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ACOL – PROGRAM DOBROVOĽNÉHO OČKOVANIA PROTI CHRÍPKE 

     Nepochybujeme o tom, že si uvedomujeme, že počas zimy nás môže chrípka zasiahnuť  
veľmi rýchlo. Obete chrípky môžu ochorieť na celé týždne. Najlepší spôsob, ako bojovať  
s vírusom, je byť  v dobrej kondícii a mať zdravé telo. Odporúča sa denné cvičenie a strava 
s množstvom zeleniny a ovocia.  
     ACOL sa rozhodol ponúknuť zamestnancom možnosť zaočkovať sa proti chrípke ako 
prídavný spôsob prevencie proti rozširovaniu tohto zákerného vírusu. Zabezpečil zdravotnú 
sestru, ktorá bude očkovať v pracovnom čase v týždni od 17. mája. Táto akcia je bezplatná 
a určená pre všetkých zamestnancov. Účasť je dobrovoľná. Zamestnanci, ktorí sa pre 
program ACOL rozhodnú, podpíšu formulár s vyhlásením, že nemajú žiadnu alergiu a že sú 



si vedomí toho, že môžu pociťovať drobné vedľajšie účinky. 
     Medicínske odporúčanie poukazuje na to, že očkovanie nevyvoláva chrípku. Môže však 
spôsobiť niektoré vedľajšie účinky, ako únavu, miernu teplotu a citlivosť ramena.  
     Zaočkovať by sa mal dať každý, kto sa chce chrániť pred vírusom. Toto očkovanie 
odporúčame najmä osobám starším ako 65 rokov. Bez ohľadu na vek sa však môže dať 
zaočkovať každý, kto trpí  nejakou chronickou oslabujúcou chorobou, najmä srdca, pľúc, 
priedušiek alebo cukrovkou. 
     Zaočkovať by sa nemali dať ľudia precitlivení na vajíčka,  ľudia trpiaci akútnou 
chorobou sprevádzanou horúčkou a tehotné ženy.  
     Ak sa chcete dať zaočkovať v týždni od 17. mája, prosíme Vás,  aby ste to oznámili 
personálnej pracovníčke Zuzane Belkovej  do 7. mája. Dátum a čas určíme podľa možností 
zdravotnej sestry, počtu záujemcov a času vhodného pre väčšinu zamestnancov. Ak Vám 
pripravovaný termín nevyhovuje, prosíme Vás, oznámte to pani Zuzane. Ak užívate nejaké 
lieky alebo ste už mali reakciu na injekciu proti chrípke, poraďte sa so svojím lekárom. 

 

1. Ktorá z nasledujúcich viet opisuje dôležitú časť programu očkovania proti chrípke 

v ACOL-e? 

a) Počas zimy sa uskutočnia denné kurzy cvičenia.  
b) Očkovanie sa uskutoční v pracovnom čase. 
c) Účastníkom ponúkneme malý darček.   
d) Injekcie bude aplikovať lekár. 

 
2.  V informačnom letáku sa uvádza, že keď sa chceme chrániť pred chrípkovým 

vírusom, chrípková injekcia je: 

a) efektívnejšia ako cvičenie a zdravá strava, ale riskantnejšia, 
b) dobrá myšlienka, ale nie náhrada za cvičenie a zdravú stravu, 
c) rovnako efektívna ako cvičenie  zdravá strava, ale menej nepríjemná, 
d) nemusíte o nej uvažovať, ak veľa cvičíte a zdravo sa stravujete. 

 
3.  Ktorý z týchto zamestnancov by sa mal podľa informačného letáka  spojiť s pani 

Zuzanou? 

a) Peter zo skladu, ktorý sa nechce dať zaočkovať, pretože sa radšej spoľahne na 
svoju odolnosť. 
b) Júlia z odbytu, ktorá chce vedieť, či je očkovanie povinné. 
c) Alica z poštového oddelenia, ktorá by sa chcela dať zaočkovať túto zimu, ale 
o mesiac bude rodiť. 
d) Michal z učtárne, ktorý by sa chcel dať zaočkovať, ale v týždni od 17. mája bude 
na dovolenke. 

 
4. Zvýraznená veta je: 

a) podraďovacím súvetím s vedľajšou vetou predmetovou,  
b) priraďovacím súvetím zlučovacím, 
c) podraďovacím súvetím s vedľajšou vetou podmetovou,  



d) priraďovacím súvetím stupňovacím. 
 
6. Ukážka je napísaná: 

a) v administratívnom,   
b) náučnom,     
c) rečníckom,   
d) publicistickom štýle.  
 

7. Napíšte oznámenie do školského časopisu o blížiacom sa očkovaní proti chrípke. 
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