. Preto je 

potrebné, aby sa dôkladne zvážili riziká očkovania oproti rizikám plynúcim z nákazy covid-

19. Imunita získaná či už prirodzenou infekciou, alebo očkovaním je časovo obmedzená a môže 

byť potrebné podanie „posilňujúcich“ dávok. Prijatie posilňujúcej dávky na odporúčanie 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti môže napomôcť osobnému aj verejnému zdraviu. 

Potreba ďalšej posilňujúcej dávky neznamená, že očkovacia látka zlyhala, ale berie do úvahy 

úroveň protilátok, ktoré môžu postupom času klesať. 

Cirkev adventistov siedmeho dňa rešpektuje slobodu každého jednotlivca, aby zodpovedne 

rozhodoval o svojom zdraví. Keďže naše telá sú chrámom Ducha Svätého a patríme Kristovi 

ako stvorením, tak aj vykúpením, mali by sme v otázke očkovania proti covid-19 hľadať Božiu 

vôľu. Rozhodnutie, či sa necháme zaočkovať, alebo nie, nie je otázkou spasenia ani nie je 

spojené, ako niektorí naznačujú, so znamením šelmy. Je to vec osobného rozhodnutia. [2] Pevne 

veríme, že v otázkach osobného presvedčenia je nutné nechať sa viesť Božím slovom, svojím 

svedomím a úsudkom na základe dostupných informácií. Pri zvažovaní rôznych variantov by 

sme mali vziať do úvahy, že výhody očkovania presahujú jednotlivcov a chránia miestnu i 

širšiu globálnu spoločnosť. Po osobnom preskúmaní tejto otázky zo všetkých strán, po zvážení 

svojej vlastnej unikátnej zdravotnej situácie, po porade s lekárom a modlitbe by mal jednotlivec 

dospieť k najlepšej možnej voľbe (pozri 1. list Korinťanom 6,19.20; Žalm 32,8, Príslovia 

11,14; Jakub 1,5; Izaiáš 58,11). Tak to potvrdzuje aj vyjadrenie Generálnej konferencie Cirkvi 

adventistov siedmeho dňa k očkovaniu proti covid-19 vydané 18. decembra 2020 a 

vychádzajúce z vyhlásenia o očkovaní z roku 2015: 

„ROZHODNUTIE PODSTÚPIŤ ALEBO ODMIETNUŤ OČKOVANIE JE VOĽBOU 

KAŽDÉHO JEDNOTLIVCA A AKO TAKÉ BY MALO BYŤ VYKONANÉ NA ZÁKLADE 

KONZULTÁCIE  SO ZDRAVOTNÍCKYM PERSONÁLOM. OSOBNÉ ZORIENTOVANIE 

SA V TEJTO PROBLEMATIKE JE DÔLEŽITÉ.  V KONEČNOM DÔSLEDKU SÚ NAŠÍM 

VODÍTKOM BIBLICKÉ ZDRAVOTNÉ PRAKTIKY A DUCH PROROCKÝ, AKO AJ 

PODRIADENIE SA BOŽIEMU VEDENIU V NAŠOM ŽIVOTE. TO NÁM PRINESIE 

POKOJ A ISTOTU DO NAŠICH ROZHODNUTÍ.“  

https://www.healthministries.com/covid-19-vaccines-addressing-concerns-offering-counsel/ 

Krajiny a spoločnosti po celom svete nedávno čelili nariadeniam ohľadom verejného zdravia 

v rôznych formách. Tie boli zavedené ako ochrana na základe pochopenia, že zdravie 

spoločenstva je hlavným faktorom pre zdravie jednotlivca aj pri zníženej odolnosti. 

https://www.healthministries.com/covid-19-vaccines-addressing-concerns-offering-counsel/


Postupy v oblasti verejného zdravia boli nariadené už od čias Mojžiša a pravdepodobne aj skôr. 

Medzi najnovšie príklady nariadených postupov v oblasti verejného zdravia patrí zákaz 

fajčenia v lietadlách a používanie bezpečnostných pásov ako všeobecná požiadavka pre všetky 

motorové vozidlá. Za posledných 120 rokov bolo zavedené povinné očkovanie proti pravým 

kiahňam (variole) v celej populácii obyvateľov Spojených štátov a tiež v ďalších krajinách po 

celom svete, čo viedlo k tomu, že v súčasnosti sa vo svete pravé kiahne nevyskytujú. Bolo tiež 

nariadené očkovanie proti iným chorobám (ako napr. detská obrna, osýpky, záškrt), vďaka 

čomu sa podarilo dostať pod kontrolu tieto a mnoho ďalších infekčných chorôb. Misionári 

adventistov siedmeho dňa boli v 30. rokoch 20. storočia cirkvou ako zamestnávateľom 

poučení, aby sa nechali zaočkovať proti osýpkam a brušnému týfusu. Tieto požiadavky boli 

v priebehu rokov všeobecne zdieľané v oficiálnych publikáciách cirkvi a členovia cirkvi tieto 

požiadavky prijímali celkom pozitívne. Aj dnes pre misionárov platí požiadavka nechať sa 

vhodne a zodpovedne zaočkovať. Ellen G. Whiteová sa v žiadnom zo svojich spisov 

nevyjadrila k náboženskej slobode v otázke povinného očkovania. No jasne a lepšie ako 

väčšina ľudí rozumela holistickému zdravotnému posolstvu, ktoré bolo cirkvi zverené.  

Cirkev adventistov siedmeho dňa sa nestavia proti zdravotným nariadeniam vlád na zaistenie 

verejnej bezpečnosti. Podriadenie sa vládnej autorite je biblickým princípom, pokiaľ nejde o 

konflikt s poslušnosťou voči Bohu (Matúš 22,21; Rimanom 13,1–7). V mnohých prípadoch 

Cirkev adventistov siedmeho dňa podporovala vládne nariadenia týkajúce sa zdravotných a 

bezpečnostných otázok. Pokiaľ ide o očkovanie proti covid-19, veríme, že jednotlivci majú 

právo formulovať a brániť svoje presvedčenie, či už v prospech očkovania, alebo proti nemu. 

Nariadenia obvykle dovoľujú výnimky z dôvodu náboženského presvedčenia jednotlivca alebo 

pre jeho zdravotný stav. Tam, kde je rozšírené a dostupné testovanie, si môžu jednotlivci 

vybrať namiesto očkovania testovanie, ak je vyžadované. 

Oddelenie náboženskej slobody pri Generálnej konferencii (PARL) považuje covid-19 za krízu 

verejného zdravia a podľa toho nazerá aj na otázku očkovania. PARL poskytuje podporu 

a pomoc členom (a tiež iným skupinám veriacich), ktorí zachovávajú náboženské učenie 

a vierouku cirkvi, ako je vyjadrená vo vieroučných bodoch a v záväzných ustanoveniach. 

Uznávame, že občas môžu mať naši členovia osobné obavy a presvedčenie svojho svedomia, 

ktoré idú za učenie a postoje cirkvi. V tomto prípade konajú vedúci oddelenia náboženskej 

slobody, čo môžu, aby poskytli podporu a radu na osobnej báze, nie však ako postoj cirkvi. 

Niekedy teda poskytnú členom pomoc napísať ich vlastný návrh na urovnanie konfliktov so 

zamestnávateľmi alebo inými. Aby však nedošlo k zmätkom o tom, aký je vlastne postoj cirkvi, 

bude za daných okolností platiť, že cirkev nebude chcieť, aby sa táto obhajoba člena prejavila 

vo verejnej korešpondencii a komunikácii. Je dôležité, aby si cirkev zachovala schopnosť 

vyjadrovať sa k otázkam, ktoré sú ústredným bodom jej vierouky a identity, a aby nedošlo 

k oslabovaniu jej vplyvu presadzovaním osobných názorov a plánov, ktoré nie sú hlavnou 

témou evanjelia a prorockých tém, ktoré cirkev nesie. 

Cirkev adventistov siedmeho dňa je po konzultácii s oddelením zdravia GK a oddelením 

náboženskej slobody GK presvedčená, že všeobecne vykonávané očkovacie programy sú 

dôležité pre bezpečnosť a zdravie našich členov i širšieho spoločenstva. Preto nie je vhodné 

odvolávať sa na náboženskú slobodu, pokiaľ ide o námietky voči vládnym nariadeniam či 



predpisom zamestnávateľov, ktorých cieľom je chrániť zdravie a bezpečnosť ich 

spoločenstiev.    

Takýto bol všeobecný postoj Cirkvi adventistov siedmeho dňa v minulom storočí od čias, keď 

boli vytvorené moderné očkovacie programy. Ak by sme použili zdroje našej náboženskej 

slobody a hájili ich v takomto osobnom rozhodnutí, veríme, že by sme tým oslabili postoj 

náboženskej slobody v očiach vlád aj verejnosti. Takéto úsilie by znížilo pravdepodobnosť, že 

by tieto argumenty mohli byť vypočuté a ocenené, keď budú použité v záležitostiach uctievania 

a náboženskej praxe. Chápeme, že niektorí naši členovia majú na vec iný názor, a ich 

presvedčenie rešpektujeme. Niekedy môžu mať práva, ktorých sa môžu na základe zákona 

domáhať, a my im môžeme poukázať na materiály a zdroje, ktoré im v tom môžu pomôcť, ale 

nemôžeme sa priamo zapojiť do tohto osobného úsilia v ich prospech. 

Aké fakty k danej problematike prináša Lekárska fakulta University Loma Linda (LLUH), 

jedno z našich najvýznamnejších cirkevných medicínskych centier počas tejto pandémie? 

V súčasnosti je zaočkovaných 90 percent študentov LLUH a 97 percent našich lekárov. 

Odmietnuť očkovanie z náboženských dôvodov majú možnosť tí, ktorí sú silno proti 

očkovaniu, musia sa však každý týždeň podrobiť testovaniu. V štatistikách od decembra 2020 

významne poklesol počet hlásení covid-19 medzi študentmi a zamestnancami univerzity. 

To, na čom bude počas tejto pandémie i po nej skutočne záležať, je skutočnosť, ako sa budeme 

k sebe navzájom predovšetkým v cirkvi, ale tiež v širšom spoločenstve správať. V Kristovom 

tele by nemala prebývať zloba, stigmatizácia či očierňovanie. Musíme si navzájom prejavovať 

rešpekt, lásku a súcit.   

Namiesto toho, aby sme sa zameriavali na svoje vlastné presvedčenie, mali by sme sa viac 

zamerať na vzťahy, viac sa priblížiť ku Kristovi a k ľuďom okolo. Mali by sme sa cvičiť vo 

vzájomnom povzbudzovaní a prinášaní nádeje ľuďom vo svete, keď im nesieme dôležité Božie 

posolstvo troch anjelov a to, že očakávame skorý Kristov príchod. Mali by sme pracovať na 

tom, aby sme boli v našich zboroch aktívnejší a nevytvárali rozkol v širšom tele cirkvi. Ako 

adventisti máme byť ostatným príkladom a mať na pamäti, že vesmír nás sleduje. 

Je dôležité, aby sme sa jeden o druhého starali a vo svojich postojoch a činoch brali ohľad na 

druhých. To sa týka aj snahy brániť šíreniu smrteľných chorôb. Či sa už necháte zaočkovať, 

alebo nie, majte lásku jedni k druhým a milujte svojich blížnych ako sami seba. Potom môžeme 

spoločné kráčať vpred s vierou, „znášať sa navzájom v láske“ a dbať na radu z neba, „usilujte 

sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja“ (Efezanom 4,2.3). Kristus nás vyzýva, aby 

sme sa nebáli a svoju istotu vložili na neho, pretože nič nás nemôže oddeliť od Jeho lásky 

(Rimanom 8,31–39). „Sám Hospodin pôjde pred tebou, bude s tebou, nedá ti ochabnúť ani ťa 

neopustí. Neboj sa ani sa neľakaj!“ (5. Mojžišova 31,8 a tiež Ján 16,33). Vkladajme svoju nádej 

na Ježiša a povzbudzujme sa v ňom, lebo On premohol svet! 

Ako celosvetová organizácia sa Cirkev adventistov siedmeho dňa nebude ani nemôže 

vyjadrovať k právnym nariadeniam a okolnostiam očkovania, ktoré môžu byť vyžadované vo 

viac ako 200 krajinách sveta, kde cirkev pôsobí. V každej národnej smernici či zákone je 

potrebné zvážiť možnosti a dostupnosti výnimky z očkovania z náboženských dôvodov pre tých, 



ktorí majú vážne výhrady svedomia k očkovaniu proti covid-19. Cirkev adventistov siedmeho 

dňa neháji náboženské výnimky pri očkovaní ani na národnej, ani na medzinárodnej scéne 

a vníma očkovanie na základe Biblie a spisov Ellen G. Whiteovej, ako je to vyjadrené v tomto 

vyhlásení. 
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[1] (Titulok) Proces vzniku tohto dokumentu zahŕňal konzultácie najrôznejších cirkevných 

subjektov a špecialistov zastupujúcich celosvetovú cirkev.  

[2] Urobili by sme dobre, keby sme pamätali na to, že Boh dal Adamovi a Eve v záhrade Eden 

slobodnú voľbu, i keď táto voľba mala vážne následky. 
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