
Postoj k intolerancii – výsledky prieskumu

Nehejtuj.sk je vzdelávací projekt pre základné a stredné školy, centrá voľného času a iné inštitúcie pracujúce 
s deťmi a mládežou. Hlavným cieľom projektu NEHEJTUJ.sk je prostredníctvom emócií a individuálneho 
prežívania osloviť tínedžerov a vysvetliť im, že by nemali zatvárať oči pred diskrimináciou, nech už má 
akúkoľvek podobu a mali by sa ju naučiť rozoznávať a upozorňovať na ňu.

V rámci projektu bol preto realizovaný prieskum zameraný na prejavy intolerancie, a to najmä v prostredí 
internetu. Cieľom prieskumu bolo zistiť aj to, či ľudia, rodičia vedia, ako s takýmto prejavami nenávisti a 
intolerancie na internete bojovať a v neposlednom rade ako pred nimi ochrániť svoju rodinu.

Prieskum realizovaný spoločnosťou NMS Market Research pozostával z dvoch etapách:

1.) Prieskum medzi populáciou 18 – 65 rokov
2.) Rodičia detí od 6 – 15 rokov

Populácia 18 – 65 rokov

Stretávate sa s intoleranciou (prejavmi neznášanlivosti) voči rasám (rasizmus), národnosti (nacionalizmus), 
cudzincom (xenofóbia), ľuďom s inou sexuálnou orientáciou alebo ľuďom s iným náboženským vyznaním?

    

Z oslovených respondentov sa s intoleranciou v spoločnosti stretáva 89%.
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Čítali, videli alebo vnímali ste prejavy intolerancie: 

                                                  

S intoleranciou sa respondenti najčastejšie stretávajú na internete vo všeobecnosti (82%), v bežnom a 
pracovnom živote (70%) a na sociálnych sieťach (70%). V on-line diskusiách sa s intoleranciou stretávajú dve 
tretiny oslovených respondentov (67%) a v tradičných médiách sa s intoleranciou stretáva polovica 
oslovených.

Rodičia detí od 6 – 15 rokov

Do akej miery podľa Vášho názoru je intolerancia (neznášanlivosť) v našej spoločnosti voči:

Podľa názoru respondentov, najväčšia intolerancia v našej spoločnosti je voči rómom (89% určite áno+ skôr 
áno), voči domácemu násiliu (63% určite áno+ skôr áno) a rovnako aj voči ľuďom s inou sexuálnou 
orientáciou (63% určite áno+ skôr áno).  Častým javom je aj intolerancia voči národnostným menšinám (53% 
určite áno+ skôr áno).

40

44

49

67

70

70

82

60

56

51

33

30

30

18

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

inde  

v on-line médiách 

v tradičných médiách (televízii v novinách, …

v diskusii on-line fórach

na sociálnych sieťach 

v bežnom a pracovnom živote (napr. škola, …

na internete všeobecne 

áno nie

5

8

13

20

22

58

28

29

40

43

41

31

49

40

35

25

24

6

11

14

7

5

3

2

7

9

6

7

10

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cudzincom (xenofóbia)

Ľuďom s iným náboženským vyznaním (napr. 
moslimovia...)

Národnostným menšinám (nacionalizmus)

Ľuďom s inou sexuálnou orientáciou  

Domácemu násiliu  

Rómom (rasizmus)

určite áno skôr áno skôr nie určite nie neviem posúdiť
Priemer
1= určite áno
2= skôr áno
3= skôr nie
4=určite nie



Viete, aké prostriedky môžete využiť na zastavenie alebo potlačenie (elimináciu) prejavov intolerancie na 
internete?  

         

Len necelá desatina respondentov deklarovala, že vie, aké prostriedky môžu využiť na zastavenie alebo 
potlačenie prejavov intolerancie na internete. Najčastejšími odpoveďami sú: nahlásenie administrátorovi 
stránky, podnet na políciu, ignorovanie, neživenie takýchto diskusií, vlastnými názormi.                                                

NEHEJTUJ.sk

Projekt NEHEJTUJ.sk vznikol ako súčasť kampane Národného výboru Rady Európy Beznenavisti.sk, Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv 
a slobôd, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
a Európskej komisie v rámci programu Bezpečný internet.
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Základ grafu tvoria respondenti, N=302 


