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Metodika
Kvantitatívny on-line prieskum na paneli aktívnych 
užívateľoch internetu.

Cieľová skupina
a) internetová populácia
b) rodičia detí vo veku od 6 do 19 rokov

Zber dát (terénna fáza)
21.1. – 27.1.2008

Vzorka
1642 respondentov, z toho 384 rodičov detí vo veku od 6 do 19 
rokov, ktorí mali spolu 561 detí – z nich 152 detí (6 až 9 rokov), 214 
detí (10 až 15 rokov) a 195 teenagerov (16 až 19 rokov)
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POHLAVIE PODIEL
muž 50,8%

žena 49,2%

VEK PODIEL
15 – 24 rokov 39,1%

25 – 34 rokov 23,7%

35 – 44 rokov 19,2%

45 – 54 rokov 13,2%

55 a viac rokov 4,8%

VZDELANIE PODIEL
základné 24,6%

vyučený, SŠ bez 
maturity

16,0%

SŠ s maturitou 41,0%

vysokoškolské 18,3%

Výberová vzorka: 1642 respondentov

REGIÓN PODIEL
Bratislavský kraj 18,5%

Trnavský kraj 10,9%

Trenčiansky kraj 10,0%

Nitriansky kraj 10,2%

Žilinský kraj 12,7%

Banskobystrický kraj 9,0%

Košický kraj 12,7%

Prešovský kraj 16,0%

VEĽKOSŤ MIESTA 
BYDLISKA

PODIEL

do 1999 15,7%

2000 – 4999 10,1%

5000 – 19999 16,1%

20000 – 99999 37,7%

100000 a viac obyvateľov 20,4%
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Hlavné závery



 Medzi najviac využívané činnosti na mobilnom telefóne u detí patria
telefonovanie, posielanie SMS alebo MMS správ, fotografovanie, počúvanie
hudby alebo rádia a hranie hier.

 Prístup na internet majú deti najčastejšie v škole alebo doma, kde ho majú
priamo v detskej izbe (najmä staršie deti) alebo v inej izbe (mladšie deti).

 Z výsledkov prieskumu možno indikovať, že deti rodičov, ktorí sami aktívne
využívajú internet trávia príliš veľa času na internete! Najčastejšie využívajú
internet prirodzene najstaršie deti t.j. vo veku od 16 do 19 rokov a to denne
(76%), prípadne niekoľkokrát do týždňa (20%).

 Medzi najčastejšie činnosti teenagerov (16 až 19 rokov) na internete patria
vyhľadávanie informácií (89%), chatovanie (88%), mailovanie (79%) a
sťahovanie hudby, obrázkov a filmov (76%). Najmenšie deti t.j. vo veku od 6
do 9 rokov väčšinu času na internete strávia hraním hier.

 Na internete vyhľadávajú deti najčastejšie zábavu, vedomosti a informácie,
kontakty na rodinu a kamarátov, ale aj kontakty na nových kamarátov.

 Poskytovanie údajov cez internet hrozí najmä u teenagerov a detí vo veku
od 10 do 15 rokov. Medzi najčastejšie poskytované údaje cez internet patria
email, fotografia, telefónne číslo, a adresa bydliska.

Správanie sa detí pri využívaní internetu a mobilného telefónu (1)
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 So zakázaným obsahom zameraným na závislosti sa na internete podľa
vyjadrenia rodičov stretlo už 18% detí vo veku od 6 do 19 rokov, najčastejšie
teenageri.

 So zakázaným obsahom zameraným na diskrimináciu sa na internete podľa
vyjadrenia rodičov stretlo už 16% detí vo veku od 6 do 19 rokov, najčastejšie
teenageri.

Správanie sa detí pri využívaní internetu a mobilného telefónu (2)
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 Viac ako tri štvrtiny rodičov (79%) detí vo veku od 6 do 19 rokov
deklarovalo, že svojim deťom stanovili bezpečnostné pravidlá pri využívaní
mobilu a internetu.

 Forma kontroly detí pri využívaní internetu a mobilu zo strany rodičov
výrazne závisí od veku dieťaťa. Kým forma kontroly u teenagerov spočíta v
tom, že rodičia sa o tom s nimi často rozprávajú, deti vo veku od 6 do 9
rokov priamo rodičia kontrolujú. Určitá časť rodičov sa však o to vôbec
nezaujíma alebo sa zaujíma len sporadicky. Týka sa to prevažne rodičov
teenagerov (37%) a z časti rodičov detí vo veku od 10 do 15 rokov (18%).

 Väčšina rodičov priznáva, že nie vždy prípadne vôbec nie je informovaná zo
strany svojich detí o kontaktoch a vzťahoch detí s osobami kontaktovanými
cez internet alebo mobil. Miera neinformovanosti rodičov priamo úmerne
rastie s vekom ich detí.

 O vyššej miere informovanosti zo strany svojich detí sú rodičia presvedčení
v prípade, že ich dieťa by sa malo stretnúť s osobou kontaktovanou cez
internet alebo mobil. Miera neinformovanosti rodičov opäť priamo úmerne
rastie s vekom ich detí.

Opatrenia a postupy rodičov voči deťom pri využívaní 
internetu a mobilného telefónu (1)
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 Najčastejším opatrením, ktoré by uplatnili rodičia pri zistení, že ich dieťa sa
má stretnúť s neznámou osobou kontaktovanou cez internet alebo mobil, by
bola podľa rodiča jeho snaha identifikovať danú osobu. Ďalšie opatrenia
rodičov sa rôznia v závislosti od veku dieťaťa.

 Väčšina rodičov deklarovala, že na potenciálne ohrozenia na internete
upozorňujú svoje deti často resp. aspoň niekedy.

 Väčšina rodičov, ktorí sami užívajú internet sa považuje za zručnejších pri
využívaní internetu v porovnaní so svojimi deťmi, pokiaľ ide o deti vo veku
od 6 do 15 rokov. V prípade teenagerov sa to však mení – až polovica
rodičov (51%) priznáva, že ich deti sú pri využívaní internetu „zdatnejšie“
ako oni sami.

 Až 80% rodičov aspoň niekedy trávi spoločne čas na internete so svojimi
deťmi. Trávenie spoločného času za internetom je prirodzene nepriamo
úmerné s vekom dieťaťa.

 Obsah mobilu kontroluje najviac rodičov (52%) občas alebo pravidelne
deťom vo veku 10 až 15 rokov. Väčšina rodičia nekontroluje mobil deťom vo
veku od 6 do 9 rokov a potom teenagerom, ktorým nechce zasahovať do
súkromia.

Opatrenia a postupy rodičov voči deťom pri využívaní 
internetu a mobilného telefónu (2)
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 Navštívené internetové stránky dieťaťom kontroluje najviac rodičov občas
alebo pravidelne deťom vo veku 6 až 9 rokov (80%) a deťom vo veku 10 až
15 rokov (76%). Pätina rodičov detí vo veku od 6 do 19 rokov (21%) sa
„priznala“, že navštevované internetové stránky svojim deťom nekontroluje.

 Konflikty s deťmi ohľadom využívania internetu priznalo 50% rodičov.
Najčastejšie uvádzaným dôvodom konfliktu je čas dieťaťa, ktorý trávi za
internetom.

 Väčšina rodičov deklarovala, že rozumie úplne alebo aspoň čiastočne
internetovému sloganu svojich detí.

 Iba štvrtina rodičov využíva na domácom počítači softvér alebo hardvér na
filtráciu, blokovanie prístupu na neželané internetové stránky.

Opatrenia a postupy rodičov voči deťom pri využívaní 
internetu a mobilného telefónu (3)
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 Až 84% internetovej populácie internetu si myslí, že internet môže byť pre
dieťa nebezpečný.

 Prakticky všetci užívatelia internetu (94%) sa zhodli na tom, že pre dieťa je
dôležité, aby mu rodičia stanovili bezpečnostné pravidlá pri využívaní
mobilného telefónu alebo internetu.

 O možných nebezpečenstvách ohrozujúcich deti pri využívaní mobilu alebo
internetu počuli alebo čítali prakticky všetci užívatelia internetu (94%). O
možných nebezpečenstvách sa dozvedela viac ako polovica internetovej
populácie z televízie (72%), tlače (67%) alebo priamo z internetu (59%).

 Zoznamovanie detí cez internet alebo mobil považuje za nebezpečné až
veľmi nebezpečné 45% internetovej populácie.

 Oveľa viac respondentov (60%) považuje za nebezpečné alebo veľmi
nebezpečné v porovnaní so zoznamovaním sa cez internet alebo mobil
samotné kontaktovanie sa naživo s osobou, s ktorou sa deti zoznámili cez
internet alebo mobil.

 Poskytovanie osobných údajov deťmi na internete považuje 35%
respondentov za nebezpečné v každom prípade, 53% respondentov za
potenciálne nebezpečné a 10% respondentov za bezpečné v prípade, že o
tom vedia rodičia.

Názory populácie na bezpečnosť detí na internete (1)
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 Chatovanie (69%), chatovanie s web kamerou a telefonovanie (55%) a online
nakupovanie (41%) považuje najviac respondentov za nebezpečné činnosti
na internete. Výrazne menej respondentov považuje za nebezpečné hranie
hier (31%), sťahovanie hudby, obrázkov a filmov (25%), vyhľadávanie
informácií (18%) a mailovanie (16%).

 Stretnutie s neznámou osobou (71%), obsah zameraný na závislosti (61%) a
poskytovanie osobných údajov (54%) sú činnosti, ktoré označilo najviac
respondentov za najväčšie ohrozenie v poradí na prvom, druhom alebo
treťom mieste. Za najväčšie ohrozenie považuje najviac respondentov
(36%) stretnutie sa dieťaťa s neznámou osobou na základe kontaktovania sa
cez mobil alebo internet.

 Až 87% užívateľov internetu si myslí, že je potrebná väčšia osveta na
ochranu detí pred možnými rizikami na internete!

 Iba 8% deklarovalo, že vie, kde sa nahlasuje škodlivý, nebezpečný alebo
nelegálny internetový obsah. Podľa nich sa takýto obsah nahlasuje na
polícii (6%), administrátorovi, webmasterovi alebo providerovi (1,3%), BSA
(0,4%) prípadne inde (0,3%).

Názory populácie na bezpečnosť detí na internete (2)
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Navrhované opatrenia v oblasti zvýšenia 
bezpečnosti detí pri využívaní internetu a 
mobilného telefónu



 väčšia osveta v oblasti možných rizík vyplývajúcich z využívania internetu
cielená na rodičov formou všetkých médií a cielená na deti osobitne na
školách zaradením do učebných osnov v rámci predmetu informatiky

 vypracovanie jednoduchého a aplikovateľného modelu bezpečnostných
pravidiel pre rodičov ohľadom využívania internetu a mobilného telefónu
deťmi

 zvýšiť znalosť inštitúcie, kde možno nahlasovať škodlivý, nebezpečný alebo
nelegálny internetový obsah

 apelovať na rodičov, aby kládli v oblasti bezpečnosti detí väčší dôraz na
kontrolu chatovania, zoznamovania sa cez internet, nelegálneho sťahovania
hudby, filmov a software a kontrolu navštevovaných stránok a to aj
inštalovaním hardware/software, ktorý filtruje a blokuje neželaný prístup

 striktnejšie opatrenia rodičov s cieľom predchádzať stretnutiu sa dieťaťa s
neznámou osobou kontaktovanou sa cez internet alebo mobil

 ponúknuť alternatívu trávenia voľného času deťom vo veku od 6 do 15
rokov, nakoľko trávia príliš veľa času za internetom

Navrhované opatrenia
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Výsledky a zistenia



Deti a využívanie mobilného telefónu

Znenie otázky: Používa vaše dieťa mobilný telefón? Z detí vo veku od 10 do 19 rokov
využíva takmer každé dieťa
mobilný telefón.
Pokiaľ ide o mladšie deti vo veku
od 6 do 9 rokov, mobilný telefón
využíva z nich niečo vyše
polovica (55%).
Týka sa však len detí rodičov,
ktorí aktívne využívajú internet.95,3

38,2

3,1

4,2

16,4 45,4

96,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

16 - 19 roční

10 - 15 roční

6-9 roční

podiel detí na celkovom počte detí 
v danej vekovej kategórii, podiel v %

áno používa a
má aj svoj
vlastný
mobilný telefón

áno používa,
ale nemá svoj
vlastný
mobilný telefón

nie, nepoužíva
mobilný telefón
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Na čo využívajú deti mobilný telefón

Znenie otázky: Na čo všetko využíva vaše dieťa mobilný telefón? Medzi najviac využívané 
činnosti na mobilnom telefóne 
u detí patria telefonovanie, 
posielanie SMS alebo MMS 
správ, fotografovanie a 
počúvanie hudby alebo rádia. 

Vo vysokej miere deti  
využívajú mobilný telefón tiež 
na hranie hier a to 
predovšetkým mladšie deti vo 
veku od 6 do 15 rokov.

90,8

72,3

60,5

41,0

28,2

14,9

10,8

3,6

0,5

97,2

90,7

78,0

62,6

71,5

36,4

17,3

6,5

2,8

0,9

61,2

22,4

33,6

18,4

48,7

7,9

2,6

0,7

0

24,3

96,9

0 20 40 60 80 100 120

telefonovanie

sms, mms-kovanie

fotografovanie
počúvanie hudby,

rádia
na hry

filmovanie
pozeranie videí,

filmov
prístup na internet

videotelefonovanie

neviem

 
podiel detí na celkovom počte detí 

v danej vekovej kategórii, podiel v %

16 - 19 roční
10 - 15 roční
6-9 roční
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Kde všade má dieťa prístup na internet

Znenie otázky: Kde všade má vaše dieťa prístup na internet? 

Prakticky všetky deti, ktorých 
rodičia sami aktívne využívajú 
internet, majú prístup k 
internetu. 

Prístup na internet majú deti 
najčastejšie v škole alebo  
doma, kde ho majú priamo v 
detskej izbe (najmä staršie 
deti) alebo v inej izbe (mladšie 
deti).

50,3

54,4

27,7

9,7

16,9

0,5

79,0

63,6

43,9

27,1

0,5

16,4

1,9

39,5

70,4

15,8

9,2

0

9,2

7,2

72,8

0 20 40 60 80 100

v škole

doma – v inej izbe

doma – v detskej izbe

u kamaráta

na internáte

na inom mieste

nemá nikde prístup

 
podiel detí na celkovom počte detí 

v danej vekovej kategórii, podiel v %

16 - 19 roční
10 - 15 roční
6 - 9 roční
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Ako často používa dieťa internet

Znenie otázky: Ako často používa vaše dieťa internet? Z výsledkov prieskumu možno 
indikovať, že deti rodičov, ktorí 
sami aktívne využívajú internet 
trávia príliš veľa času na 
internete!

Najčastejšie využívajú internet 
prirodzene najstaršie deti t.j. vo 
veku od 16 do 19 rokov a to 
denne (76%), prípadne 
niekoľkokrát do týždňa (20%).

Na internete trávi čas denne však 
aj viac ako polovica mladších detí 
t.j. vo veku od 10 do 15 rokov, 
prípadne viackrát do týždňa 
(19%).

Denne využíva internet aj každé 
piate dieťa (20%) a niekoľkokrát 
do týždňa každé tretie dieťa (38%) 
vo veku od 6 do 9 rokov ! 

18,5

3,1

0,5

0,0

2,1

57,9

29,9

4,7

4,2

0,9

2,3

19,7

37,5

13,8

18,4

9,2

1,3

75,9

0 20 40 60 80

denne

niekoľkokrát
do týždňa

niekoľkokrát
do mesiaca

zriedkavo

nepoužíva
vôbec

neviem

 
podiel detí na celkovom počte detí 

v danej vekovej kategórii, podiel v %

16 - 19 roční
10 - 15 roční
6 - 9 roční
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Čo robievajú deti na internete

Znenie otázky: Vyznačte všetko, čo robieva vaše dieťa na internete. Medzi najčastejšie činnosti
teenagerov (16 až 19 rokov) na
internete patria vyhľadávanie
informácií (89%), chatovanie
(88%), mailovanie (79%) a
sťahovanie hudby, obrázkov a
filmov (76%).

Podobné činnosti dominujú aj u
vekovo mladších deti (od 10 do
15 rokov), u ktorých sa navyše
pridružuje aj hranie hier (74%).

Najmenšie deti t.j. vo veku od 6
do 9 rokov väčšinu času na
internete strávia hraním hier.

49,2

87,7

78,5

76,4

35,4

17,4

13,3

15,4

13,3

83,2

74,3

72,0

64,5

61,2

35,5

17,8

8,4

6,5

5,1

29,6

82,9

16,4

9,2

9,2

11,2

10,5

0,7

0

0

88,7

0 20 40 60 80 100

surfovanie (vyhľadávanie informácií)

hranie hier

chatovanie (rozhovory a diskusie cez
internet)

mailovanie

sťahovanie (hudby, obrázkov, filmov
a pod.)

telefonovanie, chatovanie s
mikrofónom

telefonovanie, chatovanie s web
kamerou

tvorba webových stránok

blogovanie (písanie vlastných
príspevkov, článkov a pod.)

on line nakupovanie

 
podiel detí na celkovom počte detí 

v danej vekovej kategórii, podiel v %

16 - 19 roční
10 - 15 roční
6 - 9 roční
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Čo vyhľadávajú deti na internete

Znenie otázky: Vyznačte z nasledovného prehľadu všetko, čo vyhľadáva 
vaše dieťa na internete.

Na internete vyhľadávajú deti
najčastejšie zábavu, vedomosti
a informácie, kontakty na rodinu
a kamarátov, ale aj kontakty na
nových kamarátov.

84,1

68,2

43,6

10,3

15,4

6,2

6,2

83,6

76,2

69,6

32,7

8,9

7,0

0,5

3,7

68,4

23,7

19,7

5,3

3,9

0

0

21,7

76,9

0 20 40 60 80 100

zábavu

vedomosti a informácie

kontaktovanie rodiny, kamarátov...

nových kamarátov

vzrušenie, dobrodružstvo

flirtovanie

erotiku

neviem

 
podiel detí na celkovom počte detí 

v danej vekovej kategórii, podiel v %

16 - 19 roční
10 - 15 roční
6 - 9 roční
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Vnímanie potenciálneho nebezpečenstva internetu

všetci respondenti, 
podiel v % (N=1642)

nie; 15,8

áno; 84,2

Znenie otázky: Myslíte si, že internet alebo mobil môže 
byť pre dieťa aj nebezpečný?

Až 84% internetovej 
populácie internetu si myslí, 
že internet môže byť pre 
dieťa nebezpečný.
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Vnímanie dôležitosti bezpečnostných pravidiel pre deti pri 
používaní mobilného telefónu alebo internetu

Znenie otázky: Myslíte si, že je dôležité, aby rodičia stanovili 
svojim deťom bezpečnostné pravidlá pri používaní internetu 
alebo mobilu?

Prakticky všetci užívatelia 
internetu (94%) sa zhodli na 
tom, že pre dieťa je dôležité, 
aby mu rodičia stanovili 
bezpečnostné pravidlá pri 
využívaní mobilného 
telefónu alebo internetu

všetci respondenti 
(N=1642), podiel v %

nie; 2,6

neviem; 3,2

áno; 94,2
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Stanovenie bezpečnostných pravidiel deťom pri používaní 
mobilného telefónu alebo internetu

Znenie otázky: Stanovili ste doma svojim deťom 
bezpečnostné pravidlá pri používaní internetu alebo mobilu? Viac ako tri štvrtiny

rodičov (79%) detí vo veku
od 6 do 19 rokov
deklarovalo, že svojim
deťom stanovili
bezpečnostné pravidlá pri
využívaní mobilu a
internetu.

iba rodičia detí vo veku 
od 6 do 19 rokov (N=1258), 

podiel v %

nie; 21,4

áno; 78,6
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Kde všade počuli alebo čítali o možných nebezpečenstvách detí 
na internete alebo pri využívaní mobilu

Znenie otázky: Počuli ste už alebo čítali ste o možných nebezpečenstvách, 
ktoré hrozia deťom pri používaní internetu alebo mobilu? Kde všade? O možných nebezpečenstvách

ohrozujúcich deti pri využívaní
mobilu alebo internetu počuli
alebo čítali prakticky všetci
užívatelia internetu (94%).

O možných nebezpečenstvách
sa dozvedela viac ako polovica
internetovej populácie z
televízie (72%), tlače (67%)
alebo priamo z internetu (59%).

66,9

58,7

35,5

26,7

1,2

12,1

6,2

72,7

0 20 40 60 80

v televízii

v novinách,
časopisoch,

na internete

v rádiu

od známych

v rámci
poradenských

inde

nie, nepočul som,
ani som nečítal o

všetci respondenti 
(N=1642), podiel v %
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Vnímanie miery nebezpečenstva vyplývajúceho zo zoznamovania 
sa detí cez internet alebo mobil

Znenie otázky: Myslíte si, že zoznamovanie sa detí na internete 
alebo cez mobil je bezpečné alebo nebezpečné? Vyjadrite svoj 
názor na škále od 1 do 5, kde 1 = maximálne bezpečné a 5 
maximálne nebezpečné.

Zoznamovanie detí cez
internet alebo mobil
považuje za nebezpečné
až veľmi nebezpečné 45%
internetovej populácie.

Ďalších 45% zaujalo k
zoznamovaniu cez internet
alebo mobil indiferentný
postoj t.j. ani bezpečné ani
nebezpečné a 7%
považuje zoznamovanie za
bezpečné.

všetci respondenti 
(N=1642), podiel v %
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Vnímanie miery nebezpečenstva vyplývajúceho zo stretnutia 
dieťaťa s osobou nakontaktovanou sa cez internet alebo mobil

Znenie otázky: Podľa vás, je stretnutie dieťaťa naživo s osobou, s 
ktorou sa zoznámilo na internete alebo cez mobil bezpečné alebo 
nebezpečné? Vyjadrite svoj názor na škále od 1 do 5, kde 1 = 
maximálne bezpečné a 5 maximálne nebezpečné.

Oveľa viac respondentov (60%)
považuje za nebezpečné alebo
veľmi nebezpečné v porovnaní
so zoznamovaním sa cez
internet alebo mobil samotné
kontaktovanie sa naživo s
osobou, s ktorou sa deti
zoznámili cez internet alebo
mobil.

všetci respondenti 
(N=1642), podiel v %
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Vnímanie miery nebezpečenstva vyplývajúceho z poskytovania 
osobných údajov detí cez internet

Znenie otázky: Myslíte si, že poskytovanie osobných údajov 
dieťaťom na internete je bezpečné? Poskytovanie osobných údajov

deťmi na internete považuje 35%
respondentov za nebezpečné v
každom prípade, 53% respondentov
za potenciálne nebezpečné a 10%
respondentov za bezpečné v
prípade, že o tom vedia rodičia.

všetci respondenti 
(N=1642), podiel v %
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Nakoľko sa zaujímajú rodičia o to, čo robí 
ich dieťa na internete alebo s mobilom
Znenie otázky: Zaujímate sa o to, čo robí Vaše dieťa na internete 
alebo s mobilom? Forma kontroly detí pri

využívaní internetu a mobilu zo
strany rodičov výrazne závisí od
veku dieťaťa.

Kým forma kontroly u
teenagerov spočíta v tom, že
rodičia sa o tom s nimi často
rozprávajú, deti vo veku od 6 do
9 rokov priamo rodičia
kontrolujú.

Určitá časť rodičov sa však o to
vôbec nezaujíma alebo sa
zaujíma len sporadicky. Týka sa
to prevažne rodičov teenagerov
(37%) a z časti rodičov detí vo
veku od 10 do 15 rokov (18%).
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Čo sa považuje za nebezpečné pre dieťa 
pri využívaní internetu alebo mobilu

Znenie otázky: Ktoré z nasledujúcich činností na internete alebo v mobile 
považujete za nebezpečné pre dieťa? Chatovanie (69%), chatovanie s

web kamerou a telefonovanie
(55%) a online nakupovanie
(41%) považuje najviac
respondentov za nebezpečné
činnosti na internete.

Výrazne menej respondentov
považuje za nebezpečné hranie
hier (31%), sťahovanie hudby,
obrázkov a filmov (25%),
vyhľadávanie informácií (18%) a
mailovanie (16%).
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Tri najväčšie ohrozenia pre dieťa pri 
využívaní internetu alebo mobilu

Znenie otázky: Čo považujete za tri najväčšie ohrozenia pre deti pri ich 
využívaní internetu alebo mobilu? 

Stretnutie s neznámou osobou (71%),
obsah zameraný na závislosti (61%) a
poskytovanie osobných údajov (54%)
sú činnosti, ktoré označilo najviac
respondentov za najväčšie ohrozenie v
poradí na prvom, druhom alebo treťom
mieste.

Za najväčšie ohrozenie považuje
najviac respondentov (36%) stretnutie
sa dieťaťa s neznámou osobou na
základe kontaktovania sa cez mobil
alebo internet.
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Poskytovanie údajov deťmi cez internet

Znenie otázky: Poskytlo vaše dieťa/deti cez internet o sebe niektoré z 
nasledujúcich údajov? 

Poskytovanie údajov cez
internet hrozí najmä u
teenagerov a detí vo veku od 10
do 15 rokov.

Medzi najčastejšie poskytované
údaje cez internet patria email,
fotografia, telefónne číslo, a
adresa bydliska.
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Nakoľko informuje dieťa svojich rodičov o kontaktoch a vzťahoch s 
osobami kontaktovanými cez internet alebo mobil

Znenie otázky: Informuje vás vaše dieťa o kontaktoch, vzťahoch 
získaných cez internet alebo mobil? Väčšina rodičov priznáva, že nie

vždy prípadne vôbec nie je
informovaná zo strany svojich
detí o kontaktoch a vzťahoch
detí s osobami kontaktovanými
cez internet alebo mobil.

Miera neinformovanosti rodičov
priamo úmerne rastie s vekom
ich detí.
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Nakoľko informuje dieťa svojich rodičov o stretnutí s osobou 
kontaktovanou cez internet alebo mobil

Znenie otázky: Myslíte si, že by vás vaše dieťa informovalo o stretnutí s 
osobou, s ktorou sa zoznámilo cez internet alebo mobil? O vyššej miere informovanosti

zo strany svojich detí sú rodičia
presvedčení v prípade, že ich
dieťa by sa malo stretnúť s
osobou kontaktovanou cez
internet alebo mobil.

Miera neinformovanosti rodičov
opäť priamo úmerne rastie s
vekom ich detí.
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Stretnutie dieťaťa s človekom, s ktorým sa zoznámilo cez internet 
alebo mobil

Znenie otázky: Zrealizovalo vaše dieťa už osobné stretnutie s človekom, 
s ktorým sa zoznámilo cez internet alebo mobil? Na základe výsledkov

prieskumu možno indikovať, že
stretnutia detí s človekom
kontaktovaným cez internet
alebo mobil nie sú ojedinelé a to
najmä v prípade teenagerov
(16%).

Podľa výsledkov prieskumu
najviac ohrozenou skupinou v
tomto smere sú teenageri a deti
vo veku od 10 do 15 rokov.
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Čo by podnikli rodičia v prípade, že ich dieťa sa má stretnúť s 
neznámou osobou kontaktovanou cez internet alebo mobil

Znenie otázky: Ako by ste postupovali, keby ste sa dozvedeli, že vaše dieťa 
dostalo pozvanie/dohodlo si stretnutie s osobou, s ktorou sa zoznámilo cez 
internet alebo mobil? 

Najčastejším opatrením, ktoré by
uplatnili rodičia pri zistení, že ich
dieťa sa má stretnúť s neznámou
osobou kontaktovanou cez
internet alebo mobil, by bola
podľa rodiča jeho snaha
identifikovať danú osobu.

Ďalšie opatrenia rodičov sa
rôznia v závislosti od veku
dieťaťa.

Kým pri teenageroch, rodič by vo
väčšine prípadov stretnutie
dieťaťu dovolil za podmienky, že
nepôjde na stretnutie samo
resp. preto, že mu dôveruje.

V prípade menších detí by šiel
rodič na stretnutie s dieťaťom,
prípadne by stretnutie zakázal.
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Stretnutie dieťaťa so zakázaným obsahom na internete 
zameraným na závislosti (drogy, gambling, bulímia, anorexia, 
sekty, sebapoškodzovanie a pod.)
Znenie otázky: Stretlo sa vaše dieťa na internete so zakázaným obsahom 
zameraným na závislosti (Drogy, gambling, bulímia, anorexia, sekty, 
sebapoškodzovanie, návody na samovraždy...) So zakázaným obsahom

zameraným na závislosti sa na
internete podľa vyjadrenia
rodičov stretlo už 18% detí vo
veku od 6 do 19 rokov,
najčastejšie teenageri.

43% rodičov sa však nevedelo k
danému vyjadriť.
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Stretnutie dieťaťa so zakázaným obsahom na internete zameraným 
na diskriminujúci obsah (xenofóbia, rasizmus, nacizmus a pod.)
Znenie otázky: Stretlo sa vaše dieťa so zakázaným obsahom zameraným 
na diskriminujúci obsah (Xenofóbia, rasizmus, nacizmus, neofašizmus, 
totalitný režim...) So zakázaným obsahom

zameraným na diskrimináciu sa
na internete podľa vyjadrenia
rodičov stretlo už 16% detí vo
veku od 6 do 19 rokov,
najčastejšie teenageri.

43% rodičov sa však nevedelo k
danému vyjadriť.
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Do akej miery upozorňujú rodičia svoje deti na možné ohrozenia, 
ktoré sú na internete
Znenie otázky: Upozorňujete svoje dieťa na možné ohrozenia, ktoré sú 
na internete? 

Väčšina rodičov deklarovala, že
na potenciálne ohrozenia na
internete upozorňujú svoje deti
často resp. aspoň niekedy.
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Čo si myslia rodičia o zručnosti svojich detí na internete

Znenie otázky: Myslíte si, že je vaše dieťa v používaní internetu 
zručnejšie ako vy? 

Väčšina rodičov, ktorí sami
užívajú internet sa považuje za
zručnejších pri využívaní
internetu v porovnaní so svojimi
deťmi, pokiaľ ide o deti vo veku
od 6 do 15 rokov.

V prípade teenagerov sa to však
mení – až polovica rodičov
(51%) priznáva, že ich deti sú pri
využívaní internetu „zdatnejšie“
ako oni sami.
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Trávenie spoločného času rodičov s deťmi na internete

Znenie otázky: Trávite s vašim dieťaťom spoločný čas na internete? 

Až 80% rodičov aspoň niekedy
trávi spoločne čas na internete
so svojimi deťmi.

Trávenie spoločného času za
internetom je prirodzene
nepriamo úmerné s vekom
dieťaťa.
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Nakoľko kontrolujú rodičia dieťaťu obsah 
mobilu
Znenie otázky: Kontrolujete obsah mobilu vášho dieťaťa? 

Obsah mobilu kontroluje
najviac rodičov (52%) občas
alebo pravidelne deťom vo
veku 10 až 15 rokov.

Väčšina rodičia nekontroluje
mobil deťom vo veku od 6
do 9 rokov a potom
teenagerom, ktorým nechce
zasahovať do súkromia.
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Nakoľko kontrolujú rodičia dieťa z hľadiska 
navštevovaných stránok na internete
Znenie otázky: Kontrolujete na akých stránkach vaše dieťa surfuje? 

Viac rodičov deklaruje
kontrolu, pokiaľ ide o
internet a navštevované
stránky ich dieťaťom

Navštívené internetové
stránky dieťaťom kontroluje
najviac rodičov občas alebo
pravidelne deťom vo veku 6
až 9 rokov (80%) a deťom vo
veku 10 až 15 rokov (76%).

Pätina rodičov detí vo veku
od 6 do 19 rokov (21%) sa
„priznala“, že navštevované
internetové stránky svojim
deťom nekontroluje.
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Konflikty rodičov s deťmi kvôli využívaniu internetu

Znenie otázky: Mávate konflikty s vašim dieťaťom z dôvodu 
používania internetu? Konflikty s deťmi ohľadom

využívania internetu
priznalo 50% rodičov.

Najčastejšie uvádzaným
dôvodom konfliktu je čas
dieťaťa, ktorý trávi za
internetom.
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Nakoľko rozumejú rodičia internetovému jazyku a sloganu, ktorý 
ich deti používajú

Znenie otázky: Rozumiete internetovému jazyku, slangu, ktoré 
vaše dieťa/deti používajú? Väčšina rodičov deklarovala, že

rozumie úplne alebo aspoň
čiastočne internetovému sloganu
svojich detí.
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Využívanie programov alebo hardveru na filtráciu, blokovanie 
prístupu na neželané internetové stránky

Znenie otázky: Využívate programy alebo hardvér na filtráciu, 
blokovanie prístupu na neželané stránky pre vaše deti? Iba štvrtina rodičov využíva na

domácom počítači softvér alebo
hardvér na filtráciu, blokovanie
prístupu na neželané internetové
stránky.
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Znalosť inštitúcie, ktorej sa nahlasuje škodlivý, nebezpečný alebo 
nelegálny internetový obsah

Znenie otázky: Viete, kde sa nahlasuje škodlivý, nebezpečný, 
nelegálny internetový obsah? Iba 8% deklarovalo, že vie, kde sa

nahlasuje škodlivý, nebezpečný
alebo nelegálny internetový obsah.

Podľa nich sa takýto obsah
nahlasuje na polícii (6%),
administrátorovi, webmasterovi
alebo providerovi (1,3%), BSA
(0,4%) prípadne inde (0,3%).

všetci respondenti 
(N=1642), podiel v %

91,7

8,3

áno

nie
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