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Údaje o respondentoch 

Prieskum bol realizovaný v období 
07/2014 - 09/2014 formou 
elektronického dotazníka. 
 
Do prieskumu sa zapojilo 780 
mladých ľudí z celého Slovenska.  

Vekovo bolo najviac zastúpená 
skupina 16-19 ročných. 

 

 

 



Doterajšie skúsenosti  
s nenávistným vyjadrovaním I 
 
Až 92% mladých ľudí sa vo svojom 
okolí stretlo s nenávistnými prejavmi. 
 
 

Viac ako polovica mladých ľudí, 
ktorí sa s nenávistnými prejavmi 
stretli, boli niekedy ich terčom. 

 

 

 



Doterajšie skúsenosti  
s nenávistným vyjadrovaním II 
 
41% mladých ľudí nikdy nepočulo o 
problematike a rizikách nenávistného 
vyjadrovania. 
 
 

Iba 14% respondentov pozná    
nejakú organizáciu, ktorá sa venuje 
problematike nenávistného vyjad-
rovania. 

 

 

 



Kde a ako často sa mladí      
ľudia stretávajú s nenávistným 
vyjadrovaním 
 
Doma sa s nenávistnými prejavmi 
67% mladých ľudí nestretáva vôbec, 
29% sa s nimi stretáva občas a 4% čas-
to. 
V porovnaní s inými ide z tohto pohľa-
du o najmenej rizikové prostredie 

V školskom prostredí sa s nená-
vistnými prejavmi mladí ľudia na 
Slovensku stretávajú v 58% prípa-
dov občas, v 32% často a v 10% 
vôbec. 

 

 

 



Kde a ako často sa mladí      
ľudia stretávajú s nenávistným 
vyjadrovaním II 
 
Prostredie ulice je pre mladých, čo sa 
týka nenávistného vyjadrovania, po-
dobným prostredím ako škola. Často sa 
tu s nenávistnými prejavmi stretáva 
31% mladých ľudí, občas 59% a vôbec  
sa s nimi nestretáva10% 

Na obrazovkách televízie sa s ne-
návistnými prejavmi vôbec nestre-
táva 11% mladých ľudí. a 38% sa s 
nimi v tomto prostredí stretáva 
často. Približne polovica mladých 
ľudí vníma nenávistné vyjadrova-
nie v televízii občas. 

 

 



Kde a ako často sa mladí      
ľudia stretávajú s nenávistným 
vyjadrovaním III 

 

 

Internet je z pohľadu nenávistných prejavov najrizikovejším prostredím pre mladého človeka. Až 58% mladých ľudí sa s ne-
návistným vyjadrovaním na internete stretáva často, 36% občas a 6% vôbec. 



Čo vnímajú mladí ľudia ako 
dôvod pre nenávistné          
vyjadrovanie 

 

 

Najčastejším dôvodom pre nenávistné prejavy je podľa mladých ľudí odlišná sociálna situácia, odliš-
ná sexuálna orientácia a odlišná národnosť. Nasledujú odlišné záujmy, iné vierovyznanie, známky v 
škole atď. (Pri tejto otázke bola možnosť výberu viacerých odpovedí) 

 



Vedia mladí ľudia poskytnúť v 
prípade potreby pomoc? 

 

 

Viac ako polovica mladých ľudí je presvedčená, že by v prípade potreby vedela ochrániť seba alebo dru-
hého človeka pred nenávistným vyjadrovaním.. 272 mladých ľudí nevie, či by pomoc vedelo poskytnúť 
a 54 mladých ľudí by podľa vlastného názoru takúto pomoc nevedelo poskytnúť. 



Ktoré skupiny sú najviac   
ohrozené nenávistným                 
vyjadrovaním 

 

 

Mladí ľudia pokladajú rómsku menšinu za najohrozenejšiu skupinu nenávistným vyjadrovaním. Za 
ňou nasleduje komunita LGBTI a chudobní ľudia. (Pri tejto otázke bola možnosť výberu viacerých odpovedí) 

 



Čo sa mladí ľudia potrebujú 
naučiť 

 

 

Ako reagovať na odlišné názory a 
ako vyjadriť svoj názor sú podľa 
mladých ľudí veci, ktoré sa potre-
bujú naučiť (spoznať) v súvislosti 
s nenávistným vyjadrovaním. Ďalej 
nasledujú možnosti ako pomôcť 
obetiam nenávistného vyjadrova-
nia a ako predchádzať nenávistné-
mu vyjadrovaniu. (Pri tejto otázke 

bola možnosť výberu viacerých odpovedí) 

 
 
 
 


