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Druhej vlny koronavírusu sa boja viac ženy ako muži 

Prieskum verejnej mienky. 

 

Najviac sa druhej vlny pandémie koronavírusu obávajú ekonomicky aktívni obyvatelia so stredne 

vysokým príjmom. V krajoch, kde bola prvá vlna najsilnejšia, majú väčší strach, ako v ostatných 

častiach Slovenska. Obavy majú viac ženy ako muži. Mnohí by radi vedeli aj to, či už koronavírus 

prekonali. Bez ohľadu na región by všade na Slovensku privítali, ak by sa testovalo v rámci preventívnej 

prehliadky. 

 

Strata či zníženiu príjmu, domáce vyučovanie, izolácia. S pandémiou koronavírusu sa do života ľudí 

vniesla neistota. Mnohé opatrenia sa však už uvoľňujú a téma koronavírusu  už nie je na dennom 

poriadku. „Možno aj preto veľmi jemne prevažujú tí, ktorí sa neobávajú druhej vlny koronavírusu,“ hovorí 

riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích. Vyplýva to z májového prieskumu, ktorý na reprezentatívnej vzorke 

tisíc respondentov zrealizovala prieskumná agentúra AKO. 
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Najväčšie obavy z návratu pandémie koronavírusu majú najmä ekonomicky aktívni ľudia vo veku medzi 

50 až 65 rokov (48%),  nasledovaní pracujúcimi vo veku 34 až 49 rokov (47%). A samozrejme v tých 

regiónoch, kde bolo v prvej vlne najviac chorých na COVID-19, teda obyvatelia Nitrianskeho kraja (49%), 

Bratislavského (46%), Prešovského kraja (45%). Mierne prevažujú ženy (45%) nad mužmi (40%). 

 

 

„To,  že obavy majú najviac práve  ekonomicky aktívni obyvatelia, súvisí pravdepodobne s tým, že ich 

zasiahli protiepidemické opatrenia najviac,“ zamýšľa sa Hřích. Obava z nástupu druhej vlny sa mierne 

zvýši na jeseň, myslí si Peter Lednický, generálny riaditeľ siete laboratórií Alpha medical. „V tomto čase 

začne viac ľudí kašlať a cítiť sa subjektívne horšie,  preto nebudú vedieť rýchlo posúdiť, či ide o chrípku, 

alebo iné ochorenie,“ hovorí Lednický 

Zistila sa tiež súvislosť medzi obavou z príchodu druhej vlny koronavírusu a záujmom o testovanie. 

Väčšina z tých, ktorí sa obávajú druhej vlny koronavírusu, by sa chcela dať testovať. „Zaujímavosťou je, 

že aj medzi tými, ktorí sa absolútne neboja druhej vlny, by sa chcela dobrovoľne otestovať až tretina 

z nich“ vyzdvihla Hřích. 

 

Agentúra zisťovala názor ľudí aj na presný laboratórny test z krvi na protilátky, vďaka ktorému sa dajú 

zachytiť aj aktívne prípady koronavírusu SARS-CoV-2, ale aj tí, ktorí ochorenie prekonali v minulosti a ich 

telo si naň vytvorilo protilátky. Vďaka nemu sa dokáže krajina lepšie pripraviť na možnú druhú vlnu 

nákazy. Slováci by takéto testovanie privítali, keďže však v súčasnosti nie sú testy hradené z verejného 

zdravotného poistenia, robia sa len v malom množstve. „Z našej skúsenosti vieme aj to, že stále si veľa 

ľudí mýli PCR testy, ktoré slúžia na okamžité zistenie akútnej nákazy u pacienta s laboratórnymi testami 

na protilátky, ktoré ponúkajú širší rozsah informácií a umožňujú nám pozrieť sa aj do budúcnosti, či 

pacient toto ochorenie neprekonal niekedy v minulosti a vytvoril si proti nemu protilátky“,  myslí si Peter 

Lednický. 
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Až 81 percent z opýtaných by však chcelo, aby bol test z krvi na protilátky SARS-CoV-2 súčasťou bežnej 

preventívnej prehliadky u  lekára. 

„Pri odpovediach respondentov, ktorí súhlasia, aby bol test súčasťou preventívnej prehliadky, sme 

zaznamenali  mierne  rozdiely v jednotlivých regiónoch  Slovenska. Najmenšiu podporu má takýto plán 

v Bratislavskom kraji, kde sa pozitívne vyjadrilo 75% respondentov, najvyššiu v Banskobystrickom kraji, 

kde takúto možnosť schvaľuje 88% opýtaných,“ spresňuje Hřích. Dáta, získané z takéhoto testovania 

populácie, by sa podľa neho dali využiť aj na hrubý odhad podielu občanov, ktorí sa už dostali do 

kontaktu s týmto vírusom.  

 

 

Poznatky o možnom návrate pandémie, získané  z testovania na protilátky v rámci preventívnych 

prehliadok,  by podľa neho mohli výrazne pomôcť aj slovenskej ekonomike, ktorá už dnes trpí.  

„Vláda by vedela lepšie načasovať a aj prispôsobiť opatrenia, keďže by sme zistili, ktoré regióny boli 

reálne najviac zasiahnuté  v tejto vlne a aká je situácia v zraniteľných skupinách obyvateľov“ , mieni 

Peter Lednický, podľa ktorého by test na koronavírus v rámci preventívnej prehliadky dával zmysel 

práve v tomto období, kým nie je k dispozícii liek, alebo vakcína.  

 

Výskum realizovala na objednávku spoločnosti Alpha Medical agentúra AKO na reprezentatívnej vzorke 

1000 respondentov v termíne od 12.5. do 15.5.2020 telefonickým zberom dát metódou CATI.  
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