
51 % Slovákov si nechává telefon bez stíšenia zapnutý aj v noci.

Zisťujete,
čo robia
vaše deti
na telefóne?
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Trávite
na mobile viac
času, ako by
ste chceli?

áno
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Chytrý prístroj nám zďaleka neslúži len na telefonovanie.
Najčastejšie jeho prostredníctvom chodíme na sociálne siete

a vyhľadávame na internete.

Len 24 % ľudí trávi s mobilom v ruke
menej ako hodinu denne.

Napriek tomupolovica respondentov tvrdí, že zvládne
bez problémov byťcelý víkend offline.

Najväčší podiel respondentov by dieťaťu dal
prvý mobil v 10 rokoch.

78 % rodičov sa snaží, aby ich deti neviseli na mobile príliš dlho. Svojim potomkom
(ktorí majú priemerne 8 rokov) väčšinou nepovoľujú viac akohodinu denne.

Zároveň kontrolujú, čo deti na mobile robia.

Väčšina Slovákov priznáva, že im
telefón beriepríliš veľa času.

Častejšie majú tento pocit ženy.

Smartphone dnes
patrí k základnej výbave

každého Slováka.
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sledujem sociálne siete

hľadám informácie na internete

telefonujem a posielam SMS

chatujem (WhatsApp, Messeenger atď.)

čítam a posielam emaily

počúvam hudbu

čítam spravodajstvo

nakupujem tovar a služby

sledujem videá a TV

fotím alebo točím videá

používam navigáciu

hrám hry

Čo najčastejšie robíte na mobilnom telefóne?
(môžete zvoliť až päť možnosti)
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Aký máte
mobilný
telefón?

Používate
mobil iba

na telefonovanie
a smskovanie?
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Koľko času trávite približne denne na telefóne?

Skúsili ste byť niekedy celý víkend bez telefónu a prístupu na internet?

Na koľko hodín denne obmedzujete svojmu dieťaťu
čas strávený na mobile alebo tablete?

Od akého veku by podľa vás
malo dieťa vlastniť svoj telefón?
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na viac ako 5 hodín
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