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V ostatnom čase rezonuje svetovými aj domácimi médiami problematika šírenia vtáčej chrípky, ktorá 
už okrajovo zasiahla aj náš kontinent. Predstavuje vtáčia chrípka hrozbu aj pre naše obyvateľstvo? 
Majú občania pocit, že vláda robí dostatočné opatrenia v tomto smere? Zmenili obyvatelia na základe 
možného nebezpečenstva svoje stravovacie návyky? A ako sa na tieto témy pozerajú naši susedia z 
Českej republiky, Poľska a Maďarska? 
 
Aj na tieto otázky dáva odpoveď medzinárodný prieskum verejnej mienky, ktorý v mesiaci november 
2005 realizovala agentúra FOCUS v spolupráci s partnermi zo zoskupenia Central European 
Opinion Research Group (CEORG).1 Výberové súbory o veľkosti približne 1000 respondentov 
reprezentujú dospelú populáciu danej krajiny. 
 
 
 
Obavy z vtáčej chrípky v krajinách V4  
 
Medzi obyvateľmi krajín V4 zatiaľ neprevládajú silné obavy z vtáčej chrípky, pričom však 
viac neistoty v tejto otázke panuje na Slovensku a v Čechách, než v Maďarsku a Poľsku. 
O niečo viac ako tretina Slovákov a Čechov (39% resp. 36%) a iba pätina Maďarov a Poliakov (po 
20%) má pocit, že ide o vážnu hrozbu pre ich krajinu. Pre približne 40% respondentov z každej 
z týchto krajín predstavuje vtáčia chrípka iba malú hrozbu. 
 
O žiadnej hrozbe sa nedá hovoriť podľa približne tretiny Maďarov i Poliakov, medzi Slovákmi a Čechmi 
je však takýto „optimistický“ pohľad ďaleko menej rozšírený (12% resp. 15%) 
 
 
TAB 1: Miera obáv z vtáčej  chrípky – porovnanie krajín V4 

 Slovensko Česká 
republika Maďarsko Poľsko 

 predstavuje vážnu hrozbu 39,0% 36,4% 20,2% 19,8% 
 predstavuje len malú hrozbu 44,0% 40,5% 39,2% 42,3% 
 vôbec nepredstavuje hrozbu 12,0% 15,1% 34,8% 32,2% 
 nevie 5,0% 8,0% 5,8% 5,7% 
 
 

                                                
1 Zoskupenie CEORG má sídlo v Bruseli. Zakladajúcimi členmi sú Centrum pre výskum verejnej mienky v Českej 
republike (CVVM), agentúra CBOS v Poľsku a agentúra TARKI v Maďarsku. Za slovenskú stranu na spoločných 
projektoch participuje agentúra FOCUS. 



Robia vlády dostatočné opatrenia? 
 
Na Slovensku, v Poľsku a v Česku zástanci názoru, že vláda danej krajiny nerobí 
dostatočné opatrenia na to, aby pripravila svoju krajinu pre prípad vypuknutia vtáčej 
chrípky, prevažujú nad tými, ktorí si myslia opak. O nedostatočnosti opatrení hovorí 48% 
Slovákov, 45% Poliakov a 41% Čechov – a naopak, za dostatočné považuje vládne opatrenia 34% 
Poliakov, 31% obyvateľov Slovenska a 27% Čechov. V uvedených troch krajinách pätina (Slovensko, 
Poľsko), resp. tretina respondentov (Česko) nevie opatrenia svojich vlád posúdiť. 
 
Zatiaľ čo v týchto troch krajinách je mienka verejnosti voči „vtáčochrípkovým“ opatreniam vlád ladená 
skôr negatívne, diametrálne odlišná situácia je v Maďarsku. Až dve tretiny Maďarov (67%) 
oceňujú opatrenia svojej vlády v tomto smere, nespokojná je iba pätina opýtaných obyvateľov 
Maďarska. 
 
 
TAB 2: Dostatočnosť opatrení národných vlád pre prípad vypuknutia vtáčej chrípky – porovnanie krajín 
V4 

 Slovensko Česká 
republika Maďarsko Poľsko 

 vláda robí dostatočné 
opatrenia 31,3% 27,4% 66,7% 33,6% 

 vláda nerobí dostatočné 
opatrenia 47,9% 40,9% 19,2% 44,9% 

 nevie 20,8% 31,7% 14,1% 20,4% 
 
 
Zmeníme jedálny lístok? 
 
Nielen pre producentov hydinového mäsa bude možno zaujímavé zistenie, že veľká 
väčšina obyvateľov Vyšegrádu zatiaľ nemieni v súvislosti s informáciami o vtáčej chrípke 
radikálne meniť svoj vzťah ku konzumácii hydinového mäsa. Iba cca 1% až 3% opýtaných 
v Poľsku, na Slovensku a v Maďarsku úplne prestalo pod dojmom týchto Jóbových správ 
s konzumáciou hydiny (najviac v Čechách – necelé 4%). Ďalších 20% Čechov a 18% Slovákov však 
konzumáciu obmedzili. V Maďarsku pristúpilo k istým stravovacím reštrikciám 14% a v Poľsku iba 
10% opýtaných, čo súvisí s menšou mierou obáv z vtáčej chrípky v dvoch posledne menovaných 
krajinách (viď tab 1.) 
 
Väčšina obyvateľov (86% v Poľsku, 80% v Maďarsku, 77% na Slovensku a 71% v Čechách) doteraz 
nezmenila nič na svojich stravovacích zvyklostiach v súvislosti s vtáčou chrípkou. 
 
TAB 3: Zmeny v konzumácii hydinového mäsa s ohľadom na správy o vtáčej chrípke – porovnanie 
krajín V4 

 Slovensko Česká 
republika Maďarsko Poľsko 

 úplne prestali konzumovať 1,8% 3,5% 2,9% 1,3% 
 obmedzili konzumáciu 17,9% 20,0% 14,2% 9,7% 
 nekonzumuje z iných dôvodov 
(napr. vegetariánstvo) 2,4% 4,2% 2,5% 2,2% 

 neobmedzili konzumáciu 77,4% 71,3% 80,1% 86,2% 
 nevie 0,5% 1,0% 0,3% 0,5% 
 
Zaujímavou informáciou z prieskumu je snáď aj to, že podiel obyvateľov, ktorí (z rôznych dôvodov, 
napr. vegetariáni) vôbec nekonzumujú hydinové mäso (t.j. nejedli ho ani pred objavením sa vtáčej 
chrípky), je v krajinách V4 takmer rovnaký (na Slovensku, v Poľsku a v Maďarsku cca 2%, v Česku 
o niečo viac – cca 4%). 
 


