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Prečo sa ľudia dávajú očkovať proti koronavírusu 
 

Agentúra AKO, s. r. o. uskutočnila v dňoch 6.-13.9.2021 prieskum verejnej mienky formou 
telefonického dopytovania (CATI). Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov. Vzorka bola 
reprezentatívna voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, kraja trvalého bydliska 
a národnosti. Otázka bola zaradená do  multitématického zberu dát Prieskum si objednala 
občianska iniciatíva www.iniciativazadobrevztahy.sk. Cieľom bolo získať aj informácie o 
motívoch očkovaných ľudí, keďže doteraz bola skúmaná najmä  motivácia nezaočkovaných. 
Otázka znela: „Aký dôvod, aký argument, aká okolnosť vás presvedčila, že ste sa dali 
zaočkovať? Prečo ste sa dali  zaočkovať? Prečítam vám možnosti.“ 
(Respondent mal možnosť vybrať 2 odpovede z preddefinovaného zoznamu odpovedí, alebo 
uviesť vlastnú odpoveď, preto súčet % presahuje 100 %). 
Zaočkovaní respondenti a tí, ktorí sú už prihlásení na očkovanie, odpovedali nasledovne:  

PREČO SOM SA ZOČKOVAL % 

Ochrana zdravia mojich blízkych a okolia 50,0% 

Ochrana vlastného zdravia 46,3% 

Očkovanie som nepotreboval, ale nechcel som byť obmedzovaný opatreniami 
(cestovanie, služby) 

17,4% 

Chcem prispieť k celospoločenskému riešeniu, a preto je správne sa zaočkovať 15,1% 

Očkovanie odporúčajú autority (vedci, lekári, politici) 9,1% 

Vlastné rozhodnutie 4,1% 

Jediné východisko z pandémie 2,6% 

Pracujem v zdravotníctve 2,1% 

Zamestnávateľ na mňa vyvíjal tlak, nechcel som prísť o prácu 2,1% 

Očkovanie som nepotreboval, ale nechcem byť považovaný za sebeckého / 
nespolupracujúceho / necitlivého / necitlivého / nezodpovedného / antivaxera / 
konšpirátora 

1,5% 

Očkovanie som nepotreboval, ale mal som konflikty s blízkym okolím a nechcel som 
neustále vysvetľovať, prečo nie som zaočkovaný 

1,2% 

Odporúčanie rodiny 1,1% 

Úmrtie blízkeho 0,9% 

Finančná odmena, výhody 0,4% 

Neviem 0,5% 

Nechcem odpovedať 0,2% 
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