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FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – PLOŠNÉ TESTOVANIE NA COVID-19 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Slovenská republika je s takmer 5 a pol miliónmi obyvate-
ľov relatívne malý stredoeurópsky štát s otvorenou a na 
export orientovanou ekonomikou. Od roku 2004 je čle-
nom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie a patrí tak 
do širšieho medzinárodného spoločenstva vyspelých, slo-
bodných a demokratických krajín. Slovensko bolo rovnako 
ako ostatné krajiny zasiahnuté na jar roku 2020 pandémiou 
koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje infekčné ocho-
renie COVID-19 a muselo hľadať najefektívnejšie možnosti 
boja s touto novodobou hrozbou. Ako prvá krajina na sve-
te sa rozhodlo podstúpiť pokus celoplošného testovania 
obyvateľstva na toto ochorenie ako poslednej šance pred 
finálnym lockdownom celej krajiny. Okrem samotnej pan-
démie bola situácia v krajine hneď od začiatku jej vypuknu-
tia sťažená aj faktom, že na Slovensku 29. februára 2020 
prebiehali parlamentné voľby do Národnej rady SR, ktorých 
výsledkom bolo najmä vytvorenie koaličnej vlády z liberál-
nych a konzervatívnych pravicových politických strán na 
čele s kontroverzným politikom Igorom Matovičom a strata 
vtedajšej hegemónie sociálne-demokratickej politickej stra-
ny Smer-SD na slovenskej politickej scéne. V dôsledku vý-
sledku týchto volieb sa skončila aj éra dominancie bývalého 
trojnásobného premiéra Roberta Fica.
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Prvý potvrdený prípad koronavírusu SARS-CoV-2 sa na 
Slovensku objavil dňa 6. marca 2020 ešte počas vlády so-
ciálno-demokratického predsedu vlády Petra Pellegriniho 
zo stredo-ľavej politickej strany Smer-SD, ktorá vládla od 
roku 2016 v koalícii s pravicovou Slovenskou národnou 
stranou (SNS) Andreja Danka a liberálno-konzervatívnou 
občianskou stranou Most-Híd. Už 16. marca 2020 boli 
vládou Petra Pellegriniho prijaté prvé radikálne opatrenia 
(vyhlásenie núdzového stavu, uzatvorenie všetkých ob-
chodov okrem výnimiek ako potraviny, lekárne a interne-
tové obchody, povinnosť prevádzkovateľom obchodných 
domov nezatvoriť uvedené obchody s výnimkou a zákaz 
prítomnosti ľudí v stravovacích prevádzkach), ktorých cie-
ľom bolo zabrániť šíreniu pandémie nového koronavírusu. 
Prijaté epidemiologické opatrenia mali spočiatku relatívne 
širokú podporu slovenského obyvateľstva, ktoré si dobre 
uvedomovalo epidemiologickú hrozbu a jej možné ná-
sledky.

V priebehu marca 2020 výrazne vzrástol záujem občanov 
Slovenskej republiky žijúcich alebo nachádzajúcich sa 
v zahraničí o návrat do vlasti, a to najmä v dôsledku náras-
tu pozitívnych prípadov a rušenia leteckých, cestných 
a železničných liniek. Vláda preto na rokovaní 15. marca 
2020 rozhodla o ich repatriácii na územie Slovenskej re-
publiky. Dokonca, občania po návrate na územie Sloven-
ska zo zahraničia museli povinne ísť do štátnej karantény 
v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra SR, a to na 
dobu 14 dní. Od vypuknutia pandémie a jej šírenia v slo-
venských podmienkach sa na koronavírus SARS-CoV-2 
vykonávali laboratórne PCR testy na celom území krajiny. 
Ich počet rástol priamo úmerne so zhoršujúcou sa epide-
miologickou situáciou.

Striktné epidemiologické pravidlá a celoštátne opatrenia 
(a ich dôsledné dodržiavanie podmienené všeobecnou 
dôverou vo verejné autority zo strany občanov, orgánov 
štátnej a verejnej správy a podnikateľských subjektov), 
ktoré boli prijaté už na začiatku pandémie, udržiavali rela-
tívne veľmi nízky počet potvrdených infikovaných prípa-
dov od jari do konca augusta 2020. Vzhľadom na to si 

Slovensko vo svete získalo uznanie za postup vlády a ďal-
ších verejných a štátnych autorít počas prvej vlny pandé-
mie. Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu, 
dňa 13. júna 2020 bol ukončený núdzový stav, ktorý bol 
vládou vyhlásený 16. marca 2020. Na území Slovenska 
však trvá mimoriadna situácia do dnešného dňa.

Epidemiologická situácia bola v porovnaní s okolitými kra-
jinami na Slovensku veľmi priaznivá, stabilizovaná, udrža-
teľná a pod kontrolou epidemiologických autorít a systé-
mu verejného zdravotného zabezpečenia. Počet 
potvrdených pozitívnych prípadov a počet úmrtí na 100 
tisíc obyvateľov bol na Slovensku, v porovnaní s ostatnými 
vyspelými štátmi Európy a sveta, veľmi nízky. Počas let-
ných mesiacov nebola epidemiologická situácia na Slo-
vensku veľmi dramatická, v dôsledku zníženého zahranič-
ného dopytu v priemyselnom odvetví (najmä 
v automobilovom sektore), v oblasti cestovného ruchu 
a gastronómie a tiež v kultúre a športe sa však zhoršila 
ekonomická a sociálna situácia v krajine (podľa aktuálnej 
prognózy Európskej komisie klesne slovenská ekonomika 
tento rok v dôsledku pandémie o 7,5 %).

Na začiatku septembra 2020 sa však epidemiologická si-
tuácia na Slovensku vo všeobecnosti začala postupne 
zhoršovať. S postupným uvoľňovaním prijatých opatrení 
(napr. voľný cezhraničný pohyb osôb atď.) pred a počas 
letného obdobia začali potvrdené pozitívne prípady koro-
navírusu rýchlo a dynamicky stúpať, čím sa naplnili varo-
vania epidemiológov, ktoré ešte pred letom upozorňovali 
na pravdepodobný príchod druhej vlny pandémie najmä 
v dôsledku otvorených štátnych hraníc, začiatku školské-
ho roka, návratu občanov z letných dovoleniek v zahrani-
čí atď.

Počas septembra však vláda neprijala žiadne celoštátne 
opatrenia na zastavenie šírenia pandémie na území Slo-
venska. Na konci mesiaca september sme postupne za-
znamenávali rekordy v dennom prírastku pozitívne testo-
vaných osôb, ktoré však ešte neprekovali hranicu 1 000 
pozitívne testovaných za jeden deň. Neprijatie preventív-
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nych opatrení počas leta sa stalo neskôr jednou z hlav-
ných výčitiek tak silnej druhej vlny, ktorá krajinu zasiahla.

Dňa 1. októbra 2020 bol preto vládou na dobu 45 dní 
opätovne vyhlásený núdzový stav a do platnosti vstúpili 
nové epidemiologické opatrenia. V tomto období sa epi-
demiologická situácia začala rapídne zhoršovať. 7. ok-
tóbra 2020 bola prvý raz prekonaná rekordná hranica 
1 000 nových pozitívnych prípadov za jeden deň (vykona-
ných bolo 9 518 laboratórnych testov typu PCR). Už o je-
den týždeň, dňa 15. októbra 2020 bola prekonaná ďalšia 
hranica 2 000 nových odhalených prípadov nákazy koro-
navírusom za jeden deň (pri 14 010 PCR testoch) a o 10 
dní na to sa podarilo prekonať aj hranicu 3 000 pozitívne 
testovaných ľudí na ochorenie COVID-19 za jeden deň. 
Spolu s pribúdajúcim počtom pozitívne testovaných osôb 
začali na Slovensku rapídne pribúdať aj úmrtia pacientov 
na pľúcnu formu COVID-19. Práve tento fakt spôsoboval 
najväčšie obavy zo šíriacej sa pandémie, nakoľko poddi-
menzované zdravotníctvo krajiny bilo na poplach nielen 
kvôli samotnému nedostačujúcemu vybaveniu nemocníc, 
ale hlavne kvôli nedostatku odborného personálu.
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Priebeh pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 má v podmien-
kach Slovenskej republiky, okrem iného, aj svoj politický roz-
mer, ktorý je kľúčový pre pochopenie súčasnej celospoločen-
skej situácie. Pred príchodom pandémie na územie Slovenska 
sa, dňa 29. februára 2020, uskutočnili voľby do Národnej ra-
dy SR. Výsledok týchto parlamentných volieb priniesol celko-
vú zmenu straníckej štruktúry straníckeho systému a v ko-
nečnom dôsledku aj pomerne radikálne prerozdelenie moci 
v štáte. Víťazom volieb sa stalo liberálne-konzervatívne hnu-
tie OĽaNO Igora Matoviča, ktoré vytvorilo koaličnú vládu 
s ďalšími pravicovými stranami: (1.) SME RODINA; (2.) Slobo-
da a Solidarita a (3.) ZA ĽUDÍ.

Víťazné hnutie OĽaNO síce nemalo jasný a konštruktívny po-
litický program a ani politické ambície, všeobecná frustrácia 
a únava z politiky, nespokojnosť s bývalou politickou repre-
zentáciou (najmä Smer-SD a SNS) a s ich korupčným správa-
ním boli kľúčovými faktormi, ktoré prispeli k triumfálnemu 
víťazstvu OĽaNO v týchto voľbách. Hlavnou postavou boja 
proti šíreniu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 v sloven-
ských podmienkach sa stal predseda tohto hnutia a predseda 
vlády Igor Matovič.

Za prijaté opatrenia v ekonomike v dôsledku prebiehajúcej 
pandémie na Slovensku zodpovedá vicepremiér pre ekono-
miku, neoliberálny ekonóm a predseda strany Sloboda a soli-
darita, Richard Sulík. Títo hlavní aktéri, zodpovední za zmier-
ňovanie dôsledkov pandémie, sú v otvorenom politickom 
konflikte. Táto skutočnosť, okrem iného, znižuje dôveru ve-
rejnosti vo vládu.

Dňa 17. októbra 2020 premiér Igor Matovič na tlačovej kon-
ferencii oznámil, že sa na území Slovenskej republiky pripra-
vuje celoplošné testovanie všetkých obyvateľov antigénový-
mi testami na koronavírus SARS-CoV-2, ktoré vláda (údajne) 
pripravovala už 3 týždne pred tým, ale túto informáciu držala 
v tajnosti. Podobný experiment sa v súvislosti s pandémiou 
uskutočnil prvý a (pravdepodobne) aj poslednýkrát na ce-
loštátnej úrovni.

Tento experiment, pod názvom operácia „Spoločná zodpo-
vednosť“, sa konal v dvoch po sebe nasledujúcich víkendoch, 

a to od 31. októbra do 1. novembra a od 7. do 8. novembra 
2020. Celoplošné testovanie logisticky a organizačne zabez-
pečovali Ozbrojené sily SR v spolupráci s Policajným zborom 
SR, Vládou SR a orgánmi regionálnej a miestnej samosprávy. 
Pre potreby testovania bolo pripravených takmer 5 000 od-
berných miest na celom území krajiny.

Vláda SR pre potreby plošného testovania, prostredníctvom 
Správy štátnych hmotných rezerv, objednala 13 miliónov ku-
sov antigénových testov za cenu cca 4 €€za jeden kus (bez 
dane z pridanej hodnoty). Celkovo štát zaplatil za testy 52,3 
milióna €€(bez DPH). Testovanie bolo pre občanov bezplatné 
a výsledok testu bol známy v priebehu 15 až 30 minút od 
vyhodnotenia testu (výsledok testu bol napísaný na certifiká-
te v zalepenej listovej obálke, ktorá bola osobne odovzdaná 
priamo testovanému).

Plošnému testovaniu celého obyvateľstva predchádzalo 
v dňoch 23. až 25. októbra 2020 pilotné testovanie v regió-
noch najviac zasiahnutých pandémiou, z hľadiska prepočtu 
na počet obyvateľov najviac potvrdených prípadov koronaví-
rusu. Pilotné testovanie sa uskutočnilo v 4 z hľadiska počtu 
obyvateľov menších okresoch (Tvrdošín, Námestovo, Dolný 
Kubín a Bardejov) a to z celkového počtu 79 okresov. V rám-
ci pilotného testovania bolo otestovaných 140 945 občanov, 
z toho s pozitívnym výsledkom 5 594 ľudí, teda 3,97 %. Po 
pilotnom testovaní skončilo, podľa odhadov, pravdepodobne 
až 10 % členov Ozbrojených síl SR v karanténe.

Prvému kolu plošného testovania (31. október a 1. november 
2020) predchádzali mnohé problémy. Nielen samotná neo-
chota obyvateľstva podstúpiť testovanie dobrovoľne, ale aj 
mnohé hoaxy šírené na sociálnych sieťach, ktoré zachádzali 
až do takých krajností ako napr. cieľ akcie má byť začipovanie 
obyvateľstva a podobne. Nevznikla len obava z mnohých or-
ganizačných a logistických komplikácií (nedostatok zdravot-
níckeho personálu, chýbajúce testy, certifikáty, ochranné po-
môcky, nedostatočná dezinfekcia atď.), ale aj so samotnej 
ochoty ľudí prísť sa otestovať. Táto situácia mala za následok 
zmenu dobrovoľného testovania obyvateľstva na tzv. pod-
mienené. Premiér podmienil vstup do práce, ale aj samotný 
pohyb obyvateľstva preukázaním sa negatívnym výsledkom 
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testu (ten dostal prezývku, modrý preukaz). Obyvatelia teda 
dostali na výber buď sa otestujú, alebo pôjdu do 10 dňovej 
karantény, inak sa nedostanú na pracovisko a nebude im 
umožnený voľný pohyb. Tomu, kto dané nariadenie poruší, 
hrozila pokuta vo výške 1659€. S touto situáciou bolo samo-
zrejme spojených okamžite množstvo právnych problémov 
od potláčania osobnej slobody až po ochranu osobných úda-
jov pri preukazovaní sa certifikátom u zamestnávateľa. Na-
priek mnohým, už spomenutým problémom a obavám zo 
spoločenského bojkotu testovacej akcie prišlo v jej prvom 
kole z očakávaných cca. 3,8 mil. ľudí takmer 3,6 mil., čo zod-
povedá 95% (výnimku mali deti do 10 rokov a obyvatelia nad 
65 rokov).

Počas prvého dňa testovania sa vykonalo 2 581 113 testov. 
Z toho 25 850 (asi 1 %) malo pozitívny výsledok. Počas 
druhého dňa prvého testovacieho kola, ktoré bolo (vzhľadom 
na nižší nápor záujemcov o testovanie) pokojnejšie a organi-
začne lepšie zabezpečené, bolo vykonaných 1 044 219 tes-
tov, ktoré odhalili 12 509 pozitívnych ľudí. Spolu sa teda vyko-
nalo 3 625 332 testov, z ktorých bolo 38 359 s pozitívnym 
výsledkom (cca 1 %).

Do organizácie prvého kola plošného testovania bolo zapoje-
ných takmer 40 tisíc ľudí, vrátane 50 rakúskych a 200 maďar-
ských vojenských zdravotníkov, nakoľko Slovensku sa nepo-
darilo za tak krátky čas príprav zabezpečiť dostatočný počet 
personálu. Významná časť zúčastnených zdravotníkov po 
prvom kole plošného testovania nahlásila karanténu. Testo-
vanie totiž neprebiehalo v ideálnych hygienických, laboratór-
nych podmienkach.

Vláda označila výsledok z testovania za „mimoriadny úspech“ 
a operáciu niektorí ministri Matovičovej vlády populisticky 
hodnotili na „jednotku s hviezdičkou“. Je otázkou, či možno 
hovoriť o triumfálnom úspechu, hoci je pravdou, že obavy 
opozičných politikov (najmä Roberta Fica a Petra Pellegriniho) 
a prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá deň pred testova-
ním, dňa 30. októbra 2020, označila testovanie za celoplošne 
nevykonateľné pre nepripravenosť dostatočného počtu od-
berných miest z dôvodu nedostatku zdravotníkov, sa nenapl-
nili.

Druhé kolo plošného testovania (7. a 8. november 2020) sa 
už neuskutočnilo na celom území Slovenskej republiky tak, 
ako to bolo pôvodne avizované. Uskutočnilo sa len v tých 
okresoch, v ktorých počas prvého kola bolo zaznamenaných 
viac než 0,7 % pozitívnych prípadov. Tieto okresy, ktorých 
bolo 45 (z celkového počtu 79), boli označené ako „červené“. 
Odberné miesta boli zriadené tak, ako počas prvého kola tes-
tovania. V ostatných, „zelených“ okresoch, sa druhé kolo 
neuskutočnilo, bolo v nich však zriadených 20 odberných 
miest, v ktorých sa mohli občania nechať otestovať na báze 
dobrovoľnosti.

Táto zmena nastala potom, ako konzílium odborníkov neod-
poručilo vláde druhé kolo celoplošného testovania a odporu-
čilo vláde testovať antigénovými testami v tých okresoch, 

v ktorých sa pri prvom kole celoplošného testovania potvrdila 
najvyššia pozitivita, teda 1,5 % a viac. Predseda vlády Igor 
Matovič, napriek odporúčaniu odborníkov, presadil hodnotu 
0,7 %. Konzílium odborníkov ako alternatívu k druhému kolu 
celoplošného testovania odporučilo vláde cielené testovanie 
v lokálnych ohniskách šírenia pandémie a testovanie riziko-
vých skupín obyvateľstva v zmysle možného šírenia nákazy. 
Druhého kola plošného testovania sa zúčastnilo 2 044 855 
ľudí a testy identifikovali 13 509 pozitívnych prípadov. Miera 
pozitivity bola 0,66 %.

Minister zdravotníctva Krajčí po druhom kole testovania 
zhodnotil testovanie ako úspešné, nakoľko dokázalo zastaviť 
nekontrolovateľné šírenie vírusu. Predpokladaný počet infiko-
vaných sa mal najbližší týždeň po druhom kole testovania 
pohybovať v číslach okolo 4000 prípadov denne, pričom pre-
testovanie udržalo stav na cca. 2000 denných prírastkov.

Celkovo malo plošné testovanie, iniciované Igorom Matovi-
čom, nízku podporu nie len laickej, ale aj odbornej verejnosti. 
Predstavitelia Slovenskej lekárskej komory na tlačovej konfe-
rencii dňa 28. októbra 2020 vyzvali vládu, aby plánované 
plošné testovanie zastavila, pretože rozhodnutie o ňom ne-
bolo odborné, ale politické. Plošné testovanie zároveň ozna-
čili za „vydieranie“ pretože ľudia, nemali na výber.

O deň neskôr, dňa 29. októbra 2020, Spoločnosť všeobec-
ných lekárov Slovenska v otvorenom liste adresovanom pred-
sedovi vlády a ministrovi zdravotníctva SR MarekoviKrajčímu 
skonštatovala, že postup Vlády SR vrátane neustále sa menia-
cich podmienok, nepripravenosti a evidentne sa stupňujúce-
ho nátlaku na obyvateľov Slovenskej republiky vyvoláva 
množstvo otázok a zvyšujúcu sa mieru nedôvery voči vede-
niu štátu. Tie sa, podľa stanoviska spoločnosti, týkajú medi-
cínskeho významu testovania, spoľahlivosti výsledkov, ako aj 
právneho rámca ochrany práv občanov. Proti plošnému tes-
tovaniu sa postavili aj ďalšie odborné autority.

Proti celoplošnému testovaniu mala výhrady aj politická opo-
zícia. Predovšetkým stredo-ľavá strana Hlas-SD, ktorá vyzýva-
la ľudí, aby sa ho nezúčastnili nielen kvôli neefektívnosti tes-
tov, ale aj kvôli otázkam spojeným s legitimitou povinnosti 
zúčastniť sa testovania pod podmienkou sankcie.
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Plošné testovanie celého obyvateľstva na COVID-19 antigé-
novými testami, ktoré na Slovensku prebiehalo počas 2 ví-
kendov dokázalo z obehu stiahnuť takmer 45 000 infekčných 
prípadov. Ak vezmeme do úvahy, že pri antigénových testoch 
je ich presnosť prirovnávaná k tretine všetkých infikovaných, 
je naozaj sporné hovoriť o úspechu alebo neúspechu. Do vy-
hodnotenia celej akcie sa zvažovala aj jej rentabilita, ktorá pri 
jednom infekčnom predstavovala náklady cca. 10 000 €.

Projekt celoplošného testovania obyvateľstva teda so sebou 
prináša mnohé riziká ako relatívne vysoká pravdepodobnosť 
šírenia vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 na testo-
vacích miestach, nízka spoľahlivosť antigénových testov 
vzhľadom na nízku špecificitu a senzitivitu testovacej metódy 
a z tejto skutočnosti vyplývajúci vysoký počet falošných vý-
sledkov, zdravotné a bezpečnostné riziká, vysoké nároky na 
organizáciu, logistiku a zabezpečenie odberových miest kva-
lifikovaným zdravotníckym personálom, finančné náklady 
projektu, právne sporné otázky samotnej dobrovoľnosti tes-
tovania, ale aj celospoločenské problémy ako radikalizáciu 
spoločnosti a jej roztrieštenosť.

Výsledky antigénových testov, hoci sú lacné a rýchle, sú, pod-
ľa epidemiológov, presnejšie v oblastiach s vyššou hustotou 
infikovaných osôb a na miestach s nízkou incidenciou (poč-
tom nových prípadov) sa tieto testy ukazujú ako málo efek-
tívne. Testovanie ľudí by malo byť nástrojom v boji proti šíre-
niu pandémie, nie cieľom. Pokiaľ nie sú antigénové testy 
použité spoločne s PCR testami, ich použitie na hromadné 
testovania neodporúča ani Svetová zdravotnícka organizácia.

Pri používaní antigénových testov na plošné testovanie exis-
tuje vysoké riziko mnohých falošne pozitívnych a falošne ne-
gatívnych výsledkov, ktoré by mohli infikovaným ľuďom 
umožniť šírenie choroby a ostatných zbytočne držať v karan-
téne, resp. v izolácii. Táto skutočnosť u občanov spôsobuje 
frustráciu, strach, odpor a nespokojnosť. Navyše, na Sloven-
sku úplne absentovala jasná, konštruktívna a dôveryhodná 
komunikácia politickej reprezentácie s verejnosťou o stratégii, 
cieľoch a postupoch plošného testovania.
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Slovenský experiment neostal bez povšimnutia ostatných 
krajín, kde druhá vlna pandémie naberá nekontrolovateľné 
rozmery. Počas celoplošného testovania na Slovensku vyslalo 
Anglicko na naše územie pozorovateľov, ktorí boli zodpoved-
ní za vyhodnotenie projektu pre účely ich krajiny. Neskôr sa 
inšpirovalo aj Rakúsko, kde kancelár S. Kurz vyhlásil taktiež 
pilotné celospoločenské testovanie na december. I keď sa sa-
motná myšlienka celoplošného testovania môže javiť ako 
právne problematická a medicínsky málo účinná, je možné 
očakávať, že práve menšie krajiny nielen v rámci EÚ ju budú 
nasledovať.

V prípade Slovenskej republiky išlo o riskantnú politickú hru 
predsedu vlády Igora Matoviča. Ten totiž v súčasnosti čelí 
zvyšujúcej sa nedôvere slovenskej verejnosti a znižujúcej sa 
popularite. Úspech celého experimentu plošného testova-
nia Matovič podmienil svojim zotrvaním na pozícii predse-
du vlády, čo bolo odpoveďou na jeho prepadajúce sa volič-
ské preferencie. Projekt však nebol ovplyvnený len 
vnútornými politickými okolnosťami, ale aj jeho snahou 
o zlepšenie imidžu a zvýšenie vlastnej reputácie na medzi-
národnej scéne.

Nálada v spoločnosti, ktorá je podmienená vo veľkej miere 
pandémiou ako takou sa odzrkadlila aj na prieskumoch vo-
ličských preferencií, kde sa strana premiéra Igora Matoviča 
od vypuknutia pandémie v marci do októbra dostala z ca. 
23°% na cca. 15%. Veľkému úspechu sa teší v septembri 
založená mimoparlamentná strana bývalého premiéra P. 
Pellegriniho Hlas -SD, ktorá za dva mesiace vykazuje v 
prieskumoch takmer 19% a dostala sa tým na prvé miesto.

Skúsenosť s pandémiou COVID-19 nás učí, že neexistujú 
žiadne zázračné jednoduché riešenia. Kľúčovú rolu v boji 
proti šíreniu pandémie má disciplinovanosť a zodpoved-
nosť ľudí založená na dôvere v politickú reprezentáciu a ná-
rodné epidemiologické autority a širšiu vedeckú komunitu 
(lekári, virológovia, sociálni psychológovia, odborníci na 
respiračné ochorenia, experti na manažment verejného 
zdravotníctva atď.).

Kľúčový je aj konštruktívny a predvídateľný prístup vlády 
a regionálnych a lokálnych autorít (samospráva) založený 
na vedeckých poznatkoch a disponibilných dátach. Rozho-
dujúca je, ako sme už zdôraznili, jasná, odborná a dôvery-
hodná komunikácia vlády s obyvateľstvom. Tá následne 
vedie k ochote občanov dodržiavať vládou prijaté epide-
miologické opatrenia. Dôležité v tomto období je, že vláda 
a ďalšie orgány verejnej moci musia nevyhnutne bojovať 
nie len proti šíreniu prebiehajúcej pandémie, ale aj proti 
hoaxom, klamstvám, polopravdám a konšpiračným teóri-
ám, ktoré s ňou súvisia. Vláda by mala pravidelne a trans-
parentne zverejňovať epidemiologické dáta o rozsahu 
a spôsobe šírenia vírusu, o kapacitách testovania, dohľadá-
vaniach kontaktov a aj o ďalších indikátoroch (napr. pacien-
tov na jednotkách intenzívnej starostlivosti, počet úmrtí 
atď.).
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