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Executive Summary 
• Zatiaľ nepoznáme základné epidemiologické charakteristiky Omikron variantu 
• Dáta z Juhoafrickej republiky silne naznačujú rýchlejšiu transmisibilitu vírusu 

variantu Omikron, ktorý sa tam do 20 dní stal dominantným variantom a vytlačil 
Deltu. Nevieme však či jeho evolučnou výhodou je kratší generačný čas, vyššie 
reprodukčné číslo, schopnosť produkovať vyššie množstvo viriónov, schopnosť 
obísť imunitu nadobudnutú po očkovaní, alebo iný mechanizmus. 

Úvod 
Variant Omikron B.1.1.529 je nový 
variant, ktorý bol objavený 
v  Juhoafrickej republike, kde veľmi 
rýchlo vytlačil predošlý variant 
Delta a za menej ako 20 dní sa stal 
dominantným variantom. Prvé 
importované prípady boli cez 
víkend zaznamenané v EÚ, UK, 
Izraeli a Hong Kongu. Variant zatiaľ 
nebol popísaný v žiadnych 
epidemiologických štúdiách 
a preto nevieme s presnosťou určiť 
jeho základné epidemiologické charakteristiky a  ani to ako sa bude reálne šíriť v svetovej 
populácií. Doterajšie limitované sekvenačné dáta však indikujú veľmi pravdepodobný 
potenciál extrémne vysokého R0 (indikátor infekčnosti), prípadne iných evolučných výhod, 
ktoré sú v tomto reporte detailne popísané spolu s rizikami, ktoré z toho vyplývajú pre 
zdravotnú bezpečnosť v Slovenskej Republike. Na spike proteíne variantu Omikron bolo 
identifikovaných až 34 kľúčových mutácií, ktoré potenciálne umožňujú vírusu ľahší prenos 
medzi osobami, ako aj schopnosť čiastočne obísť imunitu nadobudnutú po očkovaní, alebo 
po prekonaní ochorenia COVID-19.  

Tento report sa zaoberá potenciálnymi rizikami spojenými s Omikron variantom. Úplný 
a presný rizikový profil Omikron variantu budeme vedieť podať až v priebehu niekoľkých 
týždňov, keď už budú verejne prístupné štúdie dokumentujúce štatisticky významnú 
kohortu pacientov. Je preto dôležité akcentovať, že i keď mutácie na Omikrone predstavujú 
vážny dôvod na obavu, je možné že budú nakoniec úplne nekonzekvenčné, prípadne sa 
variant vôbec neuchytí vo svetovej populácií. Príkladom je Alfa variant, ktorý sa stal 
dominantným v Európe avšak sa nikdy neuchytil v Afrike. Naopak, Beta variant, ktorý bol 
dlhú dobu dominantným variantom v Afrike, sa nikdy nerozšíril do Európy. 



 

Strana 2 z 7 

Infekčnosť 
Základné Reprodukčné Číslo R0 
Základné Reprodukčné číslo (R0) je jedným z indikátorov infekčnosti. Vyjadruje maximálny 
možný potenciál patogénu v prostredí bez opatrení a v plne susceptibilnej populácií. R0 
prvotného Wuhanského kmeňa bolo odhadované medzi 2-3, to znamená, že v priemere 
jedna infekčná osoba nakazila ďalšie 2-3 osoby v populácií, čo garantovalo rýchlo rastúci 
trend epidémie. Nové mutácie, ktoré s postupom času vznikali, sa mohli stať dominantnými 
práve vďaka tomu, že ich R0 bolo vyššie čo im umožnilo ľahko vytlačiť všetky predošlé 
varianty z cirkulácie. R0 je vhodným indikátorom pre odhad času, ktorý patogén potrebuje 
na to, aby sa stal v populácií úplne dominantným. Pre príklad, R0 „britského“ Alfa variantu 
sa odhadovalo medzi 3.5 – 4.5 a vo väčšine štátov trvalo niekoľko mesiacov kým sa stal 
dominantným. R0 „indického“ Delta variantu bol v rozmedzí medzi 6 – 8 a v každej krajine 
sa stal dominantným prakticky do jedného mesiaca. 

 
Zatiaľ nevieme s presnosťou určiť R0 
nového B.1.1.529 variantu. Na 
základe sekvenčných dát 
z Juhoafrickej republiky sa však 
nazdávame, že je výrazne vyššie ako 
u predošlého Delta variantu. Za 
menej ako 20 dní sa jeho podiel na 
sekvenovaných pozitívnych 
vzorkách zvýšil na viac ako 80%, čo 
vykazuje asi najrýchlejší rast aký bol 
kedy u SARS-CoV-2 variantov 
doposiaľ pozorovaný. 
 
 
Efektívne Reprodukčné Číslo Reff 
Efektívne reprodukčné číslo vyjadruje 
rýchlosť šírenia vírusu v danom 
časovom momente a mení sa na 
základe správanie obyvateľstva, 
aktívnych kontrolných opatrení 
a zaočkovanosti populácie. Efektívne 
reprodukčné číslo Omikron variantu 
v JAR je odhadované na 2, kým u Delta 
variantu na 1.48, čo ďalej potvrdzuje 
jeho evolučnú výhodu v rýchlom šírení. 
Interpretácia: I napriek aktívnym proti-
epidemickým opatreniam a vysokej 
zaočkovanosti v populácií, jedna infekčná osoba nakazí v priemere ďalšie dve osoby 
v prostredí Omikron variantu. 
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RIZIKÁ PLYNÚCE PRE SLOVENSKO Z VYŠŠIEHO RREPORDUKČNÉHO ČÍSLA 

Omikron variant má potenciál stať sa plne dominantným kmeňom v populácií za ešte 
kratšiu dobu, ako tomu bolo v prípade Delta variantu. Problémy, ktorým Slovensko 
aktuálne čelí v dôsledku  extrémne rýchleho rastu nových prípadov budú ešte viac 
akcentované v prostredí Omikron variantu. Názorné príklady: 

- Potenciál škôl a triednych kolektívov pre vznik ohnísk sa ešte viac zvýši. Výrazne 
sa zvýši podiel potvrdených pozitívnych kontaktov a do karantény sa dostane naraz 
viac tried ako je súčasný trend v prostredí Delta variantu. Dôjde k rýchlejšiemu 
premorovaniu žiakov a s ním spojenému reťazovému premorovaniu nezaočkovanej 
rodičovskej populácie. Zopakuje sa presne ten istý scenár z jesene tohto roku, keď sa 
školopovinné deti stali primárnym vektorom šírenia infekcie na Slovensku, 
v dôsledku čoho epidemiologická situácia eskalovala do potreby prijať 2-týždňový 
lockdown. 

- Dohliadanie kontaktov pozitívnych osôb (ľudovo trasovanie) úplne stratí význam 
a efekt v prostredí nového infekčnejšieho kmeňa. Pri vysokej miere rastu je táto 
kontrolná aktivita logisticky nemožná. Regionálne ÚVZ sú už teraz úplne preťažené 
a ich prínos k ďalšej supresií reprodukčného čísla je štatisticky zanedbateľný. 

- Ochrana hraníc bude ešte náročnejšia pri takto vysoko-infekčnom kmeni. Úplné 
zatvorenie hraníc ako prvotná intervencia má síce zmysel, po čase však vždy 
ultimátne dôjde k prekonaniu bariér a ultimátnemu importu do vnútorných 
populácií. Udržateľnejším a komplexnejším riešením je mandát zaočkovanosti ako 
podmienky pre vstup na územie SR, prípadne ho posilniť ešte aj potrebou 
negatívneho testu pred  po vstupe na územie SR, čo je aktuálny britský model. 
Neočkované osoby by mali vstup na územie SR úplne zakázaný. 

- Existuje významné riziko, že súčasný COVID Automat ani celonárodný lockdown 
nebudú vôbec schopné moderovať potenciálnu štvrtú epidemickú vlnu 
spôsobenú Omikron variantom. Už v prostredí Delta variantu nedokázal Automat 
stlačiť reprodukčné číslo v bordových a čiernych okresoch pod svoju kritickú hodnotu 
1 a zvrátiť tak ich epidemický stav do klesajúceho trendu. Eskalovanú 
epidemiologickú situáciu nedokázal korektovať ani lockdown a ani prijatie 
núdzového stavu, keďže efektívna hodnota reprodukčného čísla ostáva aj po týždni 
nových reštriktívnych opatrení stále rovnaká. 

- RT-PCR testovacie kapacity sa veľmi rýchlo preťažia a nebudú schopné zachytávať 
nové infekcie v populácií. Národná testovacia stratégia bude musieť zainkorporovať 
antigénové testy do svojho portfólia a kompenzovať tak výpadok RT-PCR testovania. 
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Hranica kolektívnej imunity 

Hranica Kolektívnej Imunity je priamo 
odvodená od hodnoty základného 
reprodukčného čísla. Čím je R0 väčšie, tým je 
súčasne potrebné zaočkovať väčšie percento 
celkovej populácie. Pre ilustráciu, na 
dosiahnutie kolektívnej imunity vo 
Wuhnaskom prostredí bolo potrebné 
zaočkovať  iba 50-66% populácie na to, aby 
vírus nebol schopný prirozdene sa dostať 
znova do rastúceho trendu. V prostredí 
infekčnejšieho Alfa variantu sa zvýšila potreba 
zaočkovanosti populácie na 71-77% 
a v prostredí Delta variantu až na 83-88%. 

Priložený graf znázorňuje aká zaočkovanosť je potrebná v populácií, aby sa pre každú 
hodnotu R0 dosiahol stav kolektívnej imunity. Ak by R0 nového variantu dosiahol hodnoty 
10-12, tak by bolo nutné zaočkovať 90-92% populácie na to, aby sa efektívne zabránilo 
epidemickému rastu. 

Pri narábaní s konceptom kolektívnej imunity však treba dôrazne podotknúť, že pri 
očkovaní nemôžeme nikdy ísť na samotnú matematicky vypočítanú hodnotu kolektívnej 
imunity. Vždy je potrebné ešte zaočkovať dodatočné  percento a vytvoriť tak dodatočný 
buffer, lebo populácia sa vždy mieša nehomogénne. 

RIZIKÁ PLYNÚCE PRE SLOVENSKO Z VYŠŠEJ HRANICE KOLEKTÍVNEJ IMUNITY 

Ak sa vysoké R0 nového variantu skutočne potvrdí, môžeme reálne hovoriť o potrebe 95%-
nej zaočkovanosti. Všetky preventabilné ochorenia, ktorých patogény majú vysoké R0 sú 
subjektom povinného očkovania a striktnej kontroly zo strany štátu. Dobrovoľnosť 
a sloboda výberu vakcíny v prípade SARS-CoV-2 je preto úplnou anomáliou. Kým tento 
princíp mohol fungovať pri Wuhanskom kmeni, kde stačilo zaočkovať len niečo medzi 50-
66% populácie, dosiahnuť 95%-nú zaočkovanosť v prostredí nového infekčnejšieho 
variantu je možné výlučne cez vakcinačný mandát. Bez povinného očkovania sa zopakuje 
situácia z jesene tohto roka, keď Slovensko vstúpilo do tretej epidemickej vlny s extrémne 
veľkým rezervoárom susceptibilných osôb, vďaka ktorým je táto vlná dlhá, intenzívna 
a s vysokým množstvom obetí. Rozdiel medzi dosiahnutou a nutnou zaočkovanosťou je 
priamo úmerný tlaku, ktorý bude nezaočkovaná populácia vytvárať na nemocničný systém.  

 

Secondary Attack Rate 

Secondary Attack Rate (SAR) vyjadruje šancu stať sa pozitívne potvrdeným kontaktom ak 
som bol exponovaný v úzkom kolektíve. Varianty s vyšším R0 majú zväčša aj vyššiu SAR, čo 
znamená, že k prenosu infekcie dochádza výrazne ľahšie a to aj pri menej intenzívnych 
sociálnych kontaktoch a dochádza k výraznému komunitnému šíreniu. SAR nového 
Omikron variantu nie je doposiaľ známe. 
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RIZIKÁ PLYNÚCE PRE SLOVENSKO Z VYŠŠIEHO SAR 

Dohliadanie kontaktov pozitívnych osôb (ľudovo trasovanie)  bude prakticky 
nevykonateľné. Pri vysokom SAR môže dôjsť k efektívnemu prenosu infekcie aj pri 
bežných sociálnych interakciách ako sú čas strávený vo výťahu, autobuse, alebo 
v obchode. Trasovanie kontaktov má praktický význam pri patogénoch s nízkym SAR, 
kde sa reťaz šírenia vírusu dá ľahko vystopovať cez veľmi úzke sociálne kontakty ako sú 
domácnosti, alebo školy. Pri patogénoch s vysokým SAR je jediným efektívnym 
kontrolným prostriedkom očkovanie. 

Alternatívou k zníženiu SAR je vysoko-frekventované Ag testovanie v uzavretých 
kolektívoch. Na základe britských štúdií klesá šanca stať sa pozitívnym úzkym 
kontaktom na 0.56 (Odds Ratio) v triedach, kde sa žiaci testujú každý jeden deň. Ďalším 
vhodným prostredím na zavedenie tejto intervencie sú pracovné kolektívy, ktoré bude 
potrebné testovať častejšie ako 1x do týždňa. 

 

Generačný čas 

Generačný čas vírusu je doba za ktorú sa infikovaná osoba stáva infekčnou, čiže schopnou 
šíriť nákazu ďalej v populácií (poznámka: nezamieňať s inkubačnou dobou, viď odsek 
o chorobnosti). Krátke generačné časy predstavujú významný problém, lebo vďaka nim sa 
nákaza dokáže šíriť rýchlo a reťazovo. 

Zatiaľ neboli publikované žiadne štúdie, ktoré by zisťovali generačný čas Omikron variantu. 
Jednou z evolučných výhod Delta variantu bol práve jeho extrémne krátky generačný čas 
(zhruba 2-3 dni), ktorý výrazne skomplikoval klasické epidemiologické dohliadanie 
kontaktov pozitívnych prípadov. Tie boli často už infikované a aj infekčné ešte pred tým ako 
stihli byť identifikované ako úzke kontakty. 

RIZIKÁ PLYNÚCE PRE SLOVENSKO Z DÔVODU KRÁTKEHO GENERAČNÉHO ČASU 

Hlavná chyba, ktorú Slovensko urobilo pri plánovaní na príchod Delta variantu a tretej 
epidemickej vlny bolo naviazať prakticky všetky kontrolné mechanizmy na klasickú 
metódu testovania a odborného dohliadania kontaktov pozitívnych prípadov. Vďaka 
krátkemu generačnému času vznikali v prostredí Delta variantu veľké ohniská a počty 
nových prípadov rástli tak rýchlo, že regionálne úrady verejného zdravotníctva dosiahli 
svoje kapacitné limity už za pár týždňov primárny mechanizmus kontroly epidémie tak 
prakticky zlyhal hneď na začiatku tretej epidemickej vlny. 

Patogény s krátkym generačným časom sú kontrolovateľné výlučne za pomoci vakcín. 
Slovensko však nemalo dostatočne zaočkovanú populáciu čo sa ukázalo ako fatálna chyba 
pri nástupe Delta variantu. 
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Imunita 
Nový Omikron variant (B.1.1.529) 
obsahuje 34 mutácií na svojom 
spike proteine, čo je zatiaľ 
najviac mutácií dosiahnutých 
v tejto oblasti u jedného 
variantu. Zatiaľ neexistujú dáta 
na základe ktorých by sme vedeli 
určiť efektívnosť doterajších 
vakcín proti novému variantu. 
Rovnako ešte nevieme ani do 
akej miery poskytuje predošlé 
prekonanie choroby COVID-19 
ochranu pred novým variantom. 

Z doposiaľ dostupných 
informácií však vieme, že 
prielomové infekcie sú 
fenoménom aj v prostredí 
Omikron variantu. Všetky pozitívne importy v Izraeli boli zaočkované tromi dávkami Pfizer 
/ BioNTech. Riaditeľ spoločnosti Moderna sa otvorene vyjadril, že efektivita vakcíny 
Moderna bude podstatne nižšia v prostredí Omikron variantu než v prostredí Delta 
vatiantu. 

 

RIZIKÁ PLYNÚCE PRE SLOVENSKO ZO SCHOPNOSTI VARIANTU OBÍSŤ IMUNITU 

Veľká Británia (Spojené Kráľovstvo) sa rozhodla adresovať riziko spojené s prielomovými 
infekciami skrátením doby medzi druhou a treťou dávkou na 3 mesiace a roll-outom štvrtej 
booster dávky pre imunokompromitované osoby. 

Správa britskej Joint Committee on Vaccination and Immunisation: 

The Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) previously advised that those aged over 40 years 
and those at higher risk from coronavirus (COVID-19) should be offered a booster. This new JCVI advice means 
those aged 18 to 39 will also be eligible for a booster when the NHS calls them forward. 

The booster will be offered in order of descending age groups, with priority given to the vaccination of older 
adults and those in a COVID-19 at-risk group. In response to the changing risk posed by the Omicron variant, the 
booster will now be given no sooner than 3 months after the primary course. 

In addition, a second dose of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine (30 microgram) for young people aged 12 to 
15 years is advised no sooner than 12 weeks after the first dose. 

The overall intention of the measures advised above is to accelerate the deployment of COVID-19 vaccines and 
raise levels of protection across the population. 

Professor Wei Shen Lim, Chair, COVID-19 immunisation, JCVI said: „Having a booster dose of the vaccine will help 
to increase our level of protection against the Omicron variant. This is an important way for us to reduce the 
impact of this variant on our lives, especially in the coming months“. 

If you are eligible for a booster, please take up the offer and keep yourself protected as we head into winter. 
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Both the Moderna (50 microgram) and Pfizer-BioNTech (30 microgram) vaccines have been shown to 
substantially increase antibody levels when offered as a booster dose and should be used with equal preference 
in the COVID-19 booster programme. 

Continued efforts will be made to offer COVID-19 vaccination (first, second and booster doses) to adults who have 
yet to receive any COVID-19 vaccinations. 

JCVI will continue to review the programme and consider further evidence to ensure that health benefits are 
maximised alongside the rapidly evolving data on the Omicron variant. 

Chorobnosť 
Severita 

Zatiaľ neexistujú dáta na základe ktorých by sme vedeli určiť riziko ťažkého priebehu 
ochorenia (severita) a prípadne smrtnosť variantu Omikron. Anektodické správe o ľahšom 
priebehu nekonštitujú vedecký poznatok a mali by byť brané s extrémnou rezervou. 
Demografický profil afrických krajín je úplne odlišný od EÚ, UK, alebo USA. Vývoj situácie 
v nemocniciach JAR preto nemusí vôbec byť indikátorom situácie aká by sa mohla rozvinúť 
v Európe. 

 
RIZIKÁ PLYNÚCE PRE SLOVENSKO Z HĽADISKA CHOROBNOSTI VÍRUS. 

Bez ohľadu na klinický profil Omikron variantu, primárnym problémom slovenskej 
populácie je jej vysoká nezaočkovanosť, ktorá bude opäť primárnym zdrojom generácie 
prípadov s ťažkým priebehom vyžadujúcim si hospitalizáciu. 

 

Inkubačná doba 

Zatiaľ neboli publikované žiadne štúdie, ktoré by určili inkubačnú dobu Omikron variantu. 
Inkubačný čas zásadne ovplyvňuje ako skoro je možné identifikovať nákazu v populácií. 
Infikované osoby spravidla vyhľadajú zdravotnú pomoc až po vypuknutí prvých 
symptómov. Rizikom sú preto dlhé inkubačné doby, pri ktorých sa patogén stihne 
v populácií značne rozšíriť ešte pred tým ako surveillance dokáže objaviť prvé pozitívne 
prípady. 

 

Liečba 

Prvotné správy nasvedčujú, že Regeneron je menej účinný pri Omikron variante 


