Druhy tovarov alebo služieb
kúpených alebo objednaných
cez internet pre osobnú potrebu
v posledných 12 mesiacoch (v %)

ZISŤOVANIE O VYUŽÍVANÍ

(% zo všetkých, ktorí objednali (nakupovali)
tovary a služby za posledných 12 mesiacov
cez internet)

INFORMAČNÝCH
A KOMUNIKAČNÝCH

19,8
25,2

Jedlo, potraviny
Tovar pre domácnosť
Lieky
Film, hudba

V DOMÁCNOSTIACH (IKT)

7,8
8,6

EURÓPSKE HARMONIZOVANÉ
ZISŤOVANIE V DOMÁCNOSTIACH

8,5
9,8

Cieľom štatistického zisťovania o využívaní IKT
v domácnostiach a u jednotlivcov je zistiť:

21,6
16,7

Knihy (vr. elektronických),
noviny, časopisy
Podklady pre
elektronické štúdium

TECHNOLÓGIÍ
43,8
43,1

úroveň vybavenosti domácností informačnými a
komunikačnými technológiami
zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva
schopnosť používať tieto technológie

3,8
3,3
68,7

Odevy, športový tovar
67,4

Telekomunikačné služby

10,2
10,1
20,7
22,5

Ubytovanie na dovolenke

20,7
25,0

Lístky na podujatia

2016
Zdroj: www.statistics.sk

na Slovensku
aj pri medzinárodnom porovnávaní

22,2
26,5

Elektronické zariadenia

2017

-

Výsledky zisťovania slúžia na posúdenie vývoja v
oblasti informačných a komunikačných technológií:

6,2
6,6

KONTAKT

Počítačový softvér
videohier

-

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Miletičova 3, P. O. BOX 18
824 67 Bratislava 26
E-mail: info@statistics.sk
Tel:
02 / 50 236 335
www.statistics.sk

-

KEDY A KTO REALIZUJE ZISŤOVANIE?
Zisťovanie realizuje Štatistický úrad SR v náhodne
vybraných domácnostiach na Slovensku. Terénny
zber údajov sa uskutočňuje každoročne prostredníctvom poverených opytovateľov.
V roku 2018 sa zisťovanie o využívaní IKT v
domácnostiach uskutoční v 4 600 náhodne
vybraných domácnostiach v mesiacoch apríl – máj
2018. Odborne vyškolení opytovatelia získajú údaje
priamo v domácnostiach v 8 krajoch SR.
Opytovatelia zisťujú a zapisujú požadované údaje
do príslušného dotazníka za celú domácnosť a
vybraného člena domácnosti formou osobného
rozhovoru. Vybranou osobou v domácnosti je
osoba vo veku 16 až 74 rokov.

OBSAH ZISŤOVANIA

ODBORNÉ TERMÍNY
Údaje za jednotlivcov sú triedené podľa základných
sociálno - demografických charakteristík:
veková kategória
pohlavie
ekonomická aktivita (študent, pracujúci, nezamestnaný, iní).
Spracované údaje sú zároveň zasielané do Eurostatu, kde slúžia na medzinárodné porovnávanie
ukazovateľov IKT v domácnostiach a u jednotlivcov.
Zisťovanie o využívaní IKT na Slovensku v domácnostiach potvrdzuje priaznivý trend v schopnosti ľudí
používať počítač a internet na vzájomnú komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty, chatu,
internetového telefonovania, diskusných fór alebo
sociálnych sietí.

Zisťovanie o využívaní IKT na Slovensku sa
realizuje na dvoch úrovniach.
Na úrovni domácností sa sleduje ich vybavenosť
informačnými a komunikačnými technológiami.
U jednotlivcov sa získavajú informácie o využívaní
osobných počítačov (počítačové zručnosti) a mobilných
telefónov, využívaní internetu (internetové zručnosti).
V rámci využívania internetu sa získavajú podrobnejšie informácie týkajúce sa využívania elektronického obchodu (objednávanie a nákup tovarov a
služieb cez internet), schopnosti využívať elektronickú verejnú správu (výmena informácií s orgánmi
verejnej správy).
Spracované výsledky zo zisťovania o využívaní
IKT sú zverejnené na webovej stránke Štatistického
úradu SR aj v podobe publikácie „Zisťovanie o
využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach”.

Airbnb - je špecializovaná webová stránka, prostredníctvom ktorej súkromné osoby môžu ponúkať
na krátkodobý prenájom svoje súkromné byty a
domy.
Jaspravim.sk - je webová stránka, ktorá ponúka
možnosť práce, resp. brigády online. Súkromná
osoba cez internet môže poskytnúť nejakú službu či
produkt, po ktorej je dopyt.
Hlavičky.sk - je komunita na internete
talentovaných, samostatne pracujúcich expertov z
celého Slovenska (freelancerov ako Web dizajnér,
Grafik, Programátor, Copy Writer, Prekladateľ, SEO
guru, Logo Maker, Marketér...) z rôznych oblastí
špecializácie.

Prístup členov domácností
na internet doma
(% z celkového počtu domácností)

ZAMERANIE ZISŤOVANIA V ROKU 2018
V roku 2018 sa zisťovanie o využívaní IKT v
domácnostiach a u jednotlivcov uskutočňuje na
základe Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1515 v
súlade s návrhmi Eurostatu a novým vývojom a
potrebami užívateľov.
V roku 2018 bude pozornosť zisťovania zameraná
na otázky týkajúce sa používania informačnokomunikačných technológií v práci.
U pracujúcich jednotlivcov sa bude sledovať
používanie počítačov, laptoptov, smartfónov alebo
tabletov v ich hlavnom platenom zamestnaní a tiež
používanie iných elektronických zariadení alebo
prístrojov riadených počítačom (napr. vo výrobných
linkách, v dopravných alebo iných službách).

80,5
81,3

Spolu
1 dospelý
bez detí

54,2
54,4
94,9
95,8

1 dospelý
s deťmi
2 dospelí
bez detí

74,8
72,1
95,7
97,0

2 dospelí
s deťmi
3 a viac dospelých
bez detí

95,0
94,2

3 a viac dospelých
s deťmi

96,1
97,1

2016
Zdroj: www.statistics.sk

2017

