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Abstrakt  

V príspevku prezentujeme porovnanie výsledkov dvoch prieskumov, ktoré sme 

realizovali v druhom polroku školského roka 2014/2015 v Racibórzi (Poľsko)  a v Prešove 

(Slovenská republika).  Cieľom prieskumu bolo zistiť využívanie informačných 

a komunikačných technológií (IKT) deťmi mladšieho školského veku v ich domácom 

prostredí.  V prieskume bol použitý dotazník vlastnej konštrukcie s piatimi položkami. 

Prieskumnú vzorku tvorilo 297 poľských a slovenských detí, ktorí v školskom roku 

2014/2015 navštevovali 3. ročník základnej školy.   

 

Abstract 

In the paper, we compare the results of two surveys, that were realised in the school year 

2014/2015 in Raciborz (Poland) and in Presov (Slovakia). The aim of the survey was to find 

the usage of information and communication technology (ICT) by younger school age children 

in their home environment. We created our own questionnaire with five items that was used 

during in the survey. The sample consisted of 297 Slovak and Polish children, who were in 

the school year 2014/2015 in the third grade of a primary school.  

 

Kľúčové slová: IKT v domácom prostredí. Dieťa mladšieho školského veku. Dotazníkový 

prieskum.  

 

Key words: ICT in the home environment. Child of a younger school age. Questionnaire 

survey.  
 

Úvod  

Počítačová technika a pripojenie k internetu  sa stáva neodmysliteľnou súčasťou nielen  

pracovísk, škôl, ale aj domácností. Potvrdzujú to výsledky štatistických zisťovaní zameraných 

na  vybavenosť osobným počítačom a pripojením k internetu, ktoré sa realizujú v krajinách 

Európskej únie. Výsledky vo vybraných rokoch prezentuje tabuľka 1.   

 
Tab.1 Domácnosti s pripojením k internetu v krajinách EÚ podľa vybraných charakteristík 

domácností v rokoch 2010 a 2015 (hodnota je percentom z celkového počtu domácností s aspoň 

jedným členom vo veku 16 – 74 rokov v danej krajine) 

Stĺpec1  rok 2010 rok 2015 

Slovenská republika 67,60% 79,90% 

Poľsko 63,50% 76,50% 

EÚ 28 priemer 70,20% 82,20% 
Zdroj: Eurostat, 2016, dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/domacnosti-s-vybranymi-informacnimi-a-

komunikacnimi-technologiemi-a5h934iw6a 

 

V medzinárodnom porovnaní krajín Európskej únie v roku 2015 sa Slovensko umiestnilo 

na  14. mieste v pripojení domácnosti k internetu a Poľsko na 18. mieste  (Využívání 
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informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci 2016, tabuľka 

16). V porovnaní s rokom 2010 sa v oboch krajinách  zvýšil počet domácností pripojených 

k internetu (pozri tabuľku 1).   

Výsledky štatistického zisťovania v Slovenskej republike ukázali, že v 80,5 % 

slovenských domácnostiach majú jej členovia prístup k počítaču a v 79,5 % slovenských 

domácnostiach majú jej členovia prístup k internetu (Vlačuha – Kotlár –  Želonková 2015, 

tabuľka T2 a T3).  V roku 2016  80,1 % poľských domácností malo aspoň jeden počítač 

a 80,4 % domácností malo prístup k internetu (Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 

roku, 2016). 

Vyššie uvedené štatistické údaje ukazujú, že slovenské i poľské domácnosti sú vybavené 

počítačmi a majú pripojenie k internetu, teda aj ich členovia majú možnosti využívať ich  aj 

v domácom prostredí. Významné štatistické zisťovania týkajúce sa využívania IKT v rôznych 

oblastiach života človeka sa realizujú na výskumnej vzorke, ktorú tvoria respondenti od 16+ 

do 65+ rokov. V nami realizovaných  prieskumoch sa zameriavame na nižšiu vekovú skupinu 

respondentov a to deti mladšieho školského veku. Realizovali sme už niekoľko prieskumov 

týkajúcich sa využívania IKT deťmi  v domácom prostredí (Bernátová 2012, 2015, 2016). 

V tomto príspevku chceme prezentovať porovnanie výsledkov dotazníkových prieskumov, 

ktoré sme realizovali v dvoch krajinách v roku 2015.  

 

2 Dotazníkový prieskum 

2.1 Cieľ a úlohy dotazníkového prieskumu 

Cieľom prieskumu bolo zistiť využívanie počítačovej techniky a internetu deťmi 

mladšieho školského veku v ich domácom prostredí.  Prieskum sme realizovali v dvoch 

krajinách, v Slovenskej republike a  Poľsku.  

Úlohy prieskumu: 

1. Zistiť vybavenosť slovenských a poľských domácnosti, v ktorých žije dieťa mladšieho 

školského veku počítačovou technikou a pripojením k internetu.  

2. Zistiť časovú frekvenciu práce s počítačom (v domácom prostredí) dieťaťom 

mladšieho školského veku.   

3. Zistiť, aký časový úsek trávia deti mladšieho školského veku prácou s počítačom 

v domácom prostredí.  

4. Zistiť, či dieťa  mladšieho školského veku musí mať súhlas od rodičov, starých 

rodičov (príp. starších súrodencov) pre prácu s počítačom v domácom prostredí.  

5. Zistiť, ktorú činnosť najčastejšie robia deti mladšieho školského veku na počítači 

v domácom prostredí.  

 

2.2 Prieskumná vzorka  

Prieskumnú vzorku tvorilo 149 detí, ktoré v školskom roku 2014/2015 navštevovali 3. 

ročník základnej školy v Racibórzi a 148 detí, ktoré v školskom roku 2014/2015 navštevovali  

3. ročník základnej školy v Prešove. Mesto Racibórz leží v Sliezskom vojvodstve, v blízkosti 

hraníc s Českou republikou. V meste žije cca 60 000 obyvateľov. Prešov je krajským mestom 

Prešovského kraja a žije v ňom cca 90 000 obyvateľov.  

Prieskumu sa zúčastnilo 78  poľských dievčat,  71 poľských chlapcov,  81 slovenských 

dievčat a 67 slovenských chlapcov (pozri graf 1).   
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Graf 1 Zloženie výskumnej vzorky 

 
            Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

2.3 Výskumná metóda 

Nami skonštruovaný dotazník obsahoval 5 položiek. Tri položky boli zatvorené a dve  

polootvorené. Dotazník bol skonštruovaný v slovenskom a poľskom jazyku. Anonymný 

dotazník vypĺňali slovenskí a poľskí respondenti –  deti mladšieho školského veku  v mesiaci 

marec 2015. Každý respondent mal vlastný dotazník, odpovede vpisoval priamo do neho. 

Štatistické vyhodnotenie dotazníka sme realizovali v septembri 2015.  

 

2.4 Výsledky prieskumu 

V prvej položke dotazníka sme chceli zistiť vybavenosť domácnosti, v ktorej žije  

respondent stolovým osobným počítačom, notebookom, internetom a hracou konzolou.  

Na položku 1 dotazníka: Doma máme – stolový osobný počítač, notebook, pripojenie 

k internetu, hraciu konzolu sme dostali túto štatistiku odpovedí: 

 
Graf 2 Vybavenosť slovenských a poľských domácností počítačovou technikou a pripojením  

k internetu  

 

                Zdroj: vlastné spracovanie 
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89,9 % poľských a 52,7 % slovenských respondentov uviedlo, že má doma osobný 

počítač a 51,01 % poľských a 74,3 % slovenských respondentov uviedlo, že majú doma 

notebook. Pripojenie k internetu uviedlo 92,62 % poľských a 87,8 % slovenských 

respondentov.  Hraciu konzolu doma má k dispozícií 54,36 % poľských a 35,8 % slovenských 

respondentov. Pri porovnaní výsledkov, vidíme že v slovenských domácnostiach sú viac 

preferované notebooky v porovnaní s poľskými domácnosťami, v ktorých prevláda vybavenie 

stolovými osobnými počítačmi (pozri graf 2). 

 

V druhej položke dotazníka sme chceli zistiť časovú frekvenciu práce dieťaťa mladšieho 

školského veku so stolovým  počítačom (príp. notebookom) v domácom prostredí.  

Na položku dotazníka: Ak máte doma stolový počítač alebo notebook, zakrúžkuj ako 

často s ním pracuješ: 

a) každý deň 

b) 3 až 4 krát týždenne 

c) 1 až 2 krát týždenne 

d) 5 krát mesačne 

e) nepracujem vôbec s počítačom, sme dostali túto štatistiku odpovedí: 

 
Graf 3 Frekvencia práce s počítačom dieťaťa mladšieho školského veku v domácom prostredí  

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Podľa výsledkov prieskumu 26,84 % poľských a 18,9 % slovenských respondentov 

pracuje s osobným počítačom (príp. notebookom) v domácom prostredí každý deň, 28,19 % 

poľských a 29,7 % slovenských respondentov 3 až 4 krát týždenne, 28,19 % poľských 

a a 34,5 % slovenských respondentov 1 až 2 krát týždenne, 5 krát mesačne pracuje 

s počítačom v domácom prostredí 11,41 % poľských a 10,1 % slovenských  respondentov. 

5,37 % poľských a 6,8 % slovenských respondentov uviedlo, že doma s osobným počítačom, 

príp. notebookom nepracuje.   

V prieskume realizovanom v roku 2011, 30,6 % poľských a 27,2 % slovenských 

respondentov  uviedlo, že pracuje s osobným počítačom doma každý deň,  31,1 %  poľských 
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a 36,4 % slovenských respondentov 3 až 4 krát týždenne, 28,2 % poľských a 26,6 % 

slovenských respondentov 1 až 2 krát týždenne, 8,6 % poľských a 7,1 % slovenských 

respondentov  pracuje s počítačom 5 krát týždenne.  S počítačom doma vôbec nepracovalo 1,4 

% poľských a 2,7 % respondentov (Bernátová 2012).  

Frekvencia práce s počítačom sa pri porovnaní výsledkov z roku 2011 a 2015 výrazne 

nezmenila.  

Podľa výsledkov prieskumu (Prieskum pre Program Partneri vo Vzdelávaní – Slovenská 

republika, 2011) počítač doma využíva 87 %  slovenských žiakov základných a stredných škôl 

(priemerný vek respondentov v prieskume bol 15,2 roka)  denne, 10 % žiakov raz do týždňa, 

1 % žiakov raz do mesiaca a iba 2 % žiakov ho nepoužíva doma vôbec. 

 

V tretej položke dotazníka sme chceli zistiť, aký čas strávi dieťa mladšieho školského 

veku prácou so stolovým počítačom (príp. notebookom)  po jeho zapnutí. 

Na položku  dotazníka: Ako dlho pracuješ doma so stolovým počítačom (notebookom), ak 

ho zapneš? 

a) asi 0,5 hodiny 

b) asi 1 hodinu 

c) asi 2 hodiny 

d) viac ako 2 hodiny, sme dostali túto štatistiku odpovedí: 

 
Graf 4 Dĺžka práce s počítačom dieťaťa mladšieho školského veku po jeho zapnutí v domácom 

prostredí  

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Približne 30 minút po zapnutí pracuje s počítačom doma 20,57 % poľských a 17,5 % 

slovenských respondentov, približne 60 minút  54,51 % poľských a 5š,3 % slovenských 

respondentov. Približne 2 hodiny pracuje s počítačom každý deň 19,15 % poľských a 16,8 

slovenských respondentov a viac ako dve hodiny 5,67 % poľských a 12,4 % slovenských 

respondentov (pozri graf 4).  
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V prieskume realizovanom v roku 2011 18 % poľských a 16,2 % slovenských 

respondentov uviedlo, že pracuje doma s počítačom po jeho zapnutí približne 30 minút, 46,60  

% poľských a 50,3 % slovenských respondentov uviedlo, že pracuje doma s počítačom okolo 

60 minút. 19,90 % poľských a 22,3 % slovenských  respondentov uviedlo, že pracuje doma 

s počítačom približne 2 hodiny. 15,50 % poľských a 10,2 % slovenských respondentov 

uviedlo, že pracuje s počítačom viac ako dve hodiny (Bernátová 2012).   

 

Vo štvrtej položke sme chceli zistiť, či dieťa mladšieho školského veku potrebuje súhlas 

pre prácu so stolovým počítačom (notebookom) od rodičov, starých rodičov, príp. iných 

príbuzných.  

Na položku dotazníka: Ak pracuješ doma so stolovým počítačom (notebookom), musíš 

mať povolenie od rodičov, starých rodičov alebo iných príbuzných 

a) áno vždy 

b) len niekedy 

c) nemusím mať povolenie, sme dostali túto štatistiku odpovedí: 

 
Graf 5 Súhlas pre prácu s počítačom od rodičov, starých rodičov, iných príbuzných 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Súhlas pre prácu s počítačom v domácom prostredí si musí žiadať od rodičov, starých 

rodičov či iných príbuzných  63,8 % poľských a 60,60 slovenských detí. V tejto možnosti sme 

zaznamenali nárast v porovnaní s výsledkom prieskumu z roku 2011, kde možnosť áno vždy 

uviedlo 43,70 % respondentov (Bernátová 2012).  Odpoveď nemusím mať povolenie označilo 

9,9 %  poľských a 9,5 % slovenských  žiakov. 

V prieskume (Prieskum pre Program Partneri vo Vzdelávaní – Slovenská republika, 

2011) 29 % respondentov vo vekovej kategórii do 12 rokov uviedlo, že rodičia vždy 

kontrolujú, čo robia na internete, 63 % uviedlo, že rodičia sa niekedy pozrú čo robia na 

internete a len 8 % respondentov uviedlo, že rodičia ich nekontrolujú.  
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V piatej položke sme chceli zistiť, akú činnosť najčastejšie robia deti mladšieho 

školského veku na stolovom počítači (príp. notebooku) v domácom prostredí.  

Na položku dotazníka: Akú činnosť najčastejšie robíš doma na stolovom počítači 

(notebooku)? 

a) robím domáce úlohy do školy 

b) pozerám filmy, počúvam hudbu 

c) hrám počítačové hry 

d) četujem s kamarátmi, spolužiakmi 

e) iné, sme dostali túto štatistiku odpovedí: 

 
Graf 6 Najčastejšia činnosť dieťaťa mladšieho školského veku na stolovom počítači (notebooku) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Najčastejšou činnosťou, ktorú robia deti mladšieho školského veku na počítači, je hranie 

počítačových hier, túto možnosť uviedlo 50,4 % poľských a 46,7 % slovenských 

respondentov.   Možnosť a) robím domáce úlohy do školy uviedlo 2,8 % poľských a 10,9 % 

slovenských respondentov. O 10,1 % viac slovenských respondentov  uviedlo ako najčastejšiu 

činnosť na počítači pozeranie filmov a počúvanie hudby.  

 

 

3  Záver  

Porovnanie výsledkov  prieskumov ukázali, že poľskí a slovenskí respondenti – deti 

mladšieho školského veku  žijú v domácnostiach, ktoré sú vybavené počítačovou technikou. 

Pripojenie domácnosti k internetu uviedlo 92,2 % poľských a 87,7 % slovenských 

respondentov. Každý deň pracuje so stolovým počítačom (notebookom) v domácom prostredí 

26,4 % poľských a 18,9 % slovenských respondentov.  54,61 %  poľských a 53,3 % 

slovenských respondentov uviedlo, že pracujú s počítačom (notebookom) po jeho zapnutí 

približne jednu hodinu. Viac ako dve hodiny pracuje s počítačom (notebookom) po jeho 
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zapnutí 5,67 %  poľských a 12, 4 % slovenských respondentov.  Povolenie pre prácu 

s počítačom (notebookom) v domácom prostredí od rodičov, starých  rodičov alebo iných 

príbuzných musí mať vždy  63,8 %  poľských a 60,6 % slovenských respondentov. Odpoveď  

nemusím mať povolenie – označilo 9,9 % poľských a 9,5 % slovenských respondentov. 

Najčastejšou činnosťou realizovanou na počítači je pre slovenských i poľských žiakov hranie 

počítačových hier. 

Pri porovnaní s výsledkami obsahovo totožného dotazníkového prieskumu z roku 2011 

(Bernátová 2012) sme zaznamenali nárast  počtu domácností s pripojením k internetu. Tento 

údaj korešponduje so štatistickými údajmi, ktoré zverejňuje Eurostat (pozri tabuľku 1). Počet 

slovenských domácností pripojených k internetu v roku 2015 vzrástol v porovnaní s rokom 

2010 o 12,3 % a poľských domácností o 13 %.  

Počet respondentov, ktorí pracujú s počítačom v domácom prostredí každý deň sa 

výrazne nezmenil (v roku 2011 tento údaj uviedlo 27,2 % slovenských a 30,6 % poľských 

žiakov 3. ročníka) a nezmenila sa výrazne ani časová dĺžka práce s počítačom (najviac 

slovenských i poľských respondentov v oboch sledovaných obdobiach  najčastejšie pracovalo 

s počítačom 3 až 4 krát týždenne).  Výraznejšie rozdiely sme zaznamenali v odpovediach na 

štvrtú položku dotazníka, kde v porovnaní s rokom 2011 stúpol počet respondentov, ktorí 

uviedli, že musia mať povolenie pre prácu s počítačom od rodičov, starých rodičov, či iných 

príbuzných. Túto odpoveď uviedlo o 24,8 % viac slovenských a o 20,10 % viac poľských 

respondentov v porovnaní s rokom 2011. Najčastejšou činnosťou na počítači bolo podľa 

vyjadrenia respondentov  aj v roku 2011 hranie počítačových hier. V porovnaní s rokom 2011 

vzrástol počet slovenských respondentov o 6,4 % a poklesol počet poľských respondentov 

o 8,4 %, ktorí najčastejšie využívajú počítač na prípravu do školy.   
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