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Nebojíte sa, že zomriete na koronu? Mám hypotéku, mňa vyliečia!  
ľudový vtip v roku 2021 
 
„Pandémiu treba  brať ako príležitosť, ktorá sa prejaví raz za život. Všetko sme videli z iného 
pohľadu, zlé i dobré. Spomalenie bol dar, ktorý umožňuje zmeny. Zásadný prínos bol, že život 
môže byť jednoduchší.“ 
Janka, v domácnosti, 42 rokov 
 
„Zmena v dôsledku pandémie je dočasná. Myslel som, že už po kríze v 2008/9-tom sa ľudia 
zmenia, ale skončilo to zvyčajnou barokovou zhýralosťou. Nakupujeme ďalej množstvo 
zbytočností...“ 
Andrej, grafik, 38 rokov 
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Teoreticko-metodologický úvod 
 

Z antropologického hľadiska sa ekonómia skladá z výroby, cirkulácie (teda trhovej 
a netrhovej výmeny ako aj redistribúcie) a spotreby rôznych objektov v rôznych sociálnych 
kontextoch. Objekty môžu byť materiálne veci, ale aj aktivity, ktoré ľudia robia pre druhých, 
či menej materiálne objekty, vytvorené či pretvorené človekom, ako mená, značky, 
myšlienky a podobne. Kontexty, v ktorý sa realizuje ekonómia môžu byť jednoduché ako 
domácnosť, alebo zložitejšie ako firmy či korporácie, až oblastné trhy, globálne systémy 
výroby, výmeny a spotreby. Kontext určuje čo ľudia robia s jednotlivými objektmi a aký 
kultúrny význam pripisujú ekonomickým aktivitám.  

Ekonómovia zvyčajne zužujú svoj záujem na monetárne výmeny a pokúšajú sa rozvíjať 
formálne ekonomické modely. Antropológovia sa zaujímajú o všetky formy výmeny, 
cirkulácie a spotreby, nielen tú monetárnu. Nezaujíma ich primárne vytváranie formálnych 
modelov, ale pochopenie a opis ekonomického správania v konkrétnom sociálnom 
a kultúrnom kontexte. Kľúčovým objektom záujmu tejto štúdie preto je pochopenie a opis 
sociálnych a kultúrnych modelov živobytia a symbolov materiálneho sveta pod vplyvom 
pandémie COVID-19 v roku 2020 a 2021 na Slovensku. Predpokladom je, že pandémia 
spôsobuje transformáciu lokálnych modelov živobytia a táto transformácia nie je priamo 
úmerná miere a rozsahu ekonomických zmien na makroúrovni.  

Kultúrno-ekonomické modely živobytia sú inšpirované najmä prácou Stephena Gudemana 
Anthropology and Economy (2016).2 Jeho antropologický model ekonómie nekorešponduje s 
perspektívou politickej či neoklasickej ekonómie, ale preferuje ekonómiu ako oblasť či 
inštitucionálnu sféru, ktorá môže zahŕňať tak komunitné vzťahy ako aj trhovú individuálnu 
voľbu. Obe tieto sféry, komunita a trh, sú však v týchto etnografických modeloch dialekticky 
spojené, ako to dávnejšie definoval ekonomický historik Karl Polanyi (1944).3 

Tento model ekónomie vychádza zo vzťahu medzi sférou komunity charakterizovanou 
vzájomnosťou (mutuality) a trhom, teda neosobnými vzťahmi riadenými kalkulatívnym 
rozumom (self-interest). Bolo by naivné tvrdiť, že ľudia, ktorí kalkulujú (správajú sa racionálne 
z hľadiska dominantnej neoklasickej školy ekonómie či niektorých psychologizujúcich 
perspektív racionálnej voľby), sa vyväzujú zo sociálnych väzieb a kultúrnych symbolov svojich 
komunít. O to viac, ak sa cítia ohrozený krízou, spôsobenou dovtedy neznámou pandémiou. 
Práve naopak, v istej oblasti, čase či priestore (v konkrétnom kontexte) preferujú 
individualizovanú „egoistickú“ kalkulatívnosť na úkor komunitnej vzájomnosti a naopak, 
model komunity je zároveň súčasťou „kalkulovania“. 

Komunita je malá lokálna skupina, ktorá však v očiach svojich členov môže existovať aj ako 
predstavená komunita štátu či národa, alebo aj ako globálna komunita. Na druhej strane trh 
v čistej forme predstavuje anonymné výmeny v súťaži o zisk s minimálnymi nákladmi. Pri 
ňom však treba oddeliť trhové vzťahy od ich sociálnej bázy. To sa podarí až na úrovniach, 
ktoré eliminujú vplyv komunity, napríklad v prostredí búrz a vďaka technologickým 

 
2 Gudeman, Stephen (2016) Anthropology and Economy. Cambridge: Cambridge University Press. 
3 Polanyi, Karl. (1978 [1944]) The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon. 
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výdobytkom priemyselnej, a dnes internetovej éry. Všetky tieto úrovne existujú 
a spolupôsobia v kontexte pandémie. Etnografia živobytia v čase pandémie teda musí opísať 
a pochopiť ľudovú ekonómiu v čase pandémie. Etnografiu živobytia v čase pandémie je 
potrebné vybudovať na metodicky získaných dátach. 

Výskum tejto práce pozostával z dvadsiatich hĺbkových rozhovorov o životných stratégiách 
počas pendémie a dlhodobého pozorovania správania sa účastníkov týchto rozhovorov. 
Rozhovory a pozorovania boli uskutočnené primárne v roku 2021 v troch rôznych lokalitách 
(Pezinok, Dudince, Košice) s cieľom zahrnúť rôznorodú generáciu v produktívnom veku. 
Scenár rozhovoru je prílohou 1 tejto štúdie. Rozhovory však vychádzali z dlhodobej znalosti 
prostredia ako aj čiastkovej znalosti pracovných histórií a sociokultúrneho základu 
študovaných osôb.  

Výskumnú vzorku tvorili muži aj ženy vo veku od tridsať do šestediat rokov ako aj dvaja 
dôchodcovia - sedemdesiatnici. Medzi zamestnancami boli technici, úradníci a úradníčky, 
manažér a manažérka, učiteľka, SZČO i umelec na voľnej nohe. Napriek tejto rôznosti nebolo 
zámerom ponúknuť nutne reprezentatívnu etnografiu živobytia počas pandémie. Išlo skôr o 
zovšeobecnenie správania sa v kontexte zásadnej zmeny a neistoty každodenného života a 
ako toto správanie súviselo s reprezentáciami ekonomických vzťahov a procesov mimo 
lokálnu komunitu i vnútri nej. Nasledujúce etnografiké portréty sú naratívne podoby 
živobytia v čase pandémie. Účastníci rozhovorov sú zaradení do viacerých skupín podľa 
spôsobu živobytia: manuálni pracovníci, nižšie aj vysokokvalifikovaní pracovníci služieb (aj 
štátnych), manžéri a technici, učitelia a umelci. Pri každej profesnej skupine je vypracovaný 
krátky sumár s hlavnými zisteniami. 
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Výskumné dáta  
 
Manuálni pracovníci (aj v dôchodku) 
Janko 

Dôchodca a bývalý pracovník komunálnych služieb Janko žije v malom mestečku na juhu 
stredného Slovenska. Vlastní rozľahlý dom so záhradou, ktorý si s manželkou postavili počas 
socializmu. Vychovali v ňom dve deti, ktoré majú vlastné rodiny a žijú oddelene. Doopatrovali 
v dome svojich rodičov. Jankovo hobby je vinohradníčenie a včelárstvo, ktoré 
dôchodcovskému páru poskytuje prilepšenie k dôchodku (pár desiatok eur za mesiac). 
Výnosy so samovýroby zo záhrady (zelenina a víno) možno vyčísliť na 500 eur za rok. 
Samozrejmá je domáca príprava pokrmov, pomoc deťom so „zdravými“ produktami (okrem 
medu, zeleniny a vína aj chovom zajacov), ktorá je opätovaná podporou detí pri väčších 
investíciách a praktickým obdarovávaním. So susedmi pár vychádza veľmi dobre. Pomáhajú 
si s drobnými bezpeňažnými službami. Úspory Janka s manželkou presahujú potreby 
polročných nákladov a okrem mladomanželskej pôžičky pred rokmi si nikdy nepotrebovali 
požičať. Spoločné gazdovanie s peniazmi je u manželov samozrejmé, na dlh sa žiť nemá 
a sociálne služby (zdravotníctvo, populárny šport ...) majú byť bezodplatné. Privatizácia 
energetiky, prírodných zdrojov a zdravotníctva by mala byť zakázaná. Zásoby každodenných 
potrieb treba v dome mať, oferovať na cirkev sa patrí najmä pri výročiach a poistenie majetku 
je dôležité. Manželia radi a často cestujú po Slovensku. Toto hobby však museli výrazne 
obmedziť počas pandémie. 

Počas nej sa manželia odstrihli od sveta. V nákupoch sa spoliehali na donáškovú službu 
z rodinných potravín v susedstve a trávili veľa času v prírode a vo vinici. Náklady na prevádzku 
bývania či osobnú starostlivosť sa v dôsledku pandémie nezmenili. Lekárska starostlivosť 
bola kvôli nebezpečenstvu vírusu menej intenzívna. Pracovné tempo, ktorá v dôchodkovom 
veku možno považovať aj ako tempo trávenia voľného času, sa u páru spomalilo. Mali menej 
stresu a riešili iba najnutnejšie. Lockdown spôsobil, že bolo málo príležitostí stretávať sa 
s deťmi a vnúčatami. Podobne to platí o širších medziľudských kontaktoch, spoločný futbal, 
spoločenský život, ktoré výrazne upadli – „ľudia sa už nevedia rozprávať, záujem jedného 
o druhého sa vytráca.“ Navyše, prišlo zdražovanie. Na druhej strane bolo viac času na 
záhradu, objavili čaro internetového obchodu, donáškovej služby a po očkovaní si konečne 
trochu oddýchli od strachu. 

Podľa Janka počas pandémie pracovali viac najmä dôchodcovia a priťažilo sa mladým 
rodinám, keďže ceny stúpali. Problém, ktorý sa stal podľa Janka vypuklejší, je, že mladí ľudia 
nechcú pracovať za malé peniaze. Na druhej strane obchodné reťazce a výrobcovia liekov na 
pandémii zbohatli.  

Ferko 

Dôchodca Ferko, bývalý robotník, je Jankov sused. Tiež obýva s manželkou rozľahlý 
a upravený dom zo sedemdesiatych rokov minulého storočia, ktorý pred rokmi opustili tri 
dospelé dcéry. Tiež sa venuje výrobe vína a včelám, pričom z predaja medu má aj menší 
finančný prospech, ktorý mu vráti vložené investície. Často si s Jankom a ďalšími v susedstve 
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pomáhajú a podporujú sa. S deťmi si pomáhajú menej, keďže majú odlišný životný štýl a 
nemajú čas pomáhať s vinohradmi či včelami. Prospešná je vzájomná pomoc s iným susedom, 
ktorý má stavebné stroje a spoločne dorábajú víno. Pôžičky pár nemá a nikdy nemal, neradi 
si čokoľvek požičiavajú („všetko máme“), najmä nie niečo, čo sa dá oželieť (napríklad 
dovolenka). Hospodária so spoločnými peniazmi. Štát, ktorý bol kedysi bohatý, už všetko, čo 
mal, predal, „takže môže ísť do p...“ Ferko si robí zásoby – zvyk ho drží desaťročia – najmä 
cukor, múku, pohonné hmoty a iné každodenné potreby. „Keď napadnú tri metre snehu, 
nezahyniem!“ Spoliehať sa na poistenie domu a auta nestačí. Denná rutina zahŕňa posedenie 
pri pivku, čo bolo výrazne sťažené počas lockdownu a len slabo to nahradil výdaj cez okienko. 

Počas pandémie mal Ferko najväčší výdavok s kúpou medometu. Má pocit, že náklady na 
prevádzku domácnosti i lekársku starostlivosť stúpli, pracovné tempo v záhrade a na vinici 
však vníma ako pokojnejšie. Rodina chodila ešte menej ako predtým. Dobrý život sa však dal 
prežiť s vínom „v pivnici, ak máš s kým!“ Život po pandémii bude ešte horší.  Nákupné zvyky 
Ferko nezmenil, keďže do obchodu chodila vždy žena a internet ho nezaujíma. Očkovanie 
neovplyvnilo ich život, keďže žiadnu zmenu oproti minulosti neurobili. 

Najhoršie počas pandémie obišli zdravotníci, ale aj taxikári či vojaci, „lebo mali rozrobené 
v osadách s cigáňmi“. Rómovia podľa Ferka vždy menej pracovali, respektíve nepracovali 
vôbec, a tak to zostalo  aj počas pandémie. Strádali všetci poskytovatelia služieb, ktorí museli 
zavrieť počas lockdownu. Nezaslúžené príjmy počas pandémie „majú ako vždy politici, banda 
nepodarená.“ 

Jarko 

Jarko je päťdesiatnik, bývalý robotník, dnes vodič autobusu. Za zamestnaním dochádza do 
hlavného mesta, vzdialené dve hodiny jazdy autom. Odkedy pracuje ako šofér (od roku 2018), 
nemá žiadne bočné príjmy. So zárobkom je však veľmi spokojný. V porovnaní s minimálnou 
a navyše často meškajúcou mzdou v rodnej obci dnes zarába trojnásobok. Spoločnú 
domácnosť zdieľa s manželkou, pracujúcou za regionálnu mzdu čašníčky v malom mestečku, 
s rodičmi i dvoma mladými dospelými deťmi. Zdieľanie nákladov na prevádzku veľkého domu 
a na potraviny, ako aj výnosy z vlastnej záhrady a hospodárstva, gazda odhaduje na dvesto 
až tristo eur mesačne. Toto považuje za výraznú pomoc pri šetrení na ďalší hnuteľný majetok 
a spotrebu – auto, rekonštrukciu domu, návštevu reštaurácie, šetrenie na štart do života 
deťom a pod. Jarko výpadok príjmu nevie nahradiť úsporami, najmä ak zaráta aj splátky 
úverov. Na dovolenku by si však nikdy nepožičal, zdedenú pôdu by nikdy nepredal (hoci profit 
z nej je minimálny) a obecný či ziskový štátny majetok tiež neslobodno predávať. Rodina má 
zásoby mäsa v mrazničkách – gazda je poľovník – iné potreby však neskladuje vo vyššej miere 
ako pred pandémiou (hospodárstvo je plné rôznorodých náhradných dielcov a zásob). 
Poistenie rodina má hlavne majetkové. Darcovstvo praktizujú najmä v kostole. 

Najväčšia investícia počas pandémie bol nový plynový kotol do domu. Umožnil dokonca 
ušetriť náklady za energie, ktoré tým pádom nevyšli výrazne zvýšené. Starostlivosť o zdravie 
a domácnosť zostala napriek pandémii rovnaká. Pandémia však znamenala pokojnejšie cesty 
a časté „vozenie vzduchu“ namiesto pasažierov, čo spôsobilo výrazne pokojnejšie tempo 
práce. Veľmi sa vylepšil pomer pracovného života v prospech koníčka – poľovníctva. Čas 
strávený s rodinou sa veľmi nezmenil, no ideál ako je najlepšie stráviť pandémiu zostáva: 
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„dom, poľovačka, rodina, guláš“. Pandémia nemala žiadny vplyv na Jarkov kariérny rozvoj. 
Rodina začala viac nakupovať cez internet a v Jarkovej generácii aj viac sledovali sociálne 
siete ako predtým. Očkovanie bolo prínosné: „Robím, čo robím. Nikdy neviem, koho veziem. 
Nechcem mať zodpovednosť za rodičov, ak niečo donesiem domov.“ Ako vraví, „Ak by som 
nerobil v Bratislave, isto by sme viac chovali ovce. By som sa viacej staral o záhradu. Mám 
však starších rodičov. Nemohol som to všetko na nich nechať.“ 

Podľa Jarka najviac práce počas pandémie mali zdravotníci, záchranári a hasiči. Tí, čo 
nepracovali, aj ďalej nepracujú, bez ohľadu na pandémiu a najlepšie je ľuďom typu „FOFO – 
furt opitý, furt ožratý, keďže aj krčmy boli zavreté len pre toho, pre koho boli.“ Nezaslúžené 
príjmy majú „politici, vláda a trtko z Trnavy (Igor Matovič)“. 

Sumár  

Dvaja dôchodcovia a bývalý manuálny pracovník (dnes šofér) predstavujú vidiecky model 
živobytia, prispôsobenému pandémii. Medzi pozitívne stránky patrí zvýšenie samovýroby 
a vzájomnej pomoci v komunite či v rámci rodiny. Vyššia rodinná súdržnosť a čas na blízkych 
boli paradoxne pozitívne vnímané dôsledky lockdownu. Z výpovedí vyplynulo, že stúpli 
náklady na živobytie, očkovanie poskytlo zvýšenie bezpečnosti a v manuálnej profesii 
nemožno hovoriť o zásadnom vplyve na kariéru. Nasledujúce príklady reprezentujú sektor 
služieb. 

 
Pracovníci služieb 
 

Erik 

Erik (38) sa dlhé roky živí ako kuchár v kvalitnej a la carte reštaurácii v mestečku blízko 
Bratislavy. Je vyučený, ženatý, až do začiatku pandémie (a zatvorenia reštaurácie) bol v rámci 
svojej profesie spokojný s platom, ktorý je priemerný v nadpriemerne zarábajúcom kraji. 
V minulosti si pamätá aj tretinu príjmu „bokom“, dnes však fušky nestíha. Žije v byte na 
hypotéku. Všetok čas venuje práci a koncentruje sa na zárobok a oddych. S manželkou 
hospodária spoločne, spoliehajú sa aj na pomoc rodičov (manželkin otec - elektrikár občas 
urobí nákup, pomáha s technickými prácami, ak sú potrebné, povaruje psa a pod.). Rodina 
(najmä svokor a matka) pomáhajú aj finančne, keď je ťažšie (s pôžičkou). So susedmi 
vychádzajú v bytovke dobre, obdarúvajú sa a pomáhajú si (šibačka, pôžička náradia či 
chýbajúce drobnosti na varenie). Z úspor dokážu vyžiť pol roka aj s výpadkom hlavného 
príjmu (vrátane hypotéky). Poistenia bytu, auta a životná poistka sú samozrejmé. 
Dobročinnosť sa prejavuje v zbierkach (Deň narcisov, 2% pre NGO...) 

Počas pandémie s manželkou kúpili byt na hypotéku. V nákladoch na prevádzku domácnosti 
nevidieť rozdiel pred a počas pandémie, podobne ako s liekmi a osobnou starostlivosťou. 
Pracovné tempo zostalo v pandémii rovnaké napriek tomu, že si Erik musel nájsť novú prácu 
(reštauráciu zavreli). Začal variť v závodnej jedálni priemyselného podniku a bola to iná práca 
ako minútky či obedové menu, ktoré robil predtým. V istom zmysle pokojnejšia a najmä 
predvídateľnejšia, „menej ju preciťuje“. Protipandemické opatrenia skomplikovali 
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stretávanie s blízkymi a výrazne ovplyvnili aj kariéru (gastro patrí medzi najviac zasiahnuté 
odvetvia). Po pandémii príde normálny život, bude sa dať užívať. Ani nakupovanie neprešlo 
v rodine zmenami. Zostali antivaxermi počas celej pandémie. 

Počas pandémie podávajú vyšší výkon internetové spoločnosti. Menej sa pracuje v gastre, 
import obchode, posilňovniach, kultúre a šoubiznise. Najviac ziskov z pandémie mali 
distribútori liekov. Erik by sa každopádne doma neváľal a aj preto si hneď našiel robotu 
v jedálni priemyselnej fabriky. Nebál by sa však ani výroby. 

Peter 

Peťo (40) je čašník, slobodný, dlhoročný gastarbeiter, ktorý zostal niekoľko mesiacov doma 
a mrzí ho najmä strata pandemickej podpory, ktorú moho v krajine, v ktorej roky platil dane, 
dostať, ak by nechcel byť s rodinou. Počas pobytu doma však dokončil bakalárske štúdium, 
čo stratu kompenzuje. Z úspor si dokázal udržať vysoký štandard života v slovenských 
pomeroch. Žiadne bočné príjmy okrem závislej práce nemá. Mal najmä náklady na dom 
a záhradu, o ktoré sa stará niekoľko týždňov v roku, na jar a na jeseň. Peter časť nákladov na 
vidiecky dom zdieľa s rodičmi, ktorí trávia väčšinu dôchodku v mestskom byte. S bratom 
nakúpili niektoré záhradné hobby stroje spoločne. Rodičia najviac materiálne pomáhajú, keď 
je treba. So susedmi v dedine vychádza dobre. Vymieňajú si drobnosti, vajíčka, výrobky. Má 
našetrené na život bez práce (minimálne pol roka), vrátane splátok stredne vysokej pôžičky, 
ktorú zhltla rekonštrukcia domu, aj keď pandémia jeho finančné úspory veľmi stenčila. Najmä 
musel odložiť nákup nového auta. Základná infraštruktúra by nemala byť na predaj, ale druh 
vlastníctva ostatných statkov nie je dôležitý. Podľa skúseností so západu je dôležité dobré 
organizovanie používania vecí. Vzhľadom na cestovateľský spôsob života si nerobí zásoby – 
najmä nie jedla a nápojov, keďže tých má v práci dostatok. Majetok má poistený. Životná 
poistka nebol najlepší nápad. Dopraje si dovolenku i reštauráciu, oferuje na cirkev. 

Pandémia Petrovi umožnila investovať do domáceho hobby náradia, prívesného vozíka 
a vylepšenia domácnosti. Náklady na bývanie podľa neho zostali rovnaké, podobne necíti 
zmenu nákladovosti návštev lekárov. V práci zostalo vysoké tempo. Po návrate z dlhšieho 
pobytu doma v krajine príchodu nezaviedli lockdown /na rozdiel od Slovenska/. Na rodinu 
zostáva čas len počas mimosezóny /jar, jeseň/. Ako slobodný si nepochvaľoval samotu počas 
pandémie, spomínal depresie, nedostatok spoločenského vyžitia, aj pracovné ponuky 
stagnovali (gastro). Pandémia podľa neho urýchli trend donášky jedál, ale vo všeobecnosti 
bol trend jasný aj predtým. Ideálny spôsob prežitia pandémie je na vidieku, prechádzky, 
rodina, partnerský život, veľa času na sebarozvoj. Keďže onlajn nákupy robil dlhodobo, 
nástup tohto predaja počas pandémie ho neprekvapil. Digitalizácia v branži neurobila zmenu. 
Očkovanie však pomohlo, aby sa nebál v práci, že sa nakazí. 

Najviac počas pandémie pracovali zdravotníci, stálo stavebníctvo na určitý čas. Ale najmä 
turizmus a gastro. Slabo zarábajúci bez úspor to mali počas pandémie najťažšie. Víťazmi boli 
špekulanti, „ale tí zarábajú stále“. 

Branko  

IT inžinier Branko (44) žije v malom mestečku pri Bratislave. Po vysokej škole sa oženil 
a namiesto rodnej obce na západnom Slovensku si kúpil dom v mestečku pri Bratislave. 
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S tromi deťmi a manželkou – domácou pani – žili počas pandémie relatívne izolovaní. 
Brankova práca umožňovala prácu z domu. Neoficiálne príjmy v svojom postavení nemá, 
vyťaženosť mu zabraňuje venovať sa záhradke či hospodárskym zvieratám, ako to poznal 
z rodičovského domu. Stíha starostlivosť o deti a pomáha v domácnosti. Manželka je 
domáca, takže sa venuje príprave jedla. Rodičia a svokrovci sú aktívni dôchodcovia a nemajú 
čas pomáhať. So susedmi vychádzajú dobre, ale nie je to na recipročnej báze akú Branko 
pozná z rodnej obce. Úspory na dlhodobé fungovanie v nastavenom štandarde nemajú, 
najmä ak sa zaráta hypotéka. Branko odmieta pôžičky na spotrebu, s manželkou majú 
spoločné peniaze a uznávajú potrebu verejného priestoru pre všetkých. Dlhodobo skladujú 
hlavne jedlo pre psy a trvanlivé potraviny. V tomto bol COVID dôležitým míľnikom, keďže 
nákupy minimalizovali. Rodina široko využíva poisťovacie služby, podporuje charity, doprajú 
si drahšiu dovolenku i reštauráciu. 

Počas pandémie bola najdrahšia oprava áut (dve v rodine), keďže sa opotrebúvajú vekom. 
Operácia psa bola veľký náklad, ak to možno považovať za luxus. Pociťujú mierny rast cien za 
prevádzku domácnosti počas pandémie /trávili čas hlavne doma a súvisí to aj s infláciou/. Na 
osobnú starostlivosť minuli menej. Branko mal viac práce, ale nárazovosť nesúvisela 
z pandémiou. Vďaka práce z domu dokázal byť kreatívnejší, napriek nižšiemu tempu práce. 
Výborná bola možnosť tráviť čas s rodinou. V prvej vlne si užívali vzájomnú blízkosť, v druhej 
už pociťovali vzájomnú únavu. Branko očakáva dôsledky zmien na prácu v IT oblasti v tom, že 
práca z domu sa stane normou: „zistili sme, akí efektívni sme z domu, je nás viac, čo to 
vidíme.“ Považuje sa za introverta, ktorému navyše práca z domu prináša väčší duševný 
komfort. „Treba si nájsť režim, pár týždňov sa učiť v ňom robiť a zároveň žiť s rodinou.“ 
Digitalizácia postúpila najmä u detí /osemročný syn vie toľko, čo predtým dvanásťročný/. 
Očkovanie zásadne uľahčilo život v pandémii, očkovanie detí je vítané. 

Pandémiou sa najviac vytrápili zdravotníci a ostatní, ktorí boli v kontakte s väčším počtom 
ľudí (predavačky). Menej podľa Branka pracovali učitelia, flexibilnejšie a komfortnejšie si 
mohli nastaviť čas programátori. Život sa zhoršil najmä rodinám s deťmi /kvôli lockdownom/ 
a tým, ktorí nemali kam utiecť pred domácim násilím. Profitovali neadekvátne najmä MOM-
kári, špekulanti so zdravotníckym materiálom a iní. Ako hovorí žena, „Pandémiu treba  brať 
ako príležitosť, ktorá sa prejaví raz za život. Všetko sme videli z iného pohľadu, zlé i dobré. 
Spomalenie bol dar, ktorý umožňuje zmeny. Zásadný prínos bol, že život môže byť 
jednoduchší.“ 

Andrej 

Andrej (38) je počítačový grafik, SZČO. Žije v Petržalke s manželkou a dvomi malými deťmi. 
Na Bratislavu majú priemerný príjem. Popri práci a rodine nie je čas privyrobiť si neoficiálne 
ani sa venovať záhradke, ak by ju aj mali. Kvôli malým deťom už niekoľko rokov stravu 
chystajú doma. Rodičia pomáhajú s opaterou detí, aj finančne, ak treba (na rekonštrukciu 
bytu, napríklad, zásobovaním kuchyne). So susedmi na poschodí majú tiež výborné vzťahy 
(spoločné stráženie detí, pomoc pri domácich opravách, pôžička nástrojov a pod.).  Úspory 
na pol roka nemajú, najmä nie pri zohľadnení hypotéky. Na spotrebu sa nezadlžuje – „nie ako 
ľudia v Anglicku, kde je to bežné“. Hospodária so spoločnými peniazmi s manželkou. Ľudské 
telo či jeho časti nie sú na predaj, podobne ako príroda či spoločné priestory ľudí, kultivované 
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na oddych (park). Štát by nemal predávať prírodné zdroje, ale väčšinou platí, že čo je 
súkromné, to funguje. Zásoby každodenných potrieb na horšie časy si nerobia, poistené 
majú, čo sa dá. Pravidelne prispievajú na oferu v kostole, zbierku Ligy proti rakovine a iné. Na 
večeru radi zájdu, ale luxusnú dovolenku si nevedia dovoliť. 

Počas pandémie mal Andrej najväčší výdavok na nový pracovný nástroj – počítač. Nevšimol 
si rast nákladov na domácnosť počas lockdownu. Asi aj preto, lebo kvôli lockdownu klesli 
náklady na spoločenské vyžitie a starostlivosť o zdravie a výzor. Zároveň platí, že počas 
pandémie zaznamenal vyššie pracovné tempo a zároveň nižší príjem. Pozitívom bola 
možnosť tráviť výrazne viac času s rodinou. Žena práve mala nastúpiť po materskej do práce, 
keď prišla pandémia, oddialilo sa to. Treba si zachovať zdravý úsudok, ak chce človek prežiť 
pandémiu. Najmä v druhej vlne už to nebolo o panike ako v prvej, keď sa ani Alpa nedala 
kúpiť. Počas pandémie zmenili nakupovacie zvyky na jeden veľký nákup týždenne – menej 
junk food a viac potrebných vecí podľa zoznamu --, ale po uvoľnení sa vrátili do starých koľají. 
Bývanie počas pandémie: „home office – zamknutá obývačka (pred deťmi) – kuchyňa. 
Chýbalo súkromie a často nás napadlo, že mať záhradku nie je zlé.“ V práci stúpol počet 
digitálnych stretnutí, ale inak sa nezmenilo nič. „Bolo prekvapivé ako málo sme boli 
zvýhodnení ako zaočkovaní, i keď oceňujem vyššiu ochranu pred vírusom.“ 

Pandémia dala zabrať najmä zdravotníkom, ale aj v školstve. Ukázalo sa, v akom stave máme 
tieto sektory. Strádali eventové agentúry, kultúra, turizmus, zvukári, cirkev. Herci i fitká to 
mali zlé. Kňazi mali menej práce, ale pri zvýšených úmrtiach sa im to vrátilo. Na druhej strane 
výrobcovia vakcín zbohatli. A predajcovia dezinfekcie a obchodné reťazce. „Ľudia nemali čo 
robiť, tak nakupovali.“ Plus sa darilo degešom, hejterom, antivaxerom – zem a vek a spol. Ako 
vraví Andrej, „zmena v uvažovaní o ekonomike v dôsledku pandémie je dočasná. Myslel som, 
že už po 2008/9 sa ľudia zmenia, ale skončilo to zvyčajnou barokovou zhýralosťou. 
Nakupujeme ďalej množstvo zbytočností...“ 

Andrea 

Andrea (45) pracuje ako úradníčka na jednom z úradov práce v Košiciach. Je rozvedená, má 
dospelé deti, a so súčasným druhom má malú dcéru a spoločnú domácnosť. Nemá bočné 
príjmy. Varí doma tak často ako sa dá. Šetrí to peniaze. S dcérou jej nepomáha nikto, rodičia 
im nepomáhajú (mužovi už nežijú). So susedmi vychádzajú dobre a aj si pomáhajú, ak sa dá. 
Majú hypotéku, aj spotrebný úver. Požičiavajú známym drobné sumy.  Spoločné nemajú 
s partnerom nič, len dcéru, keďže obaja sú rozvedení. „Som bez rodiny, nikto so mnou neráta“ 
hovorí aj o svojich dospelých deťoch, žijúcich v hlavnom meste. Služby by mali zostať 
bezplatné, výroba potravín, mlyny, mäso, podniky, ktoré zabezpečujú krajinu, keďže sme 
odkázaní na dovoz. Zásoby si nerobia, ani mrazáky nemá plné. Na mesiac možno v niečom je 
zásobená. Poistenie, vrátane životného, je potrebné. Na dovolenke neboli (majú chatu za 
mestom, kde trávia všetok voľný čas – aj počas pandémie), adoptovali si psa. 

Zásadné investície počas pandémie neurobili. Stúpali náklady na bývanie, elektrika. Skôr to 
bolo spôsobené pobytom doma. Najväčší problém bol v zime počas lockdownu, keďže 
v bytovke to bolo nevydržateľné. Náklady na zdravie a opateru nestúpli. Kvôli pandemickej 
pomoci mala na úrade extrémne veľa práce. Manžel pracuje ako vychovávateľ na internáte - 
bol doma. Plat bol slabý, upratovanie a varenie nestíhala, s rodinou sa nestretali, ale to 
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nebolo spôsobené pandémiou. V osobnom živote znamenal lockdown viac konfliktov, vplyv 
na kariéru v jej veku to už nemalo žiadny – štátna správa je imúnna voči zásadným zmenám. 
Dôležité bolo mať systém fungovania počas pandémie, aby fungovala domácnosť, dohodnúť 
sa, rozdeliť si prácu (deti, upratovanie a pod.), „aby žena nerobila všetko a muž sedel pred 
TV“. Ak je jeden v práci, druhý sa musí viac starať o domácnosť. Muž bol doma s dcérou, aj 
keď nevaril, upratoval. Bola unavená z práce, „muž s dcérou sa chceli zhovárať.“ Robili väčšie 
nákupy, stravovali sa doma, stálo to viac peňazí. Nakupovanie mimo dôchodcov ju 
obmedzovalo (po 11:00), pritom dôchodcovia chodili aj mimo vymedzených hodín. 
Nerozumie prečo po pandémii tak výrazne stúpli ceny. Syn kupoval byt, tiež išli veľmi ceny 
hore. Ťažko si zvykala na viac internetu, je to neprirodzené, radšej pracuje zoči-voči. Nie je 
zaočkovaná, pozerajú sa mnohí na ňu cez prsty – aj v práci. Ak sa nebude musieť, nedá sa 
očkovať. Napríklad, ak by ju to malo stáť zamestnanie, dá sa pichnúť. Na kúpalisku sa snažili 
označovať neočkovaných, to bolo choré a aj s tým prestali. 

Najviac zabrať dostali zdravotníci, predavači a služby nemali robotu. Časť štátnej správy ako 
ona, tiež mali veľa roboty (redistribúcia pomoci; pracovali aj počas víkendov). Na druhej 
strane vodiči mali prázdninový režim, služby stáli - aj železnice, lietadlá. Časť malých 
podnikateľov to mala ťažké, pandémia bola likvidačná pre malé firmy. Ľudia museli znížiť 
štandard, aby prežili. Nezaslúžene zbohatli obchodníci so zdravotnými pomôckami, 
dezinfekciou. „Investovanie do domov a záhrad je dôležité, lebo v bytoch sa to nedalo 
vydržať. Aj karantény ľudia na chatách trávili. Nechcú byť zavretí v byte. Chodila som do 
práce, takže som to tak nepociťovala. Muž doma trpel. Po týždni človek zlenivie, premýšľa, 
čím sa zamestná. So susedovým psom chodilo desať ľudí na prechádzku, keď bol zákaz 
vychádzania. Učiť sa začal s dcérou, sledoval prenosy v TV, ktoré nikdy nesledoval, tešil sa na 
to.“ 

Sumár 

Pandémia výrazne ovplyvnila prácu v službách, najmä v gastro a turistickom sektore. Práca 
v štátnych službách sa zmenila podľa toho, ako výrazne bola naviazaná na poskytovanie 
pandemickej pomoci. V prípade softvérových a internetových služieb však došlo k rozmachu. 
Dopad na neekonomické sféry bol rozdielny. Kým internetové služby ponúkali stabilný 
rozmach, služby s potrebou face to face servisu zaznamenávali ťažkosti. Príklady nižšie 
dokladujú túto zmenu pohľadom na živobytie manažérov a technikov. 

 
Manažéri a technici 
 

Zuzka 

Zuzka (40) žije v stredne veľkom stredoslovenskom meste s manželom a dvomi deťmi. 
Dochádza pracovať ako manažérka na týždňovky do hlavného mesta. Zarába výrazne nad 
pomery regiónu, kým manžel podpriemerne (aj keď si slušne privyrobí na fuškách), aj preto je 
ochotná dochádzať. Kým manžel sa živí rukami aj mimo pracovného pomeru, Zuzka má len 
oficiálny príjem. V lete chodia radi na hríby a lesné plody, na záhradku k starým rodičom 
pomenej. Kvôli deťom a zo zvyku sa snaží pripravovať jedlo doma vždy, keď sa to dá. Cez 
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týždeň pomáha aj stará mama, ktorá býva neďaleko – s deťmi i varením. So susedmi veľmi 
neudržujú kontakty, dlhodobé úspory nestihnú našetriť, čerpajú rôzne druhy úverov. Štát by 
nemal predávať energetiku a prírodné zdroje, zdravotné poistenie a bezpečnosť (políciu). Na 
tri mesiace majú zásoby takmer všetkého, vedú si záznamy o použitých peniazoch a poistenia 
preferujú na všetky možné spôsoby. Sú platcami 2% a snažia sa šetriť na opravu domu, ktorý 
kúpili (bývajú zatiaľ v byte). 

Počas pandémie zainvestovala do nového telefónu, kúpili pozemok pri existujúcej 
nehnuteľnosti, investovali do záhrady (nová pôda, výsadba a pod.). Pociťujú zvýšené náklady 
na domácnosť počas pandémie, avšak náklady na zdravotnú starostlivosť a osobný wellness 
sa znížili. Pandémia umožnila spomalenie pracovného tempa, úplne vypustila cestovania, čo 
bolo skvelé pre rodinu. Práca z domu bola vítaná a v redukovanej forme zostala aj po ústupe 
pandémie. Je to však náročnejšie efektívne pracovať a prispôsobiť prácu potrebám 
domácnosti. Práca však tiež umožnila nadriadeným zvýšiť tlak na zamestnancov, aby zvýšili 
výkon. Kariérny postup sa nekonal, ale flexibilita sa zvýšila. Zuzka očakáva návrat do 
„bussiness as usual“ po opadnutí pandémie. Ideálny život počas pandemickej situáie je 
„tolerancia, skromnosť v rodine, obmedziť nadštandard, kupovať len potrebné. Rozmýšľame 
dopredu: čo keď príde niečo horšie?“ Ceny bývania išli hore, aj stavebného materiálu 
(skomplikovalo to dokončenie domu). Digitalizácia priniesla zmeny všade. Očkovanie síce 
nemusia, ale z praktických dôvodov vítajú. 

Sociálne služby, pekári, predavačky, psychológovia mali veľa práce počas pandémie. 
Nepracovali napríklad kaderníci a čašníci, čo spôsobilo pre mnohých existenčné problémy. 
Pád turizmu a gastro postihlo aj podnikateľov. Obchodné reťazce triumfovali na úkor malých 
predajcov! „Pandémia ukázala aké máme slabiny, že si máme vážiť materiálne veci, ktoré sú 
potrebné, ale mnohé máme zbytočne. Zmizla pošta, menej hotovosti sa používa, digitalizácia 
postúpila všade. Zároveň sa ľudia vracajú k záhradám, ak majú tú možnosť, a chcú byť aspoň 
trochu sebestační. Rýchlo nám zakázali cestovanie, prišiel tvrdý lockdown...“ 

Peťo 

Peťo (38) je manažér v medzinárodnej spoločnosti s nadštandardným príjmom. Nepotrebuje 
a nemá čas si privyrábať nikde inde a nemá ani priestor pre pestovanie či chov pre vlastnú 
potrebu. Manželka je doma s malými deťmi, varí a nakupuje. Pomáha otec – aj s deťmi, 
nakúpi, finančne tiež podporí, keď treba. So susedmi vychádzajú dobre, ale snažia sa byť 
sebestační. Úspory sa snažia držať na pol roka bez straty štandardu aj napriek vysokej 
hypotéke. Ako tvrdí Peťo, „bývanie musí byť svoje, aj na zime, ale svoje.“ Štát by nemal stratiť 
kontrolu nad strategickými zdrojmi, suroviny, voda, plyn. Nepravidelne sleduje záznamy 
o výdavkoch domácnosti. Poistenie je pre nich veľmi dôležité (všetko, čo sa dá poistiť, 
poistíme). Prispieť na Dobrého anjela sa patrí. Zásoby potravín si nerobia, ani vecí pre 
domácnosť. „Máš svoj argument, tak si ho opatruj. Ľudia si držia, čo majú, ďaleko sa netlačia“ 
– je dôsledok pandemickej skúsenosti. Dobrá večera v reštaurácii či drahšia dovolenka po 
odznení lockdownu bola samozrejmosť. 

Pod vplyvom pandémie v práci „hráme viac na istotu, čo máme doma pod kontrolou. Riešime, 
aby reťazec dodávateľov fungoval, chceme byť safe“. Na home office je to trochu 
komplikované, deti hučia, žena je frustrovaná, prenáša sa nervozita medzi prácou a domom 
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a naopak. Počas pandémie sa Peťovi podarilo kúpiť novostavbu domu na predmestí 
Bratislavy. Prepočítal si, že pandémia mu zvýšila náklady na bývanie o 30% (manželka s deťmi 
sú doma). Okrem bielenia zubov nestihol nič špeciálne v oblasti wellness, nákladovo zostal 
rovnako ako predtým. Tempo práce sa zvýšilo najmä po druhej vlne, keď potrebovali dohnať 
straty a rozbehla sa ekonomika. Počas lockdownu však bol dva mesiace útlm. Tráviť čas 
s rodinou veľmi nemá, podobne ako pred pandémiou. Snažia sa absolvovať víkendy mimo 
domova a dovolenkovať. Aj na dovolenke však niekedy má pracovné povinnosti, čo 
znervózňuje manželku. Pandémia Peťovi kariérne pomohla, prejavili sa jeho vlastnosti – 
precíznosť a rozhodovanie. Myslí si, že po pandémii sa bude menej cestovať ako pred ňou 
(veľa času trávil po celom svete, najmä v Ázii). Dobrý život počas pandémie je v tom, že 
„človek nájde work/life balance, práca z domu, rytmus práce, treba nájsť systém a nepracovať 
hocikedy.“ Okrem vyššej frekvencie internetového nakupovania sa dramaticky konzumné 
návyky rodiny nezmenili. Pracovne sa posilnila digitálna práca, zákazníci ju tiež viac vyžadujú. 

Pandémia spôsobila zvýšenie nárokov na samostatnosť administratívnej práce v režime 
home office. Najhoršie obišli služby, najmä gastro. Neprimerané zisky mali podnikatelia 
s MOM-kami, zdravotníckym materiálom a pod. „Ľudia po pandémii rozmýšľajú ináč 
o peniazoch, viac kontrolujú výdavky, tvoria rezervy, plánujú. Každý sa pozerá na zadné 
dvierka „čo ak“, začal stúpať počet klientov u finančných poradcov, banky a poisťovne začali 
klásť väčší dôraz na bezpečnosť. Na druhej strane je pozorovať frustráciu, stop cestovaniu, 
partneri si doma lezú na nervy, nervozita je bežnejšia v profesionálnom živote. Na poradách 
pozorujem agresívnejšie reakcie.“ 

Martin 

Martin má 46 rokov a dlhé roky pracuje ako vedúci bezpečnostný technik v elektrárni na 
strednom Slovensku. Okrem toho si mierne privyrobí výrobou vína a živnosťou. Bývajú 
s manželkou, deťmi a rodičmi vo viacgeneračnom dome zo sedemdesiatych rokov, pestujú 
zeleninu a hrozno. Náklady na domácnosť si delia. Susedská výpomoc je tiež bežná, úspory 
sú dostatočné, ak by vypadol hlavný zdroj príjmu, aj po zarátaní hypotéky. V Martinovej 
generácii je bežné využívať rôzne služby na prenájom – nástroje, náradie a pod. Dovolenky, 
darčeky a Vianoce neslobodno riešiť cez pôžičku. Nepredáva sa „rodinné striebro“, obrazy 
a zlato. Prírodné zdroje by mali zostať majetkom štátu. Zásoby potravín sú užitočné, poistiť 
treba všetko, čo sa dá. Podobne treba podporiť charitu. Dovolenka nemusí byť luxusná, aby 
bola dobrá.  

Najväčšia investícia počas pandémie bola práve dovolenka a nákup nového monitoru. Predaj 
vína počas pandémie výrazne poklesol, keďže neboli možné ochutnávky a vínne cesty sa 
nekonali. Náklady na domácnosť sa nezvýšili, podobne nepozoruje zvýšenie výdavkov na 
starostlivosť o seba a rodinu (leto 2021). Pracovný výkon počas pandémie klesol, najmä kvôli 
home officom, málo výkonov bolo požadovaných od elektrární (počas lockdownu). Oveľa viac 
času bolo na rodinu. Po pandémii sa život vráti do normálu, nezmení sa nič. Najlepší život 
počas pandémie možno prežiť tak, že „človek nestratí prácu a zostane zdravý.“ Nákupy robili 
menej často, po druhej vlne však pozoruje návrat do normálu. Zdraželi nehnuteľnosti 
a stavebný materiál. Deti boli doma na virtuálnom vyučovaní, to bol najväčší dotyk 
s digitalizáciou. Najskôr to bolo ok, ale po čase to začal byť problém. „Onlajn svet sa skoro 
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vyrovnal reálnemu“. Očkovať sa chcel kvôli možnosti stretávať sa s ľuďmi, predaju vína. 
Nepýtam sa či sú hostia očkovaní, predpokladám, že sú. 

Ľudia majú horšiu náladu, zakríknutí sú. Príliš populárne sú hoaxy, nenávisť, každý je múdry. 
Služby sa rozbiehajú pomalšie, menia sa vyhlášky, kultúra utrpela. Ľudia v IT, digitalizácii 
nepocítili ujmu, skôr naopak. 

Boro 

Boro (44) je majiteľ firmy na hracie automaty v Košiciach, ktorá sa preorientovala na 
dezinfekčné a deratizačné služby počas pandémie. Býva na košickom sídlisku. Je podnikateľ 
a živnostník dlhé roky. Je vášnivý rybár, čomu podriaďuje aj pracovné a rodinné aktivity. 
Počas pandémie takmer zavrel firmu na automaty, ale podržala ho deratizačná firma. Pol 
roka bol bez príjmu. Často sa stravuje doma, ak nie je v teréne. Manželka pracuje, no s rodičmi 
– dôchodcami si pomáhajú. Starajú sa o deti, otec, bývalý lekár, záhradkárči celé leto. 
Kamarát má agrofirmu, nakupuje aj od neho, najmä mäso, menej v supermarkete. Medzi 
kamarátmi si veľa pomáhajú, „ako je na východe zvykom, požičiavame si, čo treba“. Požičať 
na podnikanie si chcel pred dvadsiatimi rokmi, ale našťastie to nevyšlo. Odvtedy investuje len 
to, čo zarobí, nepožičiava si, stráni sa úverov, situácia je nestabilná. Väčšinu rodinných 
výdavkov platí on, časť manželka. Peniaze nemajú spoločné. Nechce predávať najmä 
nehnuteľnosti, iba ako zámenu za inú. Ľudia si nevážia spoločné vlastníctvo, preferuje 
súkromné. Okrem škôl, ale aj tie sú lepšie súkromné. Štát už predal všetko, čo mohol. SPP, 
voda, suroviny mali zostať štátne. Zásoby si nerobí, poistenie preferuje akékoľvek dostupné. 
Dovolenka určite musí byť, charita menej často.  

Počas pandémie investoval vo firme do nákupu vybavenia pre dezinfekciu proti korone. Inak 
je v investíciách opatrný. Náklady na domácnosť mierne stúpli počas lockdownu. Lekári 
a wellness bez zmien, aj kvôli menšiemu pohybu ľudí. Tempo práce tiež bolo nižšie, menej 
zákaziek, firma na automaty stála. Rozvoj len v druhej firme, dezinfekcia ako nová aktivita, 
nové možnosti /chcel aj MOM-ku, nepodarilo sa/. Hobby bolo v úzadí počas pandémie, skôr 
sa snažil byť s rodinou, deti boli doma. Po pandémii sa procesy vrátili do starých koľají. 
Nezmenil spotrebné správanie, možno viac nakupoval cez internet. Bývanie nezaznamenalo 
zmeny, šialené sa stali ceny nehnuteľností, viac sa snažil držať peniaze, nechcel sa zadlžiť, 
doba je neistá (tento pocit priniesla pandémia).  Digitalizácia pohla so štátnou správou. 
Očkovanie však malo menší vplyv ako sa predpokladalo.  

Počas pandémie sa viac snažili podnikatelia, prispôsobiť sa podmienkam. Mladí robiť nechcú, 
prežili bez ujmy pandémiu. S nedostatkom kvalitných ľudí je to stále problém. „päť cigánov, 
veľkí lenivci“. Starší nezamestnaní by aj chceli robiť, ale nebolo kde. Najviac zbohatli 
obchodné reťazce, keďže konkurenciu (malé obchody) im zavreli. 

Sumár 

Príklady manažérov a technikov ukazujú na zvýšenie produktivity a flexibility práce v týchto 
pozíciách. Zároveň vyššiu potrebu zabezpečenia peňazí a procesov, pociťovanie neistoty 
v riadení a rozhodovaní je priamym dôsledkom pandémie. Vo finančnej oblasti dochádza 
k prehodnoteniu nehateného rastu a všeobecne je pozorovaná zvýšená nervozita.  
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Umelci a učitelia 
 

Tomáš 

Tomáš (42) je filmár – dokumentarista. Veľa cestuje, ale domov má v meste na severe 
Slovenska. Má relatívne vysoký neoficiálny príjem. Keďže žije v dome so záhradou a preferuje 
biostravu, k nepeňažným ekonomickým aktivitám možno prirátať aj samozásobiteľstvo 
z vlastnej záhrady (50 eur/mesiac). S rodičmi, ktorí žijú 5 minút autom, si pomáhajú. So 
susedmi je to rôzne. Majú napríklad takých, s ktorými sa sporia o pozemky. Úspory na pol 
roka vopred sú dôležité, pôžičke radšej nebrať. Náradie a stroje si bežne požičiava. Zastáva 
názor, že sa nemajú kupovať nové veci, pokiaľ staré slúžia (má 22 ročné auto, starý ajfón 
a pod.). Je aktívny v občianskych združeniach a s partnerkou majú spoločné peniaze. Psa by 
nikdy nepredal. Dom si stavia vlastnými rukami. Nerastné bohatstvo by malo ostať spoločné, 
lesy neslobodno predávať, vodu tiež nie. Majú zásoby potravín, zavárajú, sušia, konzervujú. 
Nakupujú bezobalovo a skladujú jedlo pre zvieratá. Poistenie majetku a života je nutné. 
Podporujú bezdomovcov pri ceste pravidelne. Práca je pre Tomáša dovolenka. 

Počas pandémie investoval do fotoaparátu a fotovýroby. Znížili spotrebu plynom, keďže 
mohol počas lockdownu kúriť drevom. Spotreba vody však stúpla, keď boli doma. Zdraželi 
služby a pracovné tempo počas pandémie sa zrýchlilo, aby si udržali štandard. Znamenalo to 
aj to, že na rodinu – napriek práci z domu, ktorú vykonáva aj mimo pandémie často – nebolo 
dosť času. Kariérne to však nebolo zlé obdobie. Dokončil film, partnerka vysokú školu začala 
študovať. Lockdown zabránil nakrúcaniu. Po pandémii zostaneme v hybridnom režime, 
menej sa bude cestovať (napríklad každý týždeň nepôjde vyučovať do hlavného mesta), čo je 
dobré pre ľudí i planétu. Nevie si predstaviť, aký bol život počas pandémie v paneláku, ale 
v dome so záhradou to bola vyššia kvalita. Veľa opravovali, starali sa o záhradu. 
Nehnuteľnosti tohto typu išli veľmi hore (chaty, chalupy, doma so záhradou). Digitalizácia 
najmä posunula výučbu (čiastočne učí). Očkovania veľmi pomohlo pri zvládaní pandémie. 

Strádali najmä predavačky, zdravotníci a pracovníci služieb. Možno úradníci mali menej 
roboty, ale zase bol tlak na výkon v home officoch. Najviac sa pandémia dotkla tých, ktorí 
nemajú žiadne rezervy a museli sa podriadiť zavretiu ekonomiky. Rómovia v osadách, 
napríklad, strádali viac ako gadžovia. Priekupníci s nedostatkovým tovarom bohatli ako pri 
každej kríze – zdravotný materiál, stavebníctvo a pod. Keďže zarába v PLN a žije v SK, stratil 
na konverzii na euro. 

Miška 

Miška (35) je učiteľka a pracuje aj v mimovládke. Žije s partnerom a so psami v byte v 
Bratislave. Neoficiálne si vie privyrobiť, v sezóne je zásobovaná potravinami s rodičovskej 
záhradky. Varí čerstvo a delí sa s nákladmi s rodičmi. Finančné je nezávislá, má úspory na pol 
roka, no rodičia pomôžu, keby bolo treba. V Bratislave je bývanie v bytovke anonymné. Má 
hypotéku a pôžičku na auto. Na darčeky či oblečenie, prepych, čo nie je potrebné na bežný 
život, si netreba požičiavať. Delia si náklady na bývanie s partnerom. Odborná pomoc by 
nemala byť na predaj, podobne ako strategické podniky, nerastné suroviny ako voda 
a nemocnice. Skladuje jedlo pre psy, zaváraniny, má múku, mrazenú zeleninu a pod. eviduje 
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všetky výdavky, poistky, nákupy. Poistiť treba všetko, čo sa dá (život, auto, dom). Podporuje 
nota bene, útulky pre zvieratá, dobrého anjela. Doprajú si s priateľom večeru v reštaurácii. 

Počas pandémie investovali do tlačiarne – kvôli home officu. Náklady na domácnosť 
nezaznamenali zmeny. Ak sa zvýšili náklady na vlastný wellness, tak nie v dôsledku 
pandémie. Tlak na pracovný výkon bol väčší, čo bolo demotivujúce. Po pandémii sa nezmení 
nič, ale vráti sa možnosť jednoduchšie vysvetliť a vyriešiť konflikty, ktoré digitálne 
technológie skresľujú. Osobný kontakt je nenahraditeľný. Prežiť dobrý život v pandémii sa 
dalo tak, že človek dodržiaval rytmus a návyky z predchádzajúceho obdobia (spánok, 
prechádzky, rozdiel súkromie/práca, zvieratá a hobby). Menej času trávili v obchode, nákupy 
boli väčšie, produkty trvanlivejšie. Nehnuteľnosti išli hore (zhodnotil sa jej byt), dezinfekčné 
prostriedky tiež. Nastúpila únava z digitálu – mobilov a monitorov. Obťažuje ju nápor, ktorý 
redukuje prácu do počítačového monitora. Očkovanie bolo vyslobodením – dalo sa začať žiť. 
Najmä návšteva rodičov bola jednoduchšia. 

Viac počas pandémie pracovali úradníci a učitelia menej, naopak, pracovníci služieb 
a kontaktu s ľuďmi utrpeli najviac. Necestovalo sa. Najťažšie obišli ohrozené skupiny ako 
bezdomovci či vylúčení Rómovia, ženy v domácnosti pri starostlivosti o deti, učiteľky. Profit 
mali najmú zdravotnícke firmy, farmafirmy, ktoré sa reprofilovali na pandémiu. „Otec má 
záhradu. Všetko dorába ako prv“. Oveľa viac baleného tovaru. Trpela príroda. 

Eva 

Eva (42) je slobodná matka, účtovníčka, ktoré vo voľnom čase učí maďarčinu (vyštudovala ju). 
Býva v Bratislave a platí hypotéku. Dvadsať percent príjmov odhaduje mimo zamestnania. 
Rodičia na dedine pomáhajú so zásobovaním kuchyne. Rodičia tiež občas pomôžu opatrovať 
dcéru, školáčku. So susedmi v anonymnej bytovke neudržuje vzťahy, úspory nemá a pri 
hypotéke ich tak skoro mať nebude. Jedine byt stál za pôžičku, inak nič iné nechce na dlh. 
Školstvo by nemalo byť privatizované. Je zásobovací typ, nemá miesto na skladovanie 
(množstvo topánok má). Záznamy o spotrebe si robí, ale nie je jej to veľmi platné, keďže 
vychádzajú na tesno. Poistenie a hypotéku treba platiť. Oferuje v kostole, dopraje si cestu za 
sestrou, vydatou v záp. Európe a občas sa podarí aj večera v reštaurácii. 

Počas pandémie ju najviac stálo vybavenie nového bytu. Mierne stúpli náklady na energie, 
keďže boli s dcérou doma. Na seba a vlastné šľachtenie neminula o nič viac ako predtým. 
Tempo na začiatku pandémie bolo zle nastavené vo firme, potom sa to prispôsobilo. Viac 
času stihla byť s dcérou a rodičmi. Žiadne hobby nestihla realizovať, ale zato mala väčšie 
prémie. Najdôležitejšie pre úspešný prechod pandémie je chápajúci, flexibilný a ohľaduplný 
zamestnávateľ. Počas pandémie úplne prestala nakupovať oblečenie a svoju obsedantnú 
položku, topánky. Viac kníh, potraviny dlhodobej spotreby a vo väčších množstvách áno. 
Častejšie upratuje. Celý deň počítač, meetingy onlajn, aj hodiny maďarčiny bez fyzického 
kontaktu, to boli najväčšie novinky. U ľudí si všimla falošný pocit, že COVID nemôžu dostať 
a že zamestnávateľ vychádzal z toho, že prepustení si automaticky nájdu prácu, ako pred 
pandémiou. 

Viac počas pandémie museli podávať výkon ľudia v službách ako Judit. Najmä na začiatku 
pandémie sa cítila preťažená. Manažéri naopak pracovali menej (onlajn schôdze a nemožnosť 
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cestovania ušetrili čas). A zdravotníci to mali ťažké. Nezaslúžený benefit mali manažéri, a to 
aj bez práce. „Keď sa darí firme, vyplácajú si obrovské benefity, neproporčne k výkonu. 
Zamestnanci nedostanú o toľko viac ako šéfovia. Bežne je rozdiel desaťnásobný, ale 
konmcom roka bude väčší aj tridsaťkrát. Nie je to fér! Pandémia nás naučila novým 
ekonomickým zvykom. Eticky ani filozoficky nie sme iní, len chudobní sa stali chudobnejší.“  

Sumár 

Medzi umelcami a učiteľmi prevládal pocit upokojenia, avšak dlhodobo sa sťažovali na prácu 
z domu, keďže tento typ práce si vyžaduje kontakt s ľuďmi. Výrazne možno pozorovať 
starostlivosť o planétu, premýšľanie o nekonzumných spôsoboch života i živobytia. 
Pandémia ukázala aj rastúci rozdiel medzi manažérmi a tými, ktorí majú pocit, že dostávajú 
menej ako by im patrilo vzhľadom na čas a energiu, ktoré počas pandémie vydali. 
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Záver 
 

Reakcia na pandémiu znamená snahu po väčšej kontrole oblastí, ktoré boli autonómne, resp. 
ktorých autonómnosť je považovaná v nepandemickom čase za výhodu. Takto sa v krízach 
zvyšuje kontrola trhu a bezpečnosti štátu či pohybu jednotlivcov, teda komunity. Táto 
zvýšená kontrola však nie je automaticky v priamej podriadenosti mocenských štruktúr 
a ideológií (štát ako moc „top-down“), ale tieto štruktúry konštituuje v lokálnom kontexte 
a v závislosti na lokálnych modeloch živobytia. Je teda kľúčové študovať logistické reťazce na 
globálnej báze pod vplyvom pandémie a ich dopad napríklad na zamestnanosť či inovácie 
v tom-ktorom kontexte. Je však rovnako dôležité študovať ako ľudia tvoria trhy a štát lokálne 
a akú hodnotu pripisujú rôznym ekonomickým ideológiám v čase pandemickej krízy. Inými 
slovami, aké sú ľudové ekonomické modely živobytia v čase pandémie a ako ich ľudia 
legitimizujú či spochybňujú. 

Ľudia sa trhovej kalkulatívnosti či komunitnej reciprocite učia. Nedeje sa to však priamo pod 
vplyvom ideologickej mobilizácie či materiálnych nerovností, vyplývajúcich napríklad 
z pandémie, ale legitimizáciou modelov živobytia, vrátane spomínania a nostalgie (ako bolo 
za vojny, počas socializmu, v čase prepadu post-socializu a pod.), zvýšením dôrazu na 
neformálne väzby ako príbuzenstvo či neformálna ekonomika a samovýroba, alebo novými 
náboženskými predstavami a o materiálnom svete rituálmi (ako napríklad konšpirácie 
o pandémii ako predpokladu účelnej prestavbe ekonomiky). Lokálne inovácie – počas 
pandémie či pred ňou a po nej -- potom taktiež nevznikajú ako dôsledok školení expertných 
združení či čítaním odbornej ekonomickej literatúry, ale praktizovaním živobytia v reálnych 
sociálnych kontextoch.  
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Príloha 1 
 

Covid – etnografia modelov živobytia – scenár rozhovorov 
 
Domácnosť č. ___  Dátum: ____________ muž/žena:___ vek:___ bydlisko:______________ 
single/ženatý (vydatá)/v partnerstve/u rodičov:___________________ vzdelanie: ____ 
zamestnanie/iné živobytie: ___________________ čistý príjem (odhad v stách eur): _______ 
 
Živobytie všeobecne 
 

1) Aký veľký príjem máte z oficiálnej práce/dôchodku/podpory 
v nezamestnanosti/soc.dávky v porovnaní s inými zdrojmi peňažných príjmov 
(prenájmy, predaj domácich produktov, fušky či príjmy)? V stách eur pred 
pandémiou/po pandémii. 

2) Aké sú Vaše zdroje živobytia z nefinančnej oblasti (záhrada, lov/zber, chov zvierat). 
Prosím o opis/príp. odhad v desiatkach eur (koľko ušetríte tým, že máte záhradu?) 

3) Varíte z polotovarov/stravujete sa doma? 

4) Ako si delíte zabezpečovanie živobytia v rodine? Ako si pomáhate s rodičmi/deťmi?  

5) Kto Vám najviac materiálne pomáha? Spoliehate sa v pomoci na susedov a priateľov? 
V akej forme a miere? 

6) Čo vám susedia dávajú? Darčeky? Jedlo? Pomoc? Nástroje a náradie, ktoré 
potrebujete? 

7) Máte dosť úspor na pol roka dopredu, ak by Vám vypadol hlavný zdroj príjmu? 

8) Vzali ste si niekedy pôžičku? Prosím o druh a zdroj. 

9) Požičali ste niekedy peniaze? 

10) Čo si zvyčajne požičiavate? 

11) Na čo by ste si nikdy nepožičali? 

12) Máte spoločné peniaze v rodine? Skladáte sa na niečo s inými 

13) Čo by ste nikdy nepredali? 

14) Čo by nemalo byť na predaj z hľadiska komunity? 

15) Čo by nemal štát predávať? 

16) Účasť na oslavách a rituáloch, v ktorých sa delia materiálne veci (dary, jedlo, služby 
a pod.) 

17) Máte zásoby potravín na dlhšie obdobie? Nápojov? Paliva? Jedla pre zvieratá? 
Niečoho iného? Koľko? 

18) Robíte si záznamy v domácnosti o nákladoch na živobytie? 

19) Ste poistení? Čo všetko máte poistené? 
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20) Oferujete/darujete peniaze? Koľko? Ako často? 

21) Boli ste minulý rok na dovolenke/drahej večeri v reštaurácii? 

 
Pandémia 
 

1) Čo najdrahšie ste kúpili minulý rok (počas pandémie)? 
 

2) Koľko počas pandémie platíte za: elektrinu, plyn, vodu, telefón, internet, TV, smeti, 
iné? 

 
3) Koľko ste minuli ako domácnosť na lekároch a zdravotnej starostlivosti počas 

pandémie? Viac? Menej ako zvyčajne/po iné roky? 
 

4) Ako vnímate svoje pracovné tempo v porovnaní s obdobiami pred vypuknutím 
pandémie? 

 
5) Koľko času trávite s rodinou a v rámci hobby aktivít?  

 
6) Ovplyvnila pandémia váš osobný kariérny rozvoj? 

 
7) Ako bude vyzerať život po pandémií z hľadiska vašej profesie? 

 
8) Ako sa podľa Vás dá prežiť dobrý život počas pandémie? 

 
9) Nakupovanie v čase COVID – ako sa zmenili vaše návyky?  

 
10) Bývanie a pandémia – ako sa zmenili ceny a starostlivosť o bývanie? 

 
11) Digitalizácia ako zmenila váš každodenný (osobný i pracovný) život? 

 
12) Aký vplyv má očkovanie na živobytie? 

 
13) Spoločensko-ekonomické prostredie 

 
14) Ktorá skupina v spoločnosti podľa vás pracuje viac ako iné? 

 
15) Ktorá skupina pracuje menej ako je priemer? 

 
16) Ktorá skupina v spoločnosti má ťažký život? 

 
17) Ktorá skupina má nezaslúžené príjmy? 

 
 

 


