
 

 

 

SLOVENSKO V ČASE PANDÉMIE  
ČASŤ 3 

 

Spoločnosť Actly spustila na konci marca 2020 projekt SLOVENSKO V ČASE PANDÉMIE ako 

kontinuálne monitorovanie postojov, skúseností a stratégií ľudí na Slovensku v časoch 

opatrení  proti šíreniu korona vírusu.  

Ide o sériu reprezentatívnych prieskumov verejnej mienky, vždy na vzorke 1000 

respondentov. Odpovede sa zbierajú prostredníctvom online interview. Respondenti sú 

vyberaní na základe kvót tak, aby reprezentovali populáciu SR z hľadiska pohlavia, veku, 

vzdelania, veľkosti sídla a kraja.. 

Zber dát pre prvý prieskum sa konal od 27. do 31. marca, druhý od 4. do 6. apríla a tretí 

počas Veľkonočného víkendu od 10. do 13. apríla.  

 

V aktuálnom výstupe nájdete:  

 

1. STRACH PRED NOVÝM KORONA VÍRUSOM MIERNE SLABNE   2 

2. RASTIE DÔVERA V ZVLÁDNANIE INFEKCIE, ALE AJ OBAVY Z KRÍZY  3 

3. NAJVÄČŠIU PODPORU MAJÚ OPATRENIA PROTI NÁKAZE,  

NAJMENEJŠIU RIEŠENIA EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNYCH DOPADOV  6 

4. STÁLE VIAC DOMÁCNOSTÍ SA USKROMŇUJE     8 

5. MÉDIÁ ROBIA DOBRÚ PRÁCU, INFORMOVANOSŤ JE VYSOKÁ   9 

 

Zverejňované časti prieskumu sú realizované na náklady spoločnosti Actly. Projekt je 

otvorený aj pre exkluzívne otázky klientov.  

 

V prípade záujmu o pridanie otázky či otázok do ďalších vĺn prieskumu, alebo v prípade 

záujmu o ďalšie informácie o prieskume kontaktujte 
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STRACH PRED NOVÝM KORONA VÍRUSOM MIERNE SLABNE 

Tretí týždeň po sebe odpovedali respondenti v prieskume Actly na otázku, nakoľko sa cítia 

ohrození novým korona vírusom. Väčšina dospelých (55%) sa stále cíti osobne ohrozených 

korona vírusom, pritom každý piaty sa cíti ohrozený vážne. Pocit ohrozenia sa v slovenskej 

spoločnosti stabilizoval. 

 

Vážne ohrozenie pociťuje 24% žien a len 17% mužov; iba 11% ľudí do 29 rokov, ale až 27% 

tých, ktorí majú po šesťdesiatke.  

 

Najmenej sa obávajú ľudia v Bratislavskom kraji.* Na udalosti v Rómskych osadách 

zareagovali obyvatelia Prešovského kraja nárastom obáv z vírusu zo 46% na 59%. 

* Prieskum sa konal tesne pred oznámením nákazy v sociálnom zariadení v Pezinku. 
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RASTIE DÔVERA V ZVLÁDNANIE INFEKCIE, ALE AJ OBAVY Z KRÍZY 

 

Mesiac po prijatí zásadných obmedzení verejného života sa ľudia najviac obávajú 

dlhodobého prepadu ekonomiky. Túto obavu pociťujú najviac tridsiatnici a štyridsiatnici.  

Obava z nedisciplinovanosti ostatných je druhá najsilnejšia a rastie s vekom.  

Ženy prežívajú všetky hrozby intenzívnejšie ako muži, najviac sa to však prejavuje pri tretej 

najčastejšej obave, a to z ochorenia niekoho blízkeho. Veľmi sa ho obáva 54% žien a 35% 

mužov.  

Do popredia - na štvrtú priečku - sa dostala obava zo zníženia príjmov domácností. Týka sa 

najmä ľudí od 40 do 60 rokov a tých, ktorí majú deti.  

Riziko, že zdravotníctvo nedokáže kvôli pandémii pomôcť ľuďom s ťažkými diagnózami 

považuje za reálne ešte viac ľudí, než riziko z toho, že sa pomoc nedostane pacientom 

s diagnózou Covid-19. 
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Klesá počet ľudí, ktorí majú vážnu obavu zo šírenia infekcie a z následného zlyhania systému 

pri pomoci infikovaným a iným vážnym pacientom, pri zabezpečení ochranných pomôcok, 

alebo v zásobovaní liekmi a bežným tovarom. Vypovedá to o rastúcej dôvere ľudí voči 

manažmentu bezprostredných rizík. 

 

 

Na druhej strane rastie počet tých, ktorí sa vážne obávajú takých dopadov mimoriadnej 

situácie, pri ktorých hrá významnú rolu faktor času. Ide predovšetkým o dlhodobý 

ekonomický prepad a znižovanie príjmov domácností, ale aj stratu zamestnania, ohrozenie 

životných plánov, riziko nesolventnosti a zhoršovanie vzťahov v domácnostiach. 
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Dlhodobý prepad ekonomiky vnímajú ako veľmi vážne riziko najmä ľudia vo veku od 30 do 49 

rokov. Zníženia príjmov domácností sa viac obávajú respondenti od 40 do 59 rokov.  

Tridsiatnikov, ale aj ľudí v preddôchodkovom veku sa viac než iných týkajú obavy zo straty 

práce.  

Na ľudí od 30 do 39 rokov tiež viac dolieha obava z neschopnosti splácať svoje záväzky, a to 

napriek opatreniam zameraným na ich odklad. Častejšie uvádzajú aj zhoršenie vzťahov  

v domácnosti a to, že im pandémia skrížila životné plány.  Svoje životné plány musia častejšie 

než ostatní korigovať aj živnostníci. 

 

Z dopadu zatvorených škôl na úroveň vzdelania majú omnoho viac obavu rodičia školákov. 

Celkovo sa toho obáva 73% z nich, vážnu obavu deklaruje 35%. 

 

Z hľadiska existenčných ohrození sú najrizikovejšou kombináciou tridsiatnici s deťmi, o to 

viac, ak podnikajú. 
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NAJVÄČŠIU PODPORU MAJÚ OPATRENIA PROTI NÁKAZE, NAJMENEJŠIU RIEŠENIA 

EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNYCH DOPADOV 

 

Opatrenia súvisiace s pandémiou možno z hľadiska podpory verejnosti rozdeliť do 3 skupín:  

1. Tie, ktoré majú konsenzuálnu podporu okolo 70 a viac percent obyvateľstva. Ide o 

opatrenia bezprostredne spojené so zvládaním rizík infekcie : prevencia všeobecná aj 

na ochranu seniorov, fungovanie zdravotníctva. 

2. Opatrenia s podporou okolo 60%, ktoré sa týkajú rodín s deťmi a školstva. 

3. Opatrenia z oblasti ekonomických dopadov s podporou polovice a menej obyvateľov 

– tie sa týkajú prevencie ekonomických a sociálnych dopadov. 
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Prechodný pokles podpory opatrení v prvom aprílovom týždni mohol byť výrazom zneistenia 

v rámci diskusie o úplnom zastavení krajiny. Pri väčšine opatrení sa po týždni podpora vrátila 

blízko k východiskovým číslam, alebo ich prekročila.  

Pribúdajú ľudia, ktorí vyhodnocujú ako efektívne opatrenia na prevenciu šírenia nákazy, 

rastie dôvera v opatrenia na fungovanie zdravotníctva, ale aj na podporu zamestnanosti, 

firiem a podnikateľov a sociálnych istôt. Klesá akceptácia riešení pre rodiny s deťmi a pre 

vzdelávanie. 

 

Nárast podpory jednotlivých opatrení neznamená automaticky pokles počtu ich kritikov. 

Niekde sú zmeny hodnotenia dané tým, že sa k opatreniu časom vie vyjadriť viac ľudí. 

Najviac kritikov pribúda pri hodnotení riešení na udržanie sociálnych istôt a práce, podporu 

firiem a pre rodiny s deťmi. 

 

Opatrenia na udržanie zamestnanosti kritizuje 53% a riešenia pre firmy a živnosti až 56% 

podnikateľov. K opatreniam pre rodiny s deťmi sú najviac kritickí rodičia školákov – za zlé ich 

považuje 35% z nich. 
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STÁLE VIAC DOMÁCNOSTÍ SA USKROMŇUJE 

Odpoveďou domácností na rastúce obavy z ekonomických a sociálnych dopadov korona krízy 

je zámerné znižovanie výdavkov. Počet domácností, ktoré začali cielene znižovať svoje 

výdavky postupne rastie. V polovici apríla to boli takmer dve z troch, pritom striktné 

obmedzenia musela zvoliť každá piata domácnosť. 

 

 

Najviac obmedzili výdavky domácností podnikateľov/živnostníkov a ľudí vo veku od 30 do 49 

rokov, najmä pokiaľ majú deti v školskom veku. 
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MÉDIÁ ROBIA DOBRÚ PRÁCU, INFORMOVANOSŤ JE VYSOKÁ  

 

Prácu médií po viac ako mesačnej skúsenosti od prijatia zásadných protipandemických 

opatrení hodnotí verejnosť veľmi pozitívne. Viac ako tri štvrtiny ju považujú za dobrú až 

veľmi dobrú. Vyslovene nespokojných je s ňou iba 6%. 

 

 

O niečo negatívnejší sú voči práci médií najmladší do 29 rokov, najmä študenti – so 71% 

pochvalných a 26% kritických hlasov. Naopak, ešte v lepšom svetle než celá verejnosť ju vidia 

tí, ktorí majú doma školopovinné deti, keď ju za dobrú alebo veľmi dobrú považuje 80% a za 

slabšiu 16% z nich. 

Informovanosť verejnosti o praktických krokoch, ktoré má človek urobiť, ak má podozrenie 

na ochorenie Covid-19 isto nie je len vysvedčením pre médiá, ale najmä pre kompetentné 

inštitúcie. Ľudí, ktorí by boli v takej situácii bezradní, je veľmi málo. Až 98% má o tom, čo 

treba robiť, aspoň istú predstavu. Na druhej strane čas sa na kvalite tejto informovanosti 

neprejavuje. Ostáva výzvou posúvať ľudí z najväčšej skupiny čiastočne informovaných do 

skupiny presne informovaných.  

 

 

 


