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Hlavné zhrnutia
Panuje veľmi silný súhlas v populácii a medzi rodičmi o potrebe a dôležitosti športu pre deti. 

Pandémia a súvisiaca izolácia mala podľa rodičov výrazne negatívny vplyv na duševné aj fyzické zdravie ich detí. 

➢ Tri štvrtiny ľudí (s deťmi alebo bez) je presvedčených, že obmedzenie športových a pohybových aktivít počas 2. 
vlny pandémie malo veľmi alebo skôr negatívny vplyv na duševné aj fyzické zdravie detí a mládeže. 

➢ Najviac sú o tom presvedčení starší ľudia nad 61 rokov a ľudia v Bratislavskom kraji, kde takmer polovica ľudí 
vníma tieto dopady veľmi negatívne. 

➢ Panuje absolútna celospoločenská zhoda na tom, že deti by mali tráviť viac času pohybovými aktivitami

➢ 93% respondentov súhlasí, že šport a pohyb sú nevyhnutným predpokladom pre zdravý vývoj a takmer rovnako 
súhlasia, že šport a pohybové aktivity by mali byť sústredené na školách a dostupné pre všetky deti. 

➢ Len tretina populácie je však stotožnená s tým, že ich deti na to majú v mieste bydliska vhodné podmienky!

➢ Len 20% rodičov detí do 18 rokov úplne súhlasí s tým, že školy v ich okolí poskytujú plnohodnotné a kvalitné 
podmienky na pohybové aktivity a športové krúžky.

➢ Dve tretiny rodičov priznáva, že prekážkou pre športové a pohybové aktivity ich detí sú financie, vzdialenosť 
aktivít od domu, časové možnosti rodičov a dostupnosť krúžkov a športových aktivít na školách.

➢ Nezáujem detí považujú rodičia aj bežná populácia za najmenší problém. 

➢ Rodičia detí, ktoré pred pandémiou nešportovali v mierne vyššej miere uvádzajú ako bariéru práve finančné 
možnosti a nezáujem detí. 
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Vplyv obmedzenia športu a pohybu počas druhej vlny

Q_ROD1 SUMMARY

Filter: Filter Vek AND Filter Kraj AND Filter Deti AND Filter ZŠ AND Filter SŠ; sample size = 1008; 95% confidence level

Aký vplyv malo podľa vás prísne obmedzenie športových a pohybových aktivít počas 2. vlny pandémie na...?

Slovensko

Bratislavský kraj 
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Do akej miery súhlasia s výrokom o športovaní

Q_ROD2_ - miera suhlasu | 2 SUMMARY

Filter: Filter Vek AND Filter Kraj AND Filter Deti AND Filter ZŠ AND Filter SŠ; sample size = 1008

ROD2. Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
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Športovali deti pred pandémiou?

Pred covid SUMMARY

Filter: Filter Vek AND Filter Kraj AND Filter Deti AND Filter ZŠ AND Filter SŠ; sample size = 403; total sample size = 1008; 605 missing

Deti pravidelne navštevovali športové a pohybové aktivity pred pandémiou:

Základné školy

Stredné školy
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Q_ROD3_ - je prekážka | SUMMARY

Filter: Filter Vek AND Filter Kraj AND Filter Deti AND Filter ZŠ AND Filter SŠ AND Combo Box Filter Navstevovali aktivity 1; sample size = 403; 60% filtered out

Bariéry návštev športových krúžkov, aktivít

ROD3. Predstavujú nasledovné možnosti prekážku, aby vaše deti navštevovali športové krúžky, aktivity (organizovanú 

športovú činnosť na školách, krúžkoch, v športových kluboch, združeniach)?
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Column % celkom s deťmi bezdetní

Vzdelanie

základné 10% 7% ▼ 12% ▲

stredoškolské bez maturity 34% 46% ▲ 29% ▼

stredoškolské s maturitou 38% 30% ▼ 42% ▲

vysokoškolské 17% 18% 17%

Veľkosť sídla

Menej ako 1 000 obyvateľov 16% 18% 15%

1 000 až 4 999 obyvateľov 29% 33% 27%

5 000 až 19 999 obyvateľov 15% 15% 15%

20 000 až 99 999 obyvateľov 27% 23% 29%

100 000 obyvateľov a viac 13% 11% 14%

NET 100% 100% 100%

Column Sample Size 1,008 318 690

BANNER1 by DETI1 - Majú deti

sample size = 1008; 95% confidence level

Column % celkom s deťmi bezdetní

Pohlavie
muž 48% 39% ▼ 52% ▲

žena 52% 61% ▲ 48% ▼

Vek

18 – 29 rokov 22% 18% ▼ 24% ▲

30 – 39 rokov 21% 41% ▲ 11% ▼

40 – 49 rokov 16% 26% ▲ 12% ▼

50 – 60 rokov 19% 9% ▼ 24% ▲

61 rokov alebo viac rokov 21% 6% ▼ 29% ▲

Kraj

Bratislavský 11% 12% 11%

Trnavský 11% 13% 10%

Trenčiansky 11% 11% 12%

Nitriansky 12% 12% 12%

Žilinský 12% 11% 13%

Banskobystrický 13% 14% 12%

Prešovský 15% 14% 15%

Košický 15% 14% 15%

NET 100% 100% 100%

Column Sample Size 1,008 318 690

BANNER by DETI1 - Majú deti

sample size = 1008; 95% confidence level

Demografia
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