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Reklamná agentúra GETLIKE požiadala o prieskum, ktorý by mal slúžiť ako podklad pre mediálnu 
kampaň s témou ochrany osobných údajov detí v online priestore sociálnych sietí. 

GETLIKE poskytuje služby v oblasti PR a online marketingu. Pre interné účely potrebuje zistiť, 
ako slovenskí rodičia používajú sociálne siete. To najmä v súvislosti so zdieľaním informácií z rodinného prostredia.  
 
Hlavným cieľom prieskumu tak bude zistiť: 
 

aké sociálne siete rodičia používajú najviac, 
do akej miery zdieľajú informácie o svojej rodine a deťoch, 
ako sa zaujímajú o ochranu osobných údajov seba a svojich detí, 
aké rozdiely existujú medzi rodičmi mladších a starších detí vzhľadom na zdieľanie osobných informácií. 

 

Pozadie a ciele projektu 
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Design prieskumu 

Tu môžete dopísať nejaký text. 
Má aj odrážky. 

                   Aktivita slovenských rodičov na sociálnych sieťach 

Metodológia kvantitatívny ad-hoc prieskum 
cez 2muse on-line panel s riadeným prístupom (full managed access panel) 

Cieľová skupina Rodičia vo veku 25-45 rokov 

Veľkosť vzorky n=503 respondentov 

Výber kvótny výber veku, pohlavia, regiónu  

Dĺžka dotazníka 3 minúty 

Terénny zber 23.-26.8.2019 



Hlavné zhrnutia 



5 Sociálne siete, záverečná správa, 30.08.2019, 2muse 

Najviac ohrozená skupina detí, v súvislosti so správaním rodičov na sociálnych sieťach, sú deti do 
10 rokov. Takmer všetky zdieľané fotografie detí obsahujú aj priamo tvár detí, 79% bez ich súhlasu. 

Hlavné zhrnutia 

Slovenskí rodičia sa na sociálnych sieťach správajú rizikovo. Globálny trend tzv. „sharentingu“, teda nadmerného 
zdieľania obsahov súvisiaceho s vlastnými deťmi, neobchádza ani ich.  
 
Slovenskí rodičia najviac navštevujú online priestor Facebook, YouTube a Instagram. Väčšinovo 
sa rodičia zhodujú v tom, že sa zaujímajú o nastavenie súkromia svojich profilov a poznajú hrozbu možného 
zneužitia osobných údajov. Napriek tomu, viac ako 60% zdieľa nejaké informácie o svojej rodine.  

Môže ísť o ilúziu nezraniteľnosti, ktorá je spôsobená nastavením súkromia profilu. Po nastavení rodičia cítia istú 
ochranu svojich údajov, čo môže zvyšovať pridávanie obsahu s informáciami o svojich deťoch. Napriek tomu, 
že vnímajú nástrahy, myslia si, že práve ich osobné údaje nemôžu byť zneužité. 
Na najrozšírenejšej sociálnej sieti Facebook, rodičia najčastejšie nachádzajú prehnané, nenávistné a klamlivé 
príspevky. Často však prinášajú aj pozitívne emócie a inšpiráciu. Negatívne pocity identifikujú v menšej miere.  
Až 81% z tých rodičov, ktorí zverejňujú obsahy rodinného života, zdieľajú práve fotografie svojich detí. Avšak 
len 21% si od svojich detí pýta povolenie s týmto zverejnením. Väčšina fotografií detí je tak bez súhlasu 
dieťaťa. Čím je dieťa mladšie, tým menej sa rodič pýta na súhlas so zverejnením jeho fotografie. 
 

Na základe vyššie uvedeného odporúčame kampaňou osloviť najmä 
mladých rodičov, do 34 rokov. Tí vo veľkej miere zverejňujú fotografie detí v rôznych situáciách. 
matky, ktoré zdieľajú detailné fotografie svojich detí, čo zvyšuje riziko zneužitia osobných údajov ich detí.  

 
 
 



Obsah 

Využívanie sociálnych sietí 

Zdieľanie osobných údajov na sociálnych sieťach 

Facebook aktivity 

Demografia 
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78 

24 

Facebook 

Instagram 

Facebook je najrozšírenejší aj v skupine slovenských rodičov. Hneď za ním nasleduje Youtube a Instagram. 
Snapchat používa 5% rodičov. Medzi inými, rodičia menujú WhatsApp, Viber alebo Modrý koník.  

Aké sociálne siete používajú rodičia? 

B1 .Teraz vyberte všetky sociálne siete, ktoré využívate. Ak využívate aj inú sociálnu sieť, napíšte ktorú, prosím.  
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Facebook 
Youtube 

Instagram 
Google+ 
Pinterest 

Pokec 
LinkedIn 

Twitter 
Badoo 

Snapchat 
Tumblr 

Twoo 
Ask fm 

Musical.ly 
Tinder 

We      it 
Live.ly 

iné 
nevyužívam sociálne siete 

neviem názov 

v % 
n = 503 

v % 
n = 513 
* iné sociálne siete nezisťované 

Podiel využívania u slovenských rodičov, ktorí sú online Podiel využívania u slovenských rodičov celkovo 
Zdroj:   
prieskum F2F,  
2muse, 2018 
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93% 

7% 

 áno 

 nie 

Zdieľanie súkromia na sociálnych sieťach 

B2. Zdieľate informácie zo svojho rodinného života na sociálnych sieťach?  
B7. Zaujímate sa o nastavenie súkromia svojho profilu na sociálnej sieti? 
B8. Uvažovali ste niekedy nad nástrahami, ktoré súvisia so zdieľaním fotografií a nad možným zneužitím osobných údajov? 
 

62% 

38% 
 áno 

 nie 

Zdieľajú informácie z rodinného 
života? 

n = 498 

Aj napriek tomu, že veľká väčšina rodičov vníma hrozby spojené so zneužitím osobných údajov na sociálnych 
sieťach, až 62 % z nich, zdieľa a zverejňuje v tomto online priestore súkromné informácie o svojej rodine. 

86% 
14% 

 áno 

 nie 

Zaujímajú sa o nastavenie súkromia 
profilu? 

Vnímajú nástrahy zneužitia 
osobných údajov? 

n = 498 n = 498 

- Len tí, ktorí využívajú sociálne siete- 
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Súkromie na sociálnych sieťach 

B3. Zverejňujete na sociálnych sieťach fotografie svojho dieťaťa?  
B6. Pýtate si od svojich detí povolenie zdieľať ich fotografie na svojich sociálnych sieťach? 
 
 

81% 19% 
 áno 

 nie 

Zverejňujú fotografie svojich detí? 

n = 309 

81% zdieľaných informácií z rodinného prostredia sú fotografie detí. Pri ich zverejňovaní, sa však takmer 80% 
rodičov, svojich detí na súhlas nepýta.  

21% 

79% 

 áno 

 nie 

Pýtajú si povolanie od svojich detí pri 
zdieľaní ich fotografie? 

- Len tí, ktorí zdieľajú informácie 
zo svojho rodinného života- 

n = 251 

- Len tí, ktorí zdieľajú fotografie svojich detí- 
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14 

43 

rodičia detí do 10 rokov 

rodičia detí nad 10 rokov 

Rozdiely v dopytovaní súhlasu detí 
Keď sa jedná o zverejnenie fotografie na sociálnu sieť, iba 31% rodičov nad 35 rokov si pýtajú od svojich, 
prevažne starších detí povolenie. Pýtanie súhlasu sa teda zvyšuje s pribúdajúcim vekom dieťaťa.   

B6. Pýtate si od svojich detí povolenie zdieľať ich fotografie na svojich sociálnych sieťach? 
 
 
 

13 

31 

25-34 rokov 

35-45 rokov 

v % 
n = 251 
*zobrazení iba tí, ktorí 
na otázku odpovedali áno 
 

Rozdiely 
v súvislosti 
s vekom rodičov 

Rozdiely 
v súvislosti 
s vekom detí 

21% 

79% 

 áno 

 nie 

Pýtajú si povolanie od svojich detí 
pri zdieľaní ich fotografie? 

n = 251 

- Len tí, ktorí zdieľajú fotografie svojich detí- 
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Aké informácie o svojich deťoch rodičia zverejňujú? 

B4. Je na niektorej z fotografií, ktoré ste zverejnili na sociálnych sieťach, vidieť do tváre dieťaťa?  
B5. Uvádzate k fotografii aj informácie, od ktorých je možné odvodiť si údaje osobného charakteru, napr. dátum narodenia dieťaťa? 
 
 

99% 

1% 

 áno 

 nie 

Je na fotografii vidieť tvár dieťaťa? 

n = 251 

Skoro všetky fotografie, ktoré rodičia zverejnia obsahujú priamo tvár dieťaťa. K týmto fotografiám takmer 
tretina rodičov pridáva aj iné informácie, napr. osobné údaje. 

29% 

71% 

 áno 

 nie 

Dajú sa z fotografie odčítať osobné 
údaje? 

- Len tí, ktorí zverejňujú fotografie svojho dieťaťa- 

n = 251 

- Len tí, ktorí zverejňujú fotografie svojho dieťaťa- 
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Rozdiely v zverejňovaní informácií  
Rodičia sa líšia pri popisoch fotografií. Vyskytujú sa rozdiely v súvislosti od veku, pohlavia rodičov a veku detí. 
Menej opatrné pri zverejňovaní informácií sú ženy do 34 rokov, ktoré viac zverejňujú informácie o deťoch 
mladšieho veku. 

B5. Uvádzate k fotografii aj informácie, od ktorých je možné odvodiť si údaje osobného charakteru, napr. dátum narodenia dieťaťa? 
 
 
 

39 

16 

25-34 rokov 

35-45 rokov 

32 

25 

ženy 

muži 

Rozdiely 
v súvislosti 
s pohlavím rodičov 

33 

5 

deti do 10 rokov 

deti nad 10 rokov 

v % 
n = 251 
*zobrazení iba tí, ktorí 
na otázku odpovedali áno 

Rozdiely 
v súvislosti 
s vekom rodičov 

Rozdiely 
v súvislosti 
s vekom detí 

29% 

71% 

 áno 

 nie 

n = 251 

Dajú sa z fotografie odčítať 
osobné údaje? 

- Len tí, ktorí zverejňujú fotografie svojho dieťaťa- 
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Facebook prináša rodičom najčastejšie príjemné pocity, nachádzajú tam vtipný obsah, inšpiráciu. 40% rodičov 
nachádza vďaka príspevkom, často pocit súdržnosti s ostatnými ľuďmi a svetom. Občas sa vyskytujú 
aj negatívne emócie. 

Aké emócie vyvolávajú príspevky na Facebooku? 

B10. Ako často u vás vyvoláva obsah príspevkov na Facebooku nasledujúce pocity? 
 

10 

10 

5 

5 

4 

2 

1 

39 

30 

22 

13 

7 

3 

3 

44 

35 

48 

47 

39 

16 

15 

5 

16 

17 

26 

32 

33 

23 

3 

9 

7 

10 

18 

47 

57 

Cítim sa pobavene  

Cítim sa byť v spojení s ľuďmi a svetom 

Inšpriáciu 

Znechutenie 

Hnev 

Osamelosť 

Depresiu 

Takmer vždy  pociťujem keď som na Facebooku Väčšinou pociťujem 
Občas to pociťujem Zriedkavo to pociťujem 
Vôbec niečo také nepociťujem 

v % 
n = 454 

- Len tí, ktorí používajú Facebook - 
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Rodičia najčastejšie identifikujú príspevky, ktoré zveličujú, alebo obviňujú. Edukatívne príspevky vnímajú menej 
často ako tie zavádzajúce. 

Typy príspevkov na Facebooku 

B11. Ako často sa stretávate na Facebooku s týmto typom príspevkov? 
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4 

 Takmer vždy   Väčšinou  Občas  Zriedkavo   Vôbec  

v % 
n = 454 

- Len tí, ktorí používajú Facebook - 

Príspevky, ktoré sú prehnané 
a dramatizované 

Príspevky ľudí obsahujúce obvinenia 
a argumenty bez toho aby mali fakty 

Príspevky, ktoré ma učia niečo 
užitočné, čo som predtým nevedel 

Príspevky, ktoré klamú a 
zavádzajú 

Príspevky, ktoré ma motivujú 
k pozitívnej zmene 
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Demografia – štruktúra výberovej vzorky  

Pohlavie 
muž 47% 

žena 53% 

Vek 
25 – 35 rokov 51% 

35 – 45 rokov 49% 

Priemerný vek 35 

Vzdelanie 

základné 1% 

stredoškolské bez maturity 12% 

stredoškolské s maturitou 42% 

vysokoškolské 45% 

Veľkosť sídla 

do 999 obyvateľov 16% 

1.000 – 4.999 obyvateľov 23% 

5.000 – 19.999 obyvateľov 14% 

20.000 – 99.999 obyvateľov 33% 

100.000 a viac obyvateľov 14% 

Vek detí 
0-9 rokov 82% 
10 a viac rokov 32% 

Životná 
situácia 

rodina/človek žijúci s malými deťmi 69% 
rodina v stredných rokoch/človek žijúci s 
deťmi 27% 

rodina/človek s deťmi, ktoré sú už 
nezávislé na rodine 2% 

iné 1% 

Ekonomická 
aktivita 

v trvalom pracovnom pomere  67% 
čiastočný pracovný úväzok, aj práca na 
dohodu 4% 
SZČO – živnostník, pracujúci 
v slobodnom povolaní, samostatne 
hospodáriaci roľník 

5% 

majiteľ alebo konateľ firmy 1% 
nezamestnaný/á 3% 
osoba na rodičovskej dovolenke alebo v 
domácnosti 19% 

starobný alebo invalidný dôchodca/kyňa 1% 

Kraj 

 Bratislavský 12% 
 Trnavský 10% 
 Trenčiansky 11% 
 Nitriansky 13% 
 Žilinský 13% 
 Banskobystrický 12% 
 Prešovský 16% 
 Košický 15% 



Kontakty 
Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať! 

Michal Vyšinský 
michal.vysinsky@2muse.sk 
+421 917 418 200 

Bernadeta Barteková 
bernadeta.bartekova@2muse.sk 
+421 918 581 251 

Ľudmila Chovancová 
ludmila.chovancova@2muse.sk 
+421 917 418 205 


