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OZ Rodičia.sk sa pred rokom začali venovať monitoringu vnímania nálad u populácie a rodičov, so 
zreteľom na dopady pandémie na vzdelávanie, pohyb a šport detí. 

OZ Rodičia.sk je občianske združenie, ktoré v snahe zlepšovať podmienky pre každodenný život rodín na Slovensku,
malo opäť záujem o prieskum verejnej mienky a vo vybraných výrokoch sa pozrieť aj na zmenu vo vnímaní.  

Respondenti boli opytovaní v omnibusovom prieskume začiatkom septembra. 

Primárnym cieľom prieskumu bolo zmerať:

Postoje obyvateľstva a rodičov k súboru tém súvisiacich s pandémiou:
vnímania jej dopadov na kvalitu vzdelávania,
obavy rodičov v prípade zavretia škôl,
názory na dĺžku karantény pri pozitívnom výskyte v triede,
testovanie a nosenie rúšok,
informovanie zo strany školy a Školský semafór.

Cieľovou skupinou prieskumu boli:
Ľudia vo veku od 18-65 rokov z celého Slovenska a v rámci nich rodiny s deťmi do 18 rokov.

Pozadie a ciele projektu
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Dizajn prieskumu

Tu môžete dopísať nejaký text.
Má aj odrážky.

Rodičia, škola a pandémia

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

Cieľová skupina reprezentatívna vzorka slovenskej populáce vo veku 18-65 rokov

Veľkosť vzorky 1001 respondentov
v tom 365 rodín s deťmi do 18 rokov

Výber kvótny výber podľa pohlavia, veku, regiónu, veľkosti sídla a vzdelania

Zber dát 10. – 14. september 2021

Dĺžka dotazníka cca 5 min



Hlavné zhrnutia



5OZ Rodičia.sk – Rodičia, škola a pandémie, záverečná správa, 24.9. 2021, 2muse

Za posledný rok sa obavy rodičov o kvalitu vzdelania deti ešte viac prehĺbili. Ohľadom opatrení je veľká 
časť rodičov za maximálne 5-dňovú karanténu detí a proti noseniu rúška počas vyučovania.

Hlavné zhrnutia

Začiatkom septembra 2021 boli obavy rodičov pustiť deti nasledujúce týždne do školy (ZŠ a SŠ), z dôvodu možnej nákazy 
koronavírusom, mierne nižšie ako pred rokom. Avšak prehĺbili sa obavy rodičov o kvalitu vzdelania ich detí. 

Až 78 % rodičov úplne a skôr súhlasí s výrokom, že majú obavu o kvalitu vzdelania detí v prípade opätovného 
zatvorenia škôl kvôli koronavírusu. Vlani malo takúto obavu 70 % rodičov detí na ZŠ a SŠ.
Až tri štvrtiny rodičov dnes úplne alebo skôr súhlasí, že deti dôsledkom zavretých škôl počas 2. vlny pandémie neovládajú učivo 
dostatočne. Súhlas populácie s týmto tvrdením je ešte vyšší.
Rodičia sa okrem kvality vzdelávania porovnateľne obávajú aj negatívneho dopadu izolácie, chýbajúcej socializácie, športu, 
či záujmových krúžkov na ich deti, v prípade opätovného zavretia škôl.
Vyššiu mieru obáv má minimálne 40 % rodičov.

Opätovné prijatie opatrení, ako počas predošlých vĺn pandémie, by negatívne ovplyvnilo, ako aj vlani, veľkú skupinu (62%) 
rodičov v ich schopnosti zvládať kombináciu všetkých povinností - starostlivosť o rodinu, deti, prácu, vyučovanie a pod. 

Výraznejšie by to zasiahlo rodiny s deťmi v materskej škole – až 75 % rodičov súhlasí, že by ich opätovné zavedenie opatrení 
negatívne ovplyvnilo.

Ohľadom karantény sa dnes až 68 % rodičov detí na ZŠ a SŠ prikláňa k maximálne 5-dňovej karanténe celej triedy a karanténe 
len pozitívne testovaného žiaka.

Populácia, výraznejšie však rodičia, súhlasia s tým, že účasť detí na športových či záujmových aktivitách by nemala byť 
podmienená očkovaním alebo testovaním.

Až 72 % rodičov je proti noseniu rúšok/resprirátorov počas vyučovania. 
Približne traja z piatich rodičov súhlasia, že im sú pravidla fungovania škôl podľa Školského semafóru jasné a veria, že školy ostanú 
vďaka novým pravidlám otvorené aj počas tretej vlny pandémie. 



Detailné vyhodnotenie
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Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
rodičia detí na ZŠ a SŠ

Q_ROD1. Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? 

41%

36%

27%

11%

7%

37%

38%

35%

25%

19%

13%

14%

20%

30%

22%

7%

7%

11%

28%

40%

3%

5%

7%

6%

12%

Obávam sa o kvalitu vzdelania svojich detí v prípade opätovného zavretia škôl
kvôli koronavírusu

Kvôli zavretým školám počas 2. vlny pandémie (jeseň 2020 až jar 2021) deti,
podľa môjho názoru, neovládajú predpísané učivo dostatočne

Opätovné prijatie opatrení, ako počas predošlých vĺn pandémie, by negatívne
ovplyvnilo schopnosť v našej rodine zvládať kombináciu všetkých povinností

Nasledujúce týždne sa obávam pustiť svoje deti do školy/škôlky z dôvodu
možnej nákazy koronavírusom

Štát robí dosť v rámci pomoci firmám, podnikateľom  a SZČO, aby dostatočne
vykompenzoval stratu príjmu pre mňa a moju rodinu, v dôsledku pandémie

Úplne súhlasím Skôr súhlasím Skôr nesúhlasím Vôbec nesúhlasím Neviem posúdiť

n = 265

78

74

+ / - zmena oproti roku 2020

(+8)

(+8)

62

35

26

Oproti minulému roku výraznejšie narástli obavy rodičov o kvalitu vzdelania detí a zároveň, viac si ich myslí, 
že ich deti neovládajú predpísané učivo dostatočne dôsledkom zavretých škôl počas pandémie.

Postoje rodín s deťmi na ZŠ a SŠ k vybraným témam
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46% 34% 6% 3% 11%

Úplne súhlasím Skôr súhlasím Skôr nesúhlasím Vôbec nesúhlasím Neviem posúdiť

Kvôli zavretým školám počas 2. vlny 
pandémie (jeseň 2020 až jar 2021) 

deti, podľa môjho názoru, neovládajú 
predpísané učivo dostatočne.

Populácia SR

Rodiny s deťmi 
na ZŠ a SŠ

80

Do akej miery súhlasíte s výrokom ... ?

Q_ROD1. Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? 

36% 38% 14% 7% 5%

74

Až tri štvrtiny rodičov úplne alebo skôr súhlasí s tým, že deti neovládajú, kvôli zavretým školám počas 2. vlny 
pandémie, učivo dostatočne. Populácia s daným výrokom súhlasí ešte výraznejšie. 

Názor na ovládanie učiva dôsledkom zavretých škôl

v %; n = 1001

n = 265
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28% ↑

23%

22%

17% ↓

16%

20%

22% ↑

11% ↓

19%

20%

16%

17%

13%

12%

13%

19% ↑

8%

8%

8%

10%

5%

5%

4%

8%

8%

11%

13%

15%

2%

2%

2%

3%

sa zhorší kvalita vzdelania môjho dieťaťa/detí

izolácia a chýbajúca socializácia bude mať negatívny
vplyv na moje dieťa/deti

chýbajúci pohyb, šport, či iné záujmové krúžky bude mať
negatívny vplyv na moje dieťa/deti

môjmu dieťaťu/deťom sa zhorší prospech v škole

7- veľmi sa obávam 6 5 4 3 2 1- vôbec sa neobávam neviem posúdiť

v %,n=265
Q_ROD2. V prípade opätovného zavretia škôl kvôli koronavírusu, do akej miery sa obávate, že... 

4.9

4.8

4.7

4.2

Priemer

Ľudia sa najviac obávajú zhoršenia kvality vzdelania detí a porovnateľne sa obávajú aj negatívneho vplyvu 
izolácie, chýbajúcej socializácie a absencie športu či krúžkov, v prípade opätovného zavretia škôl. Viac ako 
pätina rodičov sa veľmi obáva (t.j. reportovali krajnú hodnotu na 7-bodovej stupnici).

Vybrané obavy rodičov v prípade opätovného zavretia škôl

V prípade zavretia škôl sa do akej miery obávate, že ... ?
rodičia detí na ZŠ a SŠ
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43%

42%

40%

24%

14%

28%

25%

27%

44%

35%

10%

13%

13%

11%

22%

7%

9%

8%

5%

8%

12%

10%

12%

17%

20%

Som rád/rada, že testovanie rodičov alebo samotných žiakov nie je
podmienkou ich účasti na prezenčnom vyučovaní

Účasť na športových a záujmových aktivitách detí a mládeže by nemala byť
podmieňovaná očkovaním alebo testovaním

Deti by mali mať výnimku z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
rúškom/respirátorom počas vyučovania

Myslím si, že riaditelia a zriaďovatelia škôl urobia všetko pre to, aby školy
ostali otvorené aj počas tretej vlny pandémie koronavírusu

Myslím si, že vďaka novým pravidlám ostanú školy otvorené aj počas tretej
vlny pandémie koronavírusu

Úplne súhlasím Skôr súhlasím Skôr nesúhlasím Vôbec nesúhlasím Neviem posúdiť

Q_ROD3. Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? 

n=1001

Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
populácia SR

Až dve tretiny ľudí súhlasí s tým, že účasť detí na športových či záujmových aktivitách by nemala byť 
podmienená očkovaním alebo testovaním. V rovnakej miere si tiež myslia, že deti by mali mať výnimku z 
povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest rúškom/respirátorom počas vyučovania. 

Postoje populácie SR k testovaniu a rúškam 

71

68

68

68

50
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49%

47%

44%

26%

28%

18%

19%

29%

25%

29%

43%

42%

42%

37%

9%

13%

14%

15%

9%

20%

17%

6%

7%

5%

8%

3%

11%

6%

8%

8%

9%

7%

18%

9%

20%

Som rád/rada, že testovanie rodičov alebo samotných žiakov nie je
podmienkou ich účasti na prezenčnom vyučovaní

Účasť na športových a záujmových aktivitách detí a mládeže by nemala
byť podmieňovaná očkovaním alebo testovaním

Deti by mali mať výnimku z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
rúškom/respirátorom počas vyučovania

O tom, ako bude škola môjho dieťaťa/detí fungovať od septembra som bol
zo strany školy dostatočne a jasne informovaný

Myslím si, že riaditelia a zriaďovatelia škôl urobia všetko pre to, aby školy
ostali otvorené aj počas tretej vlny pandémie koronavírusu

Pravidlá fungovania škôl od septembra 2021 podľa tzv. Školského
semaforu sú mi jasné a ako rodič presne viem, na čo sa mám pripraviť

Myslím si, že vďaka novým pravidlám ostanú školy otvorené aj počas tretej
vlny pandémie koronavírusu

Úplne súhlasím Skôr súhlasím Skôr nesúhlasím Vôbec nesúhlasím Neviem posúdiť

Q_ROD3. Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? 

n=265

Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
rodičia detí na ZŠ a SŠ

Rodičia ešte výraznejšie ako populácia súhlasia s tým, že účasť detí na športových či záujmových aktivitách by 
nemala byť podmienená očkovaním alebo testovaním. Až 73 % rodičov je proti noseniu rúšok/resprirátorov
počas vyučovania. 

Postoje rodičov k testovaniu, rúškam a informovanosť 

78

72

72

69

69

60

56
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Q_ROD4. Aká by mala byť dĺžka a podmienky karantény pre žiakov v prípade výskytu pozitívne testovaného spolužiaka na COVID-19?

Až 68 % rodičov detí na ZŠ a SŠ sa prikláňa k maximálne 5-dňovej karanténe celej triedy a karanténe len 
pozitívne testovaného žiaka. 

Aký majú rodičia názor na dĺžku karantény detí?

28%

27%

22%

13%

1%

9%

Celá trieda v karanténe maximálne 5 dní s povinným
testovaním ako podmienkou pre návrat do školy.

Myslím si, že v karanténe by mal byť vždy len žiak
pozitívne testovaný na COVID-19.

Celá trieda v karanténe 14 dní, kým sa vrátia do lavíc.

Celá trieda v karanténe maximálne 5 dní bez povinnosti
testovania ako podmienkou pre návrat do školy.

Iné

neviem posúdiť
v %, n =265

Aká by mala byť karanténa v prípade 
výskytu pozitívne testovaného spolužiaka?

Populácia
Deti do 18 

rokov

31 % 30 %

27 % 26 %

17 % 21 %

10 % 13 %

3 % 1 %

13 % 10 %

n=1001 n=365

Rodiny s deťmi na 
ZŠ a SŠ
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Do akej miery súhlasíte s výrokom ... ?

Q_ROD1. Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? 

Štát robí dosť v rámci pomoci firmám, 
podnikateľom a SZČO, aby dostatočne 
vykompenzoval stratu príjmu pre mňa 
a moju rodinu, v dôsledku pandémie

5% 17% 26% 35% 16%
23 61

6 16 27 36 14
23 63

Ľudia dnes vnímajú opatrenia štátu zamerané na pomoc firmám, aby vykompenzoval stratu príjmu ľudí, 
porovnateľne ako vo februári 2021. Aj dnes len približne pätina súhlasí, že štát robí v tejto oblasti dosť.  

Ako ľudia vnímali pomoc štátu v priebehu roka?

Populácia SR

v %; n = 1021

v %; n = 1001

September 2021

Február 2021
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populácia rodiny s deťmi
do 18 rokov

Pohlavie
Muž 46% 44% 

Žena 54% 56% 

Kraj

Bratislavský kraj 11%         12%        

Trnavský kraj 10%         12%        

Trenčiansky kraj 11%         12%        

Nitriansky kraj 12%         13%        

Žilinský kraj 12%         13%        

Banskobystrický kraj 13%         12%        

Prešovský kraj 16% 15%        

Košický kraj 14%         12%        

Vek

Menej ako 18 rokov 0% 0%        

18 – 29 rokov 25% 20%        

30 – 39 rokov 25% 42%        

40 – 49 rokov 20% 28%        

50 – 65 rokov 30% 0%        

Viac ako 66 rokov 0% 0%        
Počet 

respondentov n = 1001 n=365

populácia rodiny s deťmi 
do 18 rokov

Vzdelanie

základné 8% 6% 
stredoškolské bez maturity 38% 42% 
stredoškolské s maturitou 37% 35% 

vysokoškolské 17% 18% 

Veľkosť sídla

Menej ako 1 000 obyvateľov 16% 17%        

1 000 až 4 999 obyvateľov 30% 33% 

5 000 až 19 999 obyvateľov 15% 17%        

20 000 až 99 999 obyv. 27% 22%        
100 000 obyvateľov a viac 12% 11% 

Osobný čistý 
mesačný 
príjem

menej ako 400,-€ 15% 13%        
401,- až 600,- € 18% 18% 
601,- až 800,- € 18% 18% 

801,- až 1.000,- € 16% 16% 
1.001,- až 1.200,-€ 10%         12%        
1.201,- až 1.500,-€ 7% 9%        
viac ako 1.500,-€ 4% 5% 

nemám vlastný príjem 4% 2% 
nechcem uviesť 8% 7% 

Počet 
respondentov n = 1001 n=365

Demografia



Kontakty
Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať!

Peter Sklenář
peter.sklenar@2muse.sk
+421 918 581 254

Dominika Parajková
dominika.parajkova@2muse.sk

Marek Daniš
marek.danis@2muse.sk


