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WHO vysiela do Číny delegáciu,
aby preskúmala pôvod
nového koronavírusu

10. 7. 2020

vať tých, ktorí prichádzajú z rizikových krajín, a efektívne 

trasovať. Pandémiu musíme poraziť pred nemocnicami, a to 

všetkými modernými technológiami a systémami v testovaní, 

trasovaní či izolovaní.

MEDZI VEDOU

A VIEROU

Ste veriaci človek a praktizujúci kresťan. Ako vás zasiahla 
pandémia po tejto stránke?

Ako vedec som to prijal ako fakt. Nepriečil som sa uzavre-

tiu kostolov ani online omšiam. Prijal som to ako časť svojej 

obety a podiel zodpovednosti. Niečo, čo musím spraviť pre 

dobro a ochranu ostatných. Vôbec to nenarušilo môj du-

chovný život a výrazne ma to nezasiahlo.

Samozrejme, Veľká noc pred telkou nikdy nebude tou 

v kostole, keď v tme vchádzate do chrámu prežiť zmŕtvych-

vstanie Ježiša Krista a po 40 dňoch pôstu sa kostol rozsvieti 

a organ zahrá glóriu. Vy tam stojíte a na tele máte zimomriav-

ky. Toto sa pred obrazovkou naozaj zažiť nedá.

Ale viera nie je iba o atmosfére.
Presne to som chcel povedať. Aj mnohí politickí väzni žili 

30 rokov bez kostola, a keď sa doň po čase vrátili, ak to prežili, 

verili možno ešte viac. Nie som sviatočný ani nedeľný kresťan. 

Snažím sa žiť kresťanstvo v každodenných drobnostiach. Viera 

je pre mňa niečo oveľa hlbšie.
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Počas pandémie som robil rozhovor s kňazom Igorom 
Kráľom, ktorý slúžil na covidovom oddelení. Hovoril mi, 
že sa tu stretával s pacientmi, ktorí hľadali hlbší zmysel 
svojho utrpenia. Často ho konfrontovali otázkou, či ľudstvo 
alebo oni ako jednotlivci spravili niečo zle, že ich postihla 
pandémia. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, aký zmysel 
malo toto obdobie?

Priznám sa, že nie. Čas plynie rýchlo a ja skôr uvažujem 

o konkrétnych ľuďoch než o ľudstve všeobecne. Niektorí 

hovorili, že sme ako ľudstvo príliš rozmaznaní a pandémia 

nás prinútila zamyslieť sa nad tým, ako žijeme. Ja takto 

neuvažujem.

Ako teda uvažujete?
Pandémiu som prijal ako fakt, ktorý tu je a treba ho riešiť. 

A verím, že ako pandémia prišla, tak aj odíde. Viem, že musím 

chrániť seba, ľudí naokolo a môžem pomôcť, kde treba. Ale 

nikdy som sa nezaoberal myšlienkou, či sme si to zavinili sami. 

Ani som v tom nehľadal žiadne biblické obrazy na spôsob 

Sodomy a Gomory, teda že by sme sa ako ľudstvo odklonili 

od Boha a on nás za to trestá. Nemienim prijať tento názor. 

Nie je to odplata za čosi zlé. Pandémia prišla preto, aby sme 

sa z nej mohli poučiť a ísť ďalej.

Ste veriaci človek a vedec, pre niektorých to je možno oxy-
moron.

(Úsmev.) Nie je to oxymoron. Pre vieru je typické, že mnohé 

veci si nevieme vysvetliť. A keď si niečo nevieme vysvetliť, tak 
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Minister zdravotníctva Marek Krajčí potvrdzuje
druhú vlnu pandémie

11. 8. 2020

prosto veríme. Vedci, ktorí idú naozaj veľmi do hĺbky, či už 

do procesov bunky, alebo iných detailov, sa neraz dostanú 

do momentu, keď si už veci nevedia vysvetliť. A potom jed-

noducho iba veria.

Určite nie všetci.
Iste, ale keď sa budete snažiť vysvetliť, prečo a z čoho 

vznikla geniálna ľudská bunka, tak v nejakom bode zastanete. 

Dnes už dobre chápeme, že vírus mutuje a vznikajú rôzne 

mutácie a kombinácie. Ale ako a prečo sa to deje? Zistíte, že 

neviete pochopiť časový rámec zmien a že na niektoré otázky 

nikdy nedostanete odpovede.

Keď sa v takom momente ocitnete vy, hľadáte za tým Boha?
Ja vedeckú a duchovnú stránku oddeľujem. Neverím v Boha 

preto, že si vo vede neviem niektoré veci vysvetliť. Moja viera 

s vedou nemá nič spoločné. Verím v Boha, lebo ma to robí 

lepším človekom. To je celé. Moja viera je niečo intímne, ale 

aj racionálno-pragmatické.

Ako to myslíte?
Viera ma núti – a za to som jej vďačný – k sebareflexii. Nie-

kedy sa ako vedec v úzkych pristihnem, že vysvetlením môže 

byť len zázrak. No aj tak sa to snažím vedecky čo najpodrob-

nejšie rozobrať, pokiaľ dokážem zájsť. Navyše, som narodený 

25. marca na Zvestovanie Pána. Už veľakrát som sa pristihol 

pri myšlienke, že „počkať, veď ja som vedec“. Ale to trvá len 

milisekundu a hneď tú myšlienku zaháňam, pretože je to 

Pandemická komisia vlády schválila
Pandemický plán
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irelevantné. Veď mňa nemusí vôbec zaujímať, prečo verím. 

Pri omši sa pýtam sám seba, čo som spravil dobre a čo zle. 

Vieru beriem aj ako socioempatický experiment, ktorý ma 

stále drží v pozore.

Socioempatický experiment?
Áno. Kresťanstvo a viera ma robia dokonalejším, no ne-

verím v to, že všetky moje skutky vedie Boh, lebo však Boh 

mi nemôže poradiť zle. Práve naopak, verím v slobodnú vôľu 

človeka a verím, že chyby robím preto, lebo sa tak sám roz-

hodujem. 

Týmto preberám za svoje skutky zodpovednosť a niektoré 

veci dokonca neviem sám sebe odpustiť. Veľké odpustenie 

po spovedi vnímam ako uvedomenie si toho, že ako kresťan 

veľakrát zlyhávam. Moja viera ma núti uvažovať nad sebou 

i ostatnými ľuďmi, no najmä nad mojím vzťahom s nimi 

a Bohom.

Pôsobíte ako človek bez pochybností.
To teda nie. Veľakrát som sa pristihol pri otázke, čo keď 

to tak nie je. Ale na to si zakaždým sarkasticky odpoviem, 

že v najhoršom prípade zomriem a zožerú ma chrobáky. 

(Smiech.) 

Chcem si však byť istý, že v momente smrti budem ve-

dieť, že som urobil v živote maximum. Chcem žiť tak, aby 

som mohol umrieť so cťou, s pocitom, že som po sebe niečo 

zanechal, napríklad mnoho ľudí, ktorí ma mali radi a bude 

im za mnou smutno.
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Premiér Matovič odovzdáva boj
s pandémiou ministrovi

zdravotníctva Marekovi Krajčímu

12. 8. 2020

A to sa nedá dokázať zlými skutkami, iba tými dobrými. 

Do neba sa dá prísť len cez dobro.

Je viera vo vede výhodou?
Nijakým spôsobom ma ako vedca nezvýhodňuje. Ak sa 

mi nedarí, mám dve možnosti: že sa na to vykašlem alebo si 

poviem, že vydržím, lebo v tom vidím zmysel. Nikdy som sa 

za čo najskorší a čo najlepší výsledok nemodlil. Ani za to, aby 

sme vyrobili najcitlivejšie PCR testy a aby sa dobre predávali. 

(Úsmev.)
Nechávam na Boha, nech sa stane to, čo on chce. Je to 

možno patetické, naivné alebo až hlúpe, ale ja chcem naozaj 

robiť len dobro. Preto ma to moje nešťastné video, o ktorom 

sme už hovorili, dodnes trápi. Mrzí ma, že som ním nieko-

ho urazil. Mrzí ma to viac než to, že niektorí ľudia mi prajú 

smrť. A ľudia vidia, že ma to trápi. Preto to stále vyťahujú, aj 

keď sa nič zlé nestalo, lebo vedia, že mi tým ublížia. Ale ja sa 

nehanbím povedať aj po stýkrát, že ma to mrzí.

Počas pandémie ste čelili mnohým nenávistným prejavom. 
Bolo to únosné?

Hejty a vyhrážky smrťou asi patria k môjmu statusu. 

Som komerčný vedec, tvorím vlastnú značku, preto to be-

riem ako súčasť biznisu. Zároveň žijeme v dobe face booku 

a tí, ktorí navštevujú môj profil, vedia, že sa snažím poc-

tivo každému odpovedať na otázky. A veru, niektorí ma 

počastujú všeličím.

No uvedomil som si, že za tým hnevom, vulgarizmami 

a vyhrážkami sa skrývajú nešťastní, frustrovaní ľudia, kto-
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rých niečo trápi, niečoho sa boja, niekoho stratili alebo si 

nejaké zranenie nesú celý život. A keď nájdete príčinu ich 

negatívneho nastavenia, tak až potom začnete normálne 

diskutovať. Preto sa snažím byť aj vo verejnom priestore 

silne empatický, hoci uznávam, že v niektorých prípadoch 

sa to nedá. No snažím sa mať aj týchto ľudí rád.
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Tisíce obetí sú kombináciou viacerých faktorov: vedenie 

vlády túžilo po bombastických riešeniach. Následne sa do pan-

démie priveľmi zamotala politika – tlak koaličných strán na 

uvoľňovanie a v závere bitka o voliča a preferencie. A aj nadše-

nie ľudí z dobrého výsledku opadlo, zaúradovala pandemická 

únava. Niektorí si aj dnes povedia, že sa ich obete pandémie 

netýkajú. No súhlasím s tvrdením, že významnú rolu zohrali 

práve experimenty, ktoré žiaden zázrak nepriniesli.

Lenže tie sedeli štýlu vládnutia Igora Matoviča.
Na jeseň sme pánovi expremiérovi hovorili, aby sme ne-

hľadali zázračné riešenia, lebo také neexistujú, a pracovali 

radšej so starými osvedčenými metódami, pretože ide o vírus, 

a nie o marketingový boj. Nestretli sme sa s pochopením. Iným 

krajinám sa darilo vďaka karanténe, testovaniu, vyhľadáva-

niu kontaktov a lockdownu. Slovensko sa sústredilo len na 

testovanie, a to so závažným podcenením ostatných zložiek. 

Presvedčili sme sami seba, že už nič iné robiť nemusíme, čo 

bola chyba.

Čo bolo osudovým v našom rozhodovaní počas boja s pan-
démiou?

Časť odpovede je v povahe vtedajšieho pána premiéra. Má 

marketingové myslenie a jeho povaha ho núti experimento-

vať. Často mu to v politickom živote vyšlo a myslím si, že na 

tomto si zakladal aj teraz, no tentokrát sa to nepodarilo. Osoba 

expremiéra bola v boji s pandémiou jedna z najdôležitejších, 

ale určite to nie je hlavná príčina nášho zlyhania.
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Začiatok pilotného antigénového testovania
na Orave a v okrese Bardejov

23. 10. 2020

Antigénové testovanie bolo v rámci druhej vlny bodom 
zlomu. Vy tvrdíte, že expremiér Matovič siahol po tomto 
riešení hlavne pre Sulíkovo odmietanie zavedenia lock-
downu?

Tak to vnímam a je to môj osobný názor, Matovičovo 

hľadanie bombastického riešenia, z ktorého vzniklo plošné 

testovanie, bolo odpoveďou na populistický odpor SaS voči 

pritvrdeniu opatrení. No nevravím, že aj pánovi Matovičovi 

to nepadlo vhod a že sa sám nesnažil nájsť iné ako osvedčené 

riešenie. SaS ho v tom nepriamo poštuchávala. A ako to do-

padlo, už vieme všetci.

Samozrejme, je to aj o nefunkčnosti štátnych inštitúcií. 

Doteraz nerozumiem, prečo Úrad verejného zdravotníctva 

nedokázal včas pripustiť, že jednoducho nestíha vyhľadávať 

kontakty pozitívnych, a prečo odmietal pomoc v trasovaní. 

Nehovoriac o tom, že nepripustil, že tu máme komunit-

né šírenie ani v čase, keď bolo očividné. Nie je to tak, že 

zlyhala len vláda, hoci vzťahy v nej môžu za nejedno naše 

„prvenstvo“.

Spätne to vyzerá tak, že riešenie pandémie paralyzoval 
spor medzi Sulíkom a Matovičom. Najviditeľnejšie to bolo 
na konci roka 2020, ale niektorí tvrdia, že ich vzťahy sa 
naštrbili už pred Veľkou nocou 2020 pri kontrolách polície 
na hraniciach okresov. Súhlasíte?

Na jar som nebol svedkom nejakej ich hádky, až počas 

jesene. Dovtedy som nezažil ich konflikt v priamom preno-

se, ale viackrát som pánovi Sulíkovi vysvetľoval závažnosť 
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pandémie a bolo ťažké, aby vôbec prijal nejaké argumenty 

a pochopil, čo hrozí. Niekedy som vyslovene nechápal, ako 

môže niektoré veci tak vnímať.

Napríklad?
Nechápal, načo bolo treba nakúpiť toľko ochranných pro-

striedkov. Empatiou veľmi neprekypoval a covid zľahčoval. A to 

nielen počas prvej vlny, keď covid prirovnával ku chrípke. Po 

všetkom, čo som od neho počul, som sa už ani nepozastavoval 

nad tým, keď povedal, že patrí medzi tých, ktorí sa covidom 

nikdy nenakazia.

Kedy bol Sulík ochotný o problémoch diskutovať a počúvať 
argumenty?

Keď sme na neho išli cez ekonomiku. Keď sme mu ho-

vorili, že dostatočne tvrdý lockdown v správnom čase je 

pre ekonomiku to najlacnejšie riešenie, ako-tak vnímal. 

Ale keď SaS neskôr veľmi začali rásť preferencie, diskusia 

o lockdowne bola už úplne zabitá. A často mu pomohol aj 

mediálny obraz.

Napríklad keď dostal pán minister školstva Gröhling 

v novembri úlohu zabezpečiť plán testovania na školách. 

Po dvoch týždňoch sme sa stretli na ústrednom krízovom 

štábe a on povedal, že ten plán jednoducho nemá, lebo je to 

komplikované.

Samozrejme, bez toho sa školy otvoriť nemohli. A mediál-

ne z toho vyšiel ako víťaz Sulík, lebo on chce školy otvárať 

a Matovič to pre ich spor nechce.
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Začiatok zákazu vychádzania
na celom území Slovenska s výnimkami

24. 10. 2020

Takže Matovič vždy nabehol Sulíkovi na bodák?
Tento výrok pána Borisa Kollára to plne vystihuje. Igor 

Matovič skutočne vždy nabehne na bodák pánovi Sulíkovi. 

Iný typ politika ako pán Matovič by z týchto konfliktov vyšiel 

ako víťaz. Viackrát som zažil situácie, kde to Matovič úplne 

nezvládol a ešte horšie to potom preňho vypálilo v médiách. 

Pritom veľakrát bola chyba naozaj na strane pána Sulíka, kto-

rému mnohí aj tak tlieskali.

Ako sa správal Sulík na ústredných krízových štáboch?
V zásade tam nechodil, len sa počas nich vyjadroval na 

sociálnych sieťach. Raz dal status desať minút pred krízovým 

štábom, že treba otvoriť školy. Na štábe však poriadne nebol, 

len tam vošiel na pár minút a povedal, že on je za otvorené 

školy.

Niekto mu na to povedal, že to sme tu všetci, len povedzte 

ako. On nepovedal nič a odišiel s tým, že má iné povinnosti. 

To bol populizmus par excellance, keď akože bojujete za uvoľ-

nenie opatrení, ale nemáte žiadne riešenie a dokonca o ňom 

nechcete ani diskutovať.

To isté sa udialo predtým s fitnescentrami a reštauráciami, 

keď sa postavil pred kamery s tým, že chce vidieť podklady, 

prečo sú reštaurácie nebezpečné. Keď sa už nevie v rámci 

koalície opýtať, tak potom tu máme Google so stovkami štúdií 

z celého sveta. Jeho postup bol veľmi nezodpovedný, podrýval 

tým dôležité opatrenia zachraňujúce životy aj ekonomiku 

a z môjho pohľadu sa voči vláde nesprával vôbec fér.



136 ZÁKULISIE PANDÉMIE

Matovičovi teda dávate za pravdu, keď hovoril, že za všetko 
môže Sulík?

To zas nie. Nechcem nikoho zbavovať jeho podielu viny, 

ale keď už vstúpim do koalície, tak rešpektujem nejaké pra-

vidlá spolupráce a konflikty si riešim vnútri, nie cez médiá. 

Doteraz nechápem, prečo SaS nevystúpila z koalície, keď v nej 

nebola spokojná. Z toho, čo som všetko s politikmi za ten 

rok zažil, si myslím, a môžem sa mýliť, že pán Sulík nie je 

schopný koaličného vládnutia. Ale voliči asi potrebujú zažiť 

ešte tretiu vládu pána Sulíka, aby to pochopili. Teraz sa všetko 

ľahko hodí na Matoviča, ktorý naozaj spravil veľa chýb a aj 

jeho nešťastná tvrdohlavosť nás stála veľa. Ale ja si myslím, 

že za gro problémov v koalícii aj pri riadení pandémie môže 

správanie SaS.

Aj jedna zo základných chýb plošného testovania bola 

práve dohoda v rámci koalície, že test znamená vstupenku na 

slobodu. Zažil som prvé stretnutia k tomuto plánu, kde Sulík 

veľmi podporoval antigénové testovanie, lebo v ňom videl al-

ternatívu k lockdownu. Rovnako ako Matovič. No podmienkou 

Sulíkovej podpory bola dohoda, že s testom sa všetko otvorí. 

A to bola základná chyba. Testovanie malo byť len doplnkom 

prísneho lockdownu. No Matovič sa tešil, že Slovensko našlo 

jedinečné riešenie, a čakal, že zaň zožne svetový úspech.

Čo sa nestalo. Platí, že nápad plošného testovania vznikol 
v hlave Igora Matoviča?

Myslím si, že nápad plošne testovať skrsol v hlave pána 

expremiéra, ale neviem, kto mu o tejto možnosti ako prvý 
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povedal. Na antigénové testy neprišiel sám, môžem sa len 

domnievať, kto z odborníkov mu tento nápad vnukol. Táto 

idea sama osebe nebola zlá, len nebola domyslená v širších 

súvislostiach.

Matovič je v niečom génius. No nechcel počúvať o psy-

chologických výhradách spojených so zmenou správania ľudí 

po testovaní a už vôbec nie o problémových medicínskych 

aspektoch. No smola bola, že sa našli odborníci, ktorí mu 

takéto testovanie odborne požehnali.
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Slovensko spúšťa očkovaciu kampaň.
EMA schválila vakcínu od spoločnosti AstraZeneca

29. 1. 2021

sa vôbec dalo takýmto spôsobom uvažovať. Chybu však vi-

dím aj v tom, že na Slovensku je aj na nižších pozíciách veľká 

neochota urobiť niečo proti vôli štátnych orgánov. Nebol tam 

nikto, kto by buchol do stola.

Ani bývalý minister zdravotníctva pred Vianocami nedoká-
zal presadiť lockdown, hoci sa aj rozplakal. Takže odchody 
nižších úradníkov by na riešenie pandémie nemali zásadný 
vplyv, nemyslíte?

Neviem, no zdravá konfrontácia vnútri inštitúcií nám chý-

ba. U nás úradníci neurobia nič, z čoho by mohol byť problém. 

Takto pomenoval situáciu v rozhovore pre denník SME aj 

súčasný minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Ľudia 

nie sú extra motivovaní urobiť veci lepšie, ako to majú na-

riadené. Videli sme to, keď si prehadzovali horúce zemiaky 

zodpovednosti za chyby a nikdy sa nenašiel ten zodpovedný, 

všetci sa len vyhovárali. Ako na základnej škole. Učiteľ sa opýta, 

kto rozbil okno, ale nik sa neprizná, všetci, čo to videli, len 

mykajú plecami. Všetky rozhodnutia boli kolektívne, či už pri 

očkovacej stratégii, alebo pri vyjednávaní zmluvy o Sputniku 

a podobne.

Medzi chybami ste nespomenuli celoplošné testovanie. 
Pritom ste známy ako kritik antigénových testov. Prečo?

Lebo to nie je jedna z najväčších chýb. Je to len polarizujúca 

vec. Testovanie malo v najviac postihnutých okresoch silný 

redukčný efekt a pomohlo zlepšiť situáciu. Ale na základe dát, 

ktoré máme dnes, o podstatnom pozitívnom efekte
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Kde sme teda pri plošnom testovaní spravili najväčšiu 
chybu?

Zle sme ho vyhodnotili. Uverili sme vlastnému úspechu 

a nepriznali sme si realitu, tú sme vyslovene popierali. Už 

v deň, keď sa začalo testovanie, stúpla mobilita, následne 

incidencia prípadov a hospitalizácie, no stále sme sa tým od-

mietali riadiť. Veľkým pochybením bolo, keď sme v „skríningu“ 

pokračovali aj v januári, hoci sme videli, že to nefunguje a jeho 

efekt je nízky. A to tu ešte zúrila britská mutácia. Opakovanie 

chýb je tiež jeden z našich problémov, ako aj zlá interpretá-

cia. Celoplošné testovanie bolo podané tak, že sa otestujeme 

a dobre bude. Veľa ľudí do toho išlo aj s prísľubom následného 

uvoľnenia opatrení. Bola to rétorika falošných sľubov.

Ale bez toho by sa ľudia nešli testovať.
Áno, keby nebola, skončilo by sa to politicky pre nízku 

účasť ako neúspešná akcia. V antigénových testoch sme veľ-

mocou, urobili sme ich viac ako 35 miliónov, ale medzi veľ-

moci patríme aj v počte obetí na milión obyvateľov. Nejako to 

nejde dokopy a ťažko sa tváriť, že tieto veci spolu nesúvisia. 

Silno sme zanedbali, podcenili a dostatočne nepreskúmali aj 

sociologické efekty testovania. Štát mohol urobiť sociologický 

prieskum a vyhodnotiť, ktoré opatrenia majú aký efekt. Nie-

kedy mám pocit, že to ani vedieť nechceme.

O sociológii za plošným testovaním možno polemizovať. 
Pri antigénových testoch často zaznieval argument o pocite 
falošnej istoty, ktorý je interpretovaný ako faktor, ktorý 
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zvyšoval mobilitu. Podľa sociologického výskumu SAV Ako 
sa máte, Slovensko? by sa však veľká časť stretávania po 
negatívnom teste udiala tak či tak. Antigén tak zrejme ne-
slúžil ako vstupenka, skôr ako poistka. Nie je potom tento 
sociologický aspekt falošnej istoty preceňovaný?

Je to výborná poznámka, ale nezávislé dáta z Apple či 

Google tomu nenasvedčujú. Do dňa začiatku plošného tes-

tovania pomerne výrazne mobilita klesala. V deň testovania 

sa však odrazila od minima a odvtedy rapídne stúpala. To 

znamená, že testovanie ľudí rozhýbalo. A vyššia mobilita aj 

na základe zahraničných štúdií znamená vyššiu mieru kon-

taktov. V súlade s týmito dátami ukazujú aj tie ostatné – či už 

incidencia, úmrtia, alebo hospitalizácie – ten istý trend, len 

s oneskorením. Takže ťažko sa mi hovorí, či bol aspekt faloš-

nej istoty spätý s testovaním preceňovaný. No ako môžeme 

hovoriť o pozitívnom efekte celoplošného testovania, keď 

sme zvýšili trend mobility? A zároveň vieme, že mobilita je 

ten najdôležitejší faktor pandémie? Keby ho plošné testovanie 

ďalej nezvyšovalo, bol by som ochotný debatovať o tom, že 

testovanie je náhrada lockdownu.

Zvýšená mobilita je jedna vec, ale stretávanie sa aj bez poci-
tu falošnej istoty druhá. Nie je aj nedokonalá ochrana pred 
rizikom lepšia ako žiadna?

Ťažko to povedať takto kategoricky. Vieme, že podstatou 

šírenia tejto epidémie je superšírenie, a otázka znie: Neviedol 

negatívny pocit bezpečia k tomu, že ľudia mali viac kontaktov 

práve pri superšírení?
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Čo sa týka falošného pocitu istoty, ukázalo sa, že naj-

menší efekt malo testovanie v okresoch, ktoré neboli až také 

postihnuté. Ale fakt, že to tieto okresy zistili, vyvolal ko-

lektívny efekt vyššieho bezpečia a podnietil mobilitu. Moja 

interpretácia je taká, že v okresoch, ktoré boli v lepšom stave, 

si ľudia vyhodnotili situáciu ako bezpečnú. A potom už bolo 

ich správanie nepatričné, lebo brali do úvahy, že situácia 

u nich nie je taká vážna.

Podpísali by ste sa pod tvrdenie, že antigénové testovanie bol 
dobrý nápad, ale zlyhaním bolo uvoľnenie opatrení po ňom?

Nie. Plošné antigénové testovanie je ako komunizmus. Je 

nereálne a možné len v prísne nedemokratických režimoch. 

Vysokú účasť na ňom sme mali len vďaka priepustkám na slo-

bodu. Keby tie neboli, teda keby ľudia vedeli, že naďalej budú 

zavretí doma, toľko by ich určite neprišlo. Idea, že masovo 

otestujeme celú krajinu a nezvýši to mobilitu, je nereálna. Ide 

o konceptuálny principiálny omyl.

Ale na Orave to takto fungovalo. Región sa pretestoval a ná-
sledne kontroloval aj za pomoci vojakov. A došlo k zlepšeniu.

Obmedziť antigénové testovanie na tie miesta, ktoré sú 

najviac postihnuté, je správne. Tam ho môžeme naozaj na-

riadiť a po ňom kontrolovať zavedenú karanténu a mobilitu. 

Pretestovať v danom čase Oravu bolo výborné riešenie a malo 

to pozitívny efekt. Ale nie som si istý, či sa tam situácia zlepšila 

najmä vďaka testovaniu. Preľaknutí Oravci prirodzene zme-

nili svoje správanie a výsledku pomohol určite aj lockdown 
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nariadený týždeň pred testovaním aj týždeň po ňom. Nie je 

teda jasné, či samotný akt vykonania testu bol ten kľúčový. 

Nemáme o tom žiadny dátami preukázateľný dôkaz.

Máme však dôkaz, že pretestovanie ani niektorým ohniskám 
bez následnej prísnej kontroly opatrení nepomohlo.

To je dobrá poznámka. O Orave sa hovorí, že trikrát sa 

testovalo a aké to bolo úspešné. V Púchove sa testovalo tiež 

trikrát a následne sa stal najhorším okresom na Slovensku. 

Pritom predtým na tom nebol tak zle a prebudil sa počas ploš-

ného testovania. Otázne je, prečo to v Púchove nefungovalo.

Malo antigénové testovanie vo finále pozitívny alebo ne-
gatívny efekt?

Testovanie má vo všeobecnosti vždy pozitívny efekt, 

otázne je, ako je vyvážené negatívnymi vplyvmi. Pravidelné 

testovanie menej presnými testami sa v modeloch ukazuje 

ako naozaj efektívne, ale je realistické testovať dvakrát týž-

denne všetkých občanov Slovenska? Máme na to finančné 

zdroje a ľudské kapacity, najmä keď testy musí vykonávať 

medicínsky personál, ktorý potrebujeme inde? A dokedy to 

budeme robiť? Čo potom, keď sa ľudia prestanú testovať? 

Nerozumiem koncepcii, čo sme trojkolovým plošným tes-

tovaním vlastne chceli dosiahnuť. Mysleli sme si, že trikrát 

otestujeme nejaké obce a bude koniec? Ťažko. Neodsudzujem 

samotné plošné testovanie antigénmi. Iba tvrdím, že sme 

plošné testovanie použili úplne zle.

Návrat detí do materských škôl,
na prvý stupeň ZŠ a maturantov


