
Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19 
(výskum SÚ SAV, november 2020) 

Výskum navrhli a realizovali  výskumníci SÚ SAV prostredníctvom podpory projektov:  

APVV-15-0653  Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe.  

VEGA 2/0122/19: Spoločenská dôvera na Slovensku. 

VEGA 2/0120/20: Subjektívne vnímanie hodnoty životného prostredia na Slovensku. 

 



Parametre výskumu HODYSE 2020 

Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19 (skr. HODYSE 
2020) 

 

• Zber údajov:    03. – 10. 11. 2020 

• Výberová vzorka:  1021 respondentov 

• Zber dát: Agentúra FOCUS - Centrum pre sociálnu a 
marketingovú analýzu, s r.o. 

• Metodika výberu vzorky: kvótny výber 18+ (podľa pohlavia, 
veku, vzdelania, národnosti, veľkosti miesta bydliska a kraja) 



Detaily zberu údajov 

Kombinovaný postup zberu dát (CAWI a CAPI zastúpenie vo 
výskume): 

 

• CAWI: 714 respondentov (69,9% celej vzorky), online panel 
agentúry pre obyvateľov 18 - 59 rokov 

• CAPI: 307 respondentov (30,1% celej vzorky), pre obyvateľov 
60+, zber - vyškolení anketári agentúry 

 

V oboch subvzorkách bol pri zbere údajov použitý rovnaký 
elektronický dotazník. 



Kontext zberu údajov 

Zber údajov:    03. – 10. 11. 2020 

 

• V čase výraznejšieho nástupu pandémie (výrazne rástol denný 
prírastok počtu nakazených, ako aj počet úmrtí na Covid-19, 
len počas zberu údajov vzrástol ich počet z 219 na 414). 

• Po prvej vlne celoplošného testovania na Slovensku (31.10. – 
01.11. 2020) 

• Rok 2020 bol rokom parlamentných volieb (29. február 2020, 
volebná účasť 65,8%) 

• Počiatky záujmu o pandémiu prekryté predovšetkým témou 
parlamentných volieb na SR, a celkovo v médiách viac 
rezonovala téma politického diania po nástupe novej vlády 



Kontext zberu údajov 

Vymenovanie novej vlády 21. marec 2020 

 





Skúmané oblasti 

Cieľ získať aktuálne údaje o verejnej mienke v šiestich 
tematických oblastiach:  

 

• spoločenská dôvera,   

• politika a demokracia,  

• konšpiračné teórie,  

• názory na očkovanie,  

• životné prostredie, 

• voľný čas. 



Prejavy v poklese všeobecnej dôvery:  

Myslíte si, že vo všeobecnosti sa dá väčšine ľudí veriť, alebo že v 
styku s inými treba byť veľmi opatrný? 

 



Dôvera voči vybraným inštitúciám: (podiel odpovedí úplne + 
skôr dôverujem) 



Mať život vo vlastných rukách:  

Akú veľkú možnosť máte slobodne sa rozhodovať a usmerňovať 
svoj život. 



Záujem o politiku 

Nakoľko Vás zaujíma politika? 



Internetové zdroje 

• Slovenský archív sociálnych dát (dáta, pramenná publikácia) 

     http://sasd.sav.sk/sk/ 

 

• https://europeanvaluesstudy.eu/ 

 

 

https://europeanvaluesstudy.eu/
https://europeanvaluesstudy.eu/

