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Za posledné roky sa rozšírilo používanie  internetu prostredníctvom mobilných zariadení. Výskum EU 
Kids Online z roku 2010 ukázal, že prostredníctvom mobilných zariadení pristupuje na internet 33 % 
detí. Najnovšie dáta zo Slovenska ukazujú, že mobilné telefóny používa na pripojenie k internetu 83 % 
detí vo veku 9 – 17 rokov, pričom 38 % takto pristupuje na internet viackrát denne. Najnovší výskum 
dokazuje viditeľný trend používania internetu v mobilných zariadeniach, keďže stolový počítač 
a notebook používa na pripojenie k internetu v tejto intenzite len 10 % opýtaných. Používanie 
internetu prostredníctvom tabletov  na dennej  báze sa dotýka 24 % detí a mládeže. O intenzívnej 
prítomnosti internetu v živote mladej generácie svedčí zistenie, že internet na dennej báze používajú 
takmer všetky deti (96 %). Dve tretiny detí trávi v pracovné dni 1 až 3 hodiny denne na internete. 
Približne každé piate dieťa trávi v pracovný deň viac ako 4 hodiny na internete. Množstvo času 
stráveného na internete je vyššie cez víkend, keď viac ako 4 hodiny na internete strávi jedna tretina 
detí.  
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Významným dôvodom pre používanie internetu je zábava a sociálna interakcia, keďže 68 % detí 
a mládeže sa hráva online hry, videá sleduje 88  % a sociálne siete navštevuje 78%  z nich.  

Zaujímavým zistením je, že 51 % detí vo veku 9 – 12 používa sociálne siete minimálne raz do týždňa, 
hoci veková hranica pre používanie Facebooku a Instagramu, ktoré sú najpopulárnejšie, je 13 rokov.  

Z pohľadu negatívnych skúseností na internete 7,6 % opýtaných uviedlo, že malo za posledný rok 
skúsenosť s niečím, čo ich obťažovalo alebo znepokojilo. Je potrebné uviesť, že 2 % detí sa k tejto 
otázke nechcelo vyjadriť, čo môže naznačovať, že takú skúsenosť majú, ale z nejakého dôvodu o nej 
radšej nechcú hovoriť.   

Paradoxne,  až 21 % detí starších ako 11 rokov uviedlo, že videlo na internete obsah týkajúci sa 
telesného sebapoškodzovania, 10 % videlo spôsoby ako spáchať samovraždu, 26 % videlo obsah 
propagujúci anorexiu alebo bulímiu. 

V súčasnosti v Európe aj na Slovensku rezonuje téma nenávistných prejavov, ktoré sa šíria primárne 
cez internet. Zistenia z výskumu ukazujú, že 26 % detí a mladých starších ako 11 rokov videlo na 
internete nenávistné správy napádajúce určité skupiny alebo jednotlivcov.  

Medzi rizikový obsah na internete patria obsahy týkajúce sa drog. Vo výskume 22 % z respondentov vo 
vekovej skupine 11+ uviedlo, že videli na internete obsah, v ktorom boli prezentované skúsenosti              
s braním drog.  

Problematické môžu byť aj obsahy násilného charakteru. S obsahmi, ktorých súčasťou boli krvavé 
alebo násilné obrázky zobrazujúce napr. ľudí, ktorí ubližujú  iným ľuďom alebo zvieratám, sa stretlo 29 
% detí a mladých. Skúsenosť so sexuálnym obsahom na internete má 28 % opýtaných. Pri oboch 
otázkach ide o odpovede detí a mladých vo veku 11 – 17 rokov.    

Výskum EU Kids Online na Slovensku bol podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v 
rámci Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím. Výskum realizuje Katolícka univerzita v 
Ružomberku ako partner Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Koordinátormi projektu sú Pavel 
Izrael, PhD. a Juraj Holdoš, PhD. z Filozofickej fakulty KU.   
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Graf. Negatívne javy v prostredí internetu v 2018 

 

V tejto tlačovej správe sme sa sústredili na predbežnú analýzu otázok týkajúcich sa častosti, formy 
a obsahu používania internetu deťmi a mladými. Pýtali sme sa tiež na skúsenosti s negatívnymi javmi 
v prostredí internetu. Nasledujúce otázky boli položené deťom vo veku 9 – 17 rokov v apríli až júni 
2018  

Ako často používaš internet na nasledujúcich zariadeniach?  

- Mobilný telefón/smartfón,  
- Stolový počítač/notebook 
- Tablet 

Koľko času asi tráviš na internete?  

- Počas bežného pracovného (školského) dňa: 
- Počas dňa cez víkend: 
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Spôsoby telesného poškodzovania alebo ubližovania si

Spôsoby spáchania samovraždy

Návody, ako byť veľmi chudý (propagujúce bulímiu 
alebo anorexiu, či obrázky veľmi chudých ľudí 

“thinspiration”)

Nenávistné správy napádajúce určité skupiny alebo
jednotlivcov (napr. ľudí inej farby pleti, náboženstva,

národnosti alebo sexuálnej orientácie)

Skúsenosti s braním drog

Krvavé alebo násilné obrázky zobrazujúce napr. ľudí,
ktorí ubližujú  iným ľuďom alebo zvieratám

Sexuálne obrázky, fotky, videá

Videl/a si za POSLEDNÝ ROK na internete stránky alebo 
diskusie zamerané na niektoré z nasledujúcich vecí?
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Ako často si za posledný mesiac robil/a tieto činnosti na internete?  

- Hral/a som online hry 
- Pozeral/a som videoklipy 
- Bol/a som na sociálnych sieťach 

 
Prihodilo sa ti za posledný rok niekedy niečo na internete, čo ťa nejakým spôsobom obťažovalo alebo 
znepokojilo (napr. cítil som sa nepríjemne,  bol som znepokojený/á, vystrašený/á alebo si si 
povedal/a, že si to radšej nemal/a vidieť)? 

Videl/a si za POSLEDNÝ ROK na internete stránky alebo diskusie zamerané na niektoré z 
nasledujúcich vecí? 

- Spôsoby telesného poškodzovania alebo ubližovania si 
- Spôsoby spáchania samovraždy 
- Návody, ako byť veľmi chudý (propagujúce bulímiu alebo anorexiu, či obrázky veľmi chudých 

ľudí “thinspiration”) 
- Nenávistné správy napádajúce určité skupiny alebo jednotlivcov (napr. ľudí inej farby pleti, 

náboženstva, národnosti alebo sexuálnej orientácie) 
- Skúsenosti s braním drog 
- Krvavé alebo násilné obrázky zobrazujúce napr. ľudí, ktorí ubližujú  iným ľuďom alebo 

zvieratám 

 

Kontakty na autorov: 
Pavel Izrael, Katolícka univerzita v Ružomberku: pavel.izrael@ku.sk 
Juraj Holdoš, Katolícka univerzita v Ružomberku: juraj.holdos@ku.sk 
 
Metodologická poznámka (metóda zberu dát, veľkosť vzorky): 
Slovenská republika: reprezentatívna vzorka z domácností;  forma zberu dát – CAPI (Computer Assisted 
Personal Interview); 1018 respondentov vo veku 9 – 17 rokov a ich rodičov 


