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ÚVOD  

Predčasné ukončenie školskej dochádzky považuje Európska komisia za mimoriadnu výzvu 

pre mnohé členské štáty EÚ. Spája sa s vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí, s 

chýbajúcimi kompetenciami spájajúcimi sa so zamestnanosťou a so širokou škálou iných 

sociálnych problémov. Existuje mnoho dôvodov, pre ktoré niektorí mladí ľudia predčasne 

opúšťajú školu a vzdelávanie, predovšetkým sú to osobné alebo rodinné dôvody, problémy s 

učením sa alebo zložitá sociálno-ekonomická situácia. 

Projekt TICS sa opiera o myšlienku, že odborníci pracujúci s mladými ľuďmi (sociálni 

pracovníci, odborníci na orientáciu/začleňovanie, lektori ...) môžu hrať životnú úlohu v 

prevencii, poradenstve a riešení/náprave predčasného ukončenia školskej dochádzky.   

Partnerstvo projektu, zložené zo 7 organizácií zo 6 európskych krajín (Portugalsko, 

Francúzsko, Taliansko, Belgicko, Holandsko a Slovensko), sa zameriava na prípravu 

odborných pracovníkov v nových technológiách so zámerom boja proti predčasnému 

ukončeniu školskej dochádzky, pomôcť týmto odborníkom zlepšiť spôsob, akým načúvajú 

potrebám mladých ľudí a komunikujú s tými, ktorých je čoraz menej na ulici a čoraz viac 

pripojených a viditeľných na webe.   

Projekt TICS kladie otázku o roli Informačných a komunikačných technológií v sociálno-

výchovnej oblasti a o koncepte lektora/učiteľa v počítačovej oblasti, pričom využíva možnosti, 

ktoré ponúkajú nové technológie v boji proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. 

Projekt TICS  rieši dva inovatívne komponenty: 

 Po prvé: pomôcť mladým ľuďom zistiť, že je možné využívať on-line sociálne siete aj 

iným spôsobom, pričom je možné identifikovať pripojených ľudí, ktorí sú ochotní 

vypočuť ich a poradiť im. Mladí budú podnecovaní v hľadaní lepšej rovnováhy medzi 

«virtuálnym» a bežným životom. Ide tiež o uvedomenie si významných dôsledkov 

kybernetickej závislosti, pretože byť neustále pripojený, čo je výsledkom nášho 

moderného spôsobu života, zvyšuje riziko depresie a predčasného ukončenia školskej 

dochádzky.  

 Po druhé: podnecovať odborných pracovníkov, aby sa s mladými ľuďmi stretli v inom 

prostredí, nielen  «na ulici». Je dôležité diskutovať s odbornými pracovníkmi o ich 

súčasnej predstave o IKT, ako aj o ich dopadoch na svet a na mladých ľudí, ktorým 

pomáhajú/radia, s cieľom skončiť túto «počítačovú fraktúru». 

Využívanie IKT v sociálno-výchovnej podpore je predmetom skúsenosti v rámci tohto 

projektu.  
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Situačná správa/intelektuálna produkcia č. 1 sa zameriava na overenie vnímania a 

postupov mladých ľudí vo využívaní IKT (jav kybernetickej závislosti alebo závislosti na IKT, 

typy používania, ...), pričom treba brať do úvahy, že sú používateľmi tejto technológie od 

svojho narodenia alebo detstva.   

 

Tento prieskum sa zameral na analyzovanie kvalitatívnych aspektov týkajúcich sa motivácie a 

iných osobných záujmov týchto mladých ľudí.  Táto situačná správa umožní partnerom 

projektu TICS získať jasnú predstavu o situácií v partnerskej krajine a ponúknuť užívateľom 

konkrétne odpovede. 

 

Aby sme mali k dispozícii spoločný nadnárodný rámec, táto správa sumarizuje čísla a 

informácie zmapované na národnej úrovni v otázke užívateľov s cieľom vyhodnotiť používanie 

IKT a internetu v EÚ, národných tendenciách týkajúcich sa používania internetu, používania 

internetu mladými ľuďmi a ich «závislosti», predovšetkým vo väzbe na predčasné ukončenie 

školskej dochádzky a identifikovanie odporúčaní vo väzbe na IKT.  

 

Táto správa bola spracovaná medzi 1. septembrom 2015 a 30. júnom 2016 (zber informácií a 

vyplnenie dotazníkov, zhrnutie konštatovaní za jednotlivé krajiny, analýza a formulovanie 

odporúčaní). 

 

Situačná správa sa skladá, podľa logického prístupu, zo 4 nasledovných etáp: 

 

1. Prvá časť: identifikovanie a popis rôznych používateľov informačných 

technológií v Európe:  stanovenie a zber  informácií jednotlivými partnermi TICS na 

národnej úrovni, v problematike ponuky a používania IKT v jednotlivých krajinách 

partnerstva;  

 

2. Zhrnutie národných tendencií a súčasnej reality v používaní internetu: s  

podrobnejším prehľadom a príkladmi situácií v používaní IKT na národnej úrovni v 

oblasti trávenia voľného času a profesijnom prostredí v krajinách partnerov a potom ich 

porovnanie na európskej úrovni (2 až 3 strany za každú krajinu, 1 strana záverov); 

 

3. Využívanie internetu a informačných technológií mladými ľuďmi v Európskej 

únii: pričom treba brať do úvahy, že toto využívanie IKT v našej modernej spoločnosti 

sa nazýva «informačná spoločnosť», teda konkrétne: sociálne média, používanie 

internetu a predovšetkým identifikácia problémov vo väzbe na predčasné ukončenie 

školskej dochádzky;  

 

4. Analýza a odporúčania z pohľadu používania internetu, prezentovaná 

predovšetkým z pohľadu situačnej správy/intelektuálnej produkcie č. 1 projektu TICS.   
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Pokiaľ ide o metódy zberu informácií partnermi, boli vytvorené dotazníky (viď. Dotazník v 

prílohe) v Eval & Go (interaktívna on-line pomôcka) a zozbierané boli aj všetky relevantné  

materiály, aby sme získali aktuálne údaje a aby sme mohli spracovať veľmi presnú analýzu. 

Dotazníky boli ponúknuté v každej krajine skupine aspoň 25 dospelých ľudí, ktorí sú cieľovou 

skupinou nášho projektu, aby sme získali dobrý prehľad o spôsoboch používania internetu na 

národnej úrovni. Prieskumné dotazníky boli preložené do jazykov partnerstva. Dotazníky v 

jednotlivých krajinách boli tiež realizované on-line (národné systémy projektu) alebo sa 

využila papierová podoba dotazníkov. 

 

Takto boli zozbierané všetky individuálne výsledky v aplikácii Eval & Go, aby partner  ITG 

Conseil mohol urobiť zhrnutie rôznych získaných a poskytnutých kvantitatívnych a 

kvalitatívnych výsledkov do tejto situačnej správy.  
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 1. Identifikácia a popis rôznych používateľov informačných         

technológií v Európe 

Z európskeho pohľadu je pripojenosť na internet  dosť vysoká a ľudský faktor  vyniká ako 

skutočne pozitívny, ako to ukazujú štatistiky poskytnuté šiestimi krajinami partnerstva, ale  

situácia vo všeobecnom prístupu k internetu je  protikladná:  

 

 Belgicko: z hľadiska vybavenia domácností pripojením na internet je situácia veľmi 

dobrá; hoci je tu určitý pokles, pokiaľ počítač či už pevný alebo prenosný nebol 

v roku 2014 tým hlavným prístrojom, ktorý je najčastejšie pripájaný na internet, 

kedy miera pripojení predstavovala 97 %. Pokiaľ ide o vybavenie IKT u občanov, 

počet domácností s pripojením na internet je vyšší ako je počet domácností 

vlastniacich či už pevný alebo prenosný počítač, čo poukazuje na stúpajúci význam 

mobilných zariadení: 80 % domácností má pevný alebo prenosný počítač a  28 % má 

iPad; 68 % domácností disponuje Wi-Fi sieťou. 

 

 Holandsko je podľa štatistiky Eurostatu z roku 2014, jednou dvoch krajín, ktoré mali 

najväčší podiel pripojenia domácností (96 %) na internet  v roku 2014, to druhou 

krajinou je Luxembursko: najmenej 9  z 10 jednotlivcov používalo v roku 2014 internet. 

V porovnaní s používateľmi internetu v EÚ je podiel ľudí v Holandsku, ktorí denne 

používajú internet až 90 %.  
 

 Francúzsko sa zaraďuje na 16. miesto spomedzi 28 členských štátov EÚ, podľa 

analýz Európskej únie (digitálne hospodárstvo a spoločnosť, index-DESI); všetky 

francúzske domácnosti majú pevnú sieť a 71 % domácností opúšťa pevné pripojenie. 

Avšak, len 45 % Francúzov má prístup k vysokorýchlostnému pripojeniu. Z 

pohľadu ľudského kapitálu vo Francúzsku je medzi občanmi krajiny 81 % 

používateľov internetu a  57 % z nich má základnú zručnosť s používaním 

internetu. Francúzi sú podpriemernými využívateľmi internetu: 4 obyvatelia z 10 

disponujú vlastnou stránkou na sociálnej sieti; 67 % obyvateľov Francúzska má 

určité kompetencie v oblasti počítačov, čo je menej ako je priemer EÚ (76 %); 78 % z 

nich teraz internet používa pravidelne (minimálne raz za týždeň). Tempo používania 

je tiež pomerne vysoké, pričom  65 % obyvateľov ide na internet každý deň. 

 

 Portugalsko: z pohľadu dostupnosti IKT pre domácnosti, typu pripojenia, počet 

pripojení domácností na internet v posledných rokoch pravidelne rastie. Pokiaľ 

ide o typ pripojenia, portugalské domácnosti  majú predovšetkým káblové 

pripojenie (28,5 %), vysokorýchlostné ADSL (11,1 %) a optické vlákna (9,9 %).  
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Národné tendencie sú v neustálom raste. Najpopulárnejšími internetovými stránkami 

sú Facebook.com, Youtube.com, Sapo.pt, Live.com, Google.pt, Wikipedia.org.  

 

 Slovensko: 48,7 % slovenských domácností má pripojenie na internet. 17 % ľudí, ktorí 

nemajú pripojenie doma, používajú internet v práci. 80 % slovenských občanov 

používa internet, 48,5 % ho používa denne.  

 

 Taliansko je na 25. mieste spomedzi 28 členských štátov, spadajúcich do skupiny 

krajín s «najslabšou výkonnosťou» podľa analýz Európskej únie. Stupeň 

pripojenosti  je jednou z dimenzií, kde sa Taliansko umiestňuje najhoršie, to 

znamená ako posledná spomedzi 27 krajín EÚ. Avšak, z pozitívneho pohľadu,  je 

pevné pripojenie  dostupné pre takmer všetkých talianskych obyvateľov a v širokom  

a v širokopásmovom mobilnom pripojení sa blíži k priemeru v roku 2014; pevné 

pripojenie bolo dostupné pre 99 % domácností v Taliansku (97 % v EÚ), zatiaľ čo 

vysokorýchlostné pripojenie môže využiť len  36 % talianskych domácnosti (priemer 

EÚ je 68 %), čo je druhé najhoršie pokrytie v EÚ; len 51 % talianskych domácností si 

hradí  pravidelné predplatné pevného pripojenia k internetu  (70 % v EÚ), s najnižším 

percentom v EÚ sa Taliani umiestňujú v predplatnom rýchlostného internetu a 3,8 %  z 

týchto pravidelných mesačných predplatiteľov majú rýchlostné pripojenie (1,9 % 

talianskych domácností).  

 

Pokiaľ ide o ľudský kapitál (kompetencie potrebné na využitie možností ponúkaných 

digitálnou spoločnosťou), Taliansko sa v roku 2015 umiestňuje na 24. mieste spomedzi 

krajín EÚ, s vyššou výkonnosťou ako v predchádzajúcom roku. Taliansko vykazuje  

jedno z najnižších percent pravidelných užívateľov internetu v Európskej únii  

(59%), pričom 32 % talianskych občanov ešte nikdy internet nepoužilo (európsky 

priemer je 18 %). V roku 2014 bola ešte vykazovaná vysoká nevyrovnanosť v 

používaní osobných počítačov a internetu medzi ľuďmi žijúcimi v rôznych 

regiónoch ako aj v mestských oblastiach a hlavnom meste, kde sa využívajú viac 

ako v mimo mestskom prostredí.  

 

Táto prvá časť ukazuje  rôznorodosť situácie v otázke pripojenia.   Treba však povedať, 

že rozdielnosť situácie v týchto šiestich krajinách nespôsobujú technické prekážky  

alebo ľudská schopnosť používať internet. Teraz sa posuňme ďalej v analýze národných 

tendencií a skutočnej situácie v používaní internetu v Európe.  
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 2. Národné tendencie  a skutočná realita v používaní internetu v bežnom 

živote 

Používanie internetu v Európe sa javí relatívne homogénne, a to tak pre profesijné ako aj 

súkromné účely. Táto štúdia potvrdzuje, že celkový prístup môže byť použitý na závery a 

odporúčania používania a dopadu na používateľov internetu. Táto štúdia potvrdzuje aj fakt, že 

spoločné závery môžu byť overené na európskej úrovni. Zrnitosť národných prieskumov však 

vyplýva zo  subtílností používania. 

 

Správa ukazuje kontrastné situácie v jednotlivých krajinách: 

 

 Francúzsko: podiel francúzskych používateľov internetu, ktorí využívajú sociálne 

siete (45 % v porovnaní s európskym priemerom 63 %) je najnižší zo všetkých 

krajín EÚ. Rovnako patrí francúzsky národ medzi najslabších využívateľov internetu z 

pohľadu nových konzultácií (skóre 50 %, 27. miesto, teda predposledné v Európe) a 

internet používa na počúvanie hudby, premietanie videa a hry (skóre 47 %, 20. miesto 

v Európe). Na Korzike je faktom  že IKT prekonali prekážku vstupu na ostrov. IKT nie 

sú ešte dostatočne využívané na diverzifikáciu postupov a rozvoj poznatkov; príčina: 

chýbajúca stimuláciu a primerané poradenstvo.  

 

 Taliansko má druhú najlepšiu výkonnosť zo všetkých dimenzií DESI v roku 2015 

(umiestňuje sa na 20. mieste medzi krajinami EÚ), bolo zistené, že vo verejných 

numerických službách, ktoré tvoria dimenziu prieskumu DESI 2015, sa Taliansko 

umiestnilo najlepšie na 15. mieste spomedzi krajín EÚ. Avšak používanie digitalizácie 

vo verejnej správe je stále nízke, čiastočne kvôli určitému nedostatočnému rozvoju on-

line verejných služieb a čiastočne kvôli otázkam kompetencií práce s počítačmi. Pokiaľ 

ide o vybavenie Google's Our Mobile Planet zverejnil aktualizáciu rebríčka krajín 

o ich vybavení Smartfónmi; 25,7 % občanov v roku 2015 vlastnilo a používalo 

Smartfón. Podľa analýzy DOXA, zariadenia ako sú Smartfóny a tablety si získavajú 

čoraz viac ľudí, ktorí ich vlastnia a stávajú sa «hnacou silou» pokroku v šírení internetu 

v Taliansku: 56 % občanov (26,5 milióna, + 43,2 % za dva roky) používa na 

pripojenie vlastné smartfóny a 20 % (9,5 milióna + 310 %) komprimované. 

 

 Belgicko: 65 % používateľov internetu počúva hudbu, hrá hry a on-line pozerá 

videá (3. miesto v európskom rebríčku) a belgické podniky sa umiestňujú na 2. 

mieste v Európe (50 %) v elektronickom vymieňaní si informácií s pomocou 

softvéru podnikového riadenia. Dodávka verejných elektronických služieb sa v 

posledných rokoch zlepšila. 39 % používateľov internetu sú za využívanie 

internetových služieb elektronickej správy; a 85 % to chce využiť v prípade 

najdôležitejších životných udalostí.  Belgicko je nad priemerom Európskej únie, ale 

https://en.wikipedia.org/wiki/Google
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napreduje pomalšie ako  EÚ celkovo, čím sa Belgicko umiestňuje do skupiny s 

vysokou výkonnosťou.  

 

 Holandsko: sociálne média boli v Holandsku vždy veľmi populárne. Prieskum 

uskutočnený v roku 2014 ukazuje, že 9 holandských občanov z 10 je aktívnych v 

sociálnych médiách.  Avšak ich používanie sa v priebehu času trochu zmenilo. Počet 

ľudí, ktorí v Holandsku aktívne vpožívajú sociálne média je prerozdelený do piatich 

hlavných medzinárodných subjektov: Facebook  (11 miliónov aktívnych používateľov, a 

takmer 7 miliónov denných používateľov), YouTube  (7,1 milióna aktívnych 

používateľov a takmer 1,25 milióna denných používateľov), LinkedIn (pokrýva 4 milióny 

aktívnych používateľov a 0,4 milióna denných používateľov), Twitter (3,7 milióna 

aktívnych používateľov a 1,6 milióna denných používateľov) a Google + (7 miliónov 

aktívnych používateľov 2 milióny denných používateľov). Novo prichádzajúce subjekty 

na holandský trh sociálnych médií – Instagram, Pinterest a Foursquare – sa znásobujú 

od roku 2013. Je zaujímavé, a potvrdzujú to prieskumy, že holandskí používatelia 

čoraz menej dôverujú sociálnym médiám a čoraz väčšmi prejavujú dôveru k 

tradičným médiám.  

 

 Portugalsko: národné tendencie sú v úplnom súlade s tendenciami Európskej 

únie. Zmapované údaje o používaní internetu sa odvíjajú od «používania sociálnych 

sietí» čo sa objavuje na  prvom mieste (47,8 %), pred inými činnosťami, ako je 

«posielanie a prijímanie elektronickej pošty» (43,2 %) a «vyhľadávaním 

informácií o podujatiach, výrobkoch alebo službách » (35,7 %). 

 

 Slovensko: v roku 2014 len 48,7% domácností malo prístup na internet, oproti  99,6 % 

podnikov a iných organizácií. 55,1 % podnikov využíva vysokorýchlostné pripojenie a  

63,2 % spoločností mobilné pripojenie. 

 

Z hľadiska použitia a postojov sa v súčasnej dobe internet javí ako podstatný nástroj v 

Európe. Internet je neoddeliteľnou súčasťou života európskych občanov v ich osobnom 

živote, vo výchove a vo vzdelávaní pre bežný život, pre získavanie väčšieho množstva 

informácií, na zábavu a trávenie voľného času.  

 

Teraz by bolo zaujímavé pozrieť sa v nasledujúcej časti na rôzne profily používateľov 

internetu mladými generáciami ľudí v každodennom živote.  
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 3. Využívanie informačných technológií v každodennom živote mladými, 

od narodenia digitálnymi občanmi Európskej únie 

Správa poukazuje na niektoré pozitívne aj negatívne výsledky používania internetu 

mladými ľuďmi: 

 Francúzsko: je potrebné podčiarknuť, že sondovanie v skupine mladých ľudí vo veku 

15 až 25 rokov poukázalo na významné rozdiely v zmysle počítačovej kultúry. Vo 

Francúzsku je to «bloggingová» kultúra; mladí ľudia zle chápu fungovanie internetu a 

video hier a často si mýlia verejnú sféru so súkromnou sférou. Vyhľadávanie 

popularity môže mať negatívne dôsledky (kvalita spánku). U šiestich z 10 mladých ľudí  

ide o problematickú počítačovú spotrebu, pričom si myslia, že takéto používanie 

počítačov je normálne. Francúzski používatelia internetu strávia v priemere 3 hodiny a 

53 minút každý deň na internete pripojení z počítača a 1 hodinu a 17 minút pripojení 

z mobilného telefónu. Sociálne siete využívajú  každý deň2 hodiny, pričom každý deň 

viac ako 3 hodiny pozerajú televízne programy.....  

 

  Taliansko a Holandsko: podľa  ISTATu je percento ľudí vo veku 16 až 74 rokov, ktorí sú 

pravidelne pripojení na internet porovnateľné s európskym priemerom 72 % v krajine, 

kde ako v Holandsku, Luxembursku, Švédsku a Dánsku dosahuje úroveň blízku 

nasýtenosti; Taliansko sa radí na tretie miesto vychádzajúc zo spodnej časti 

svetového rebríčka a dosahuje 56 % (na úrovni zaznamenanej v Grécku).  V 

Holandsku, takmer jeden z troch používateľov internetu vo veku viac ako 12 rokov bol 

v roku 2014 na «cloude». „Internetisti“ vo veku pod 45 rokov (45 %) používajú častejšie 

«cloudové» služby ako ľudia nad 65 rokov (18 %). Vzdelanejší ľudia používajú «cloudové» 

služby častejšie ako menej vzdelaní ľudia. Len 25 % menej vzdelaných ľudí používa 

«cloudové» služby v porovnaní so 46 % vzdelanejších ľudí, ktorí ich tiež používajú. Vo 

všeobecnosti používatelia «cloudových» služieb majú viac kompetencií ako nepoužívatelia 

týchto služieb.  

 

 Belgicko: z hľadiska pohlavia a veku je u mladých ľudí (vo veku 16 – 24 rokov) 

zverejňovanie informácii na webe skôr ženskou záležitosťou, ale v inej vekovej 

kategórii je to zase mužská záležitosť. Čítanie novín a časopisov on-line, používanie  

web rádia alebo televízie, hranie hier, počúvanie hudby a pozeranie videí, on-line 

nakupovanie, využívanie verejných e-služieb je správanie, ktoré nie je špecifické len pre 

mladých, a nie je špecifické ani pre niektoré pohlavie. Podľa pohlavia a podľa úrovne 

vzdelania stúpa využívanie on-line služieb so vzrastajúcim vzdelaním,  s výnimkou 

audiovizuálnej zábavy,  dražbových internetových stránok a zverejňovania informácií, ktoré 

sú veľmi citlivé na túto premennú. Ženy s nízkym vzdelaním využívajú výrazne menej on-

line internetové služby (oveľa menej ako iné ženy) s výnimkou telefonovania cez internet a 

audiovizuálnej zábavy.  

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=fr&a=https%3A%2F%2Fwww.cbs.nl%2Fen-gb%2Fartikelen%2Fnieuws%2F2014%2F45%2Fover-one-third-of-internet-users-engaged-in-cloud-computing%2Finternet-skills
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Zo sociálno-profesijného hľadiska sa profily týchto žiakov žiadne významne nelíšia 

od profilov iných mladých ľudí v rovnakom veku.  

 

 Portugalsko: pokiaľ ide o používanie internetu mladými ľuďmi, zistilo sa, že používanie 

mladými ľuďmi vo veku (15 - 24 rokov) sa odlišuje od používania internetu 

dospelými a inými pokiaľ ide o dopad komunikatívneho charakteru aktivít, ako je 

«komunikácia v reálnom čase» (+ 13,3 % mladých dospelých) alebo používanie 

«sociálnych sietí» (+ 6,6 %), ale väčšina všetkých činností mladých sa týka pripojenia   

kvôli zábave.  

 

 Slovensko: v prípade mladých ľudí, je internet používaný hlavne na mailovú 

korešpondenciu (91 %), hneď potom nasleduje prítomnosť na sociálnych sieťach (90,2 %), 

vyhľadávanie informácií o  výrobkoch a službách (69,6 %), telefonické hovory/pozeranie 

videa cez internet (65,5 %), sťahovanie filmov alebo hudby (64 %), on-line čítanie novín a 

časopisov (61,6 %), nákup tovarov a služieb (48,2 %), počúvanie rádia cez internet (38,2 

%),  sťahovanie obsahov cez stránky zdieľania na internete (22,6 %). Internet má aj 

negatívnu stránku. Veľa mladých ľudí je presvedčených, že sa netreba učiť veľa 

vecí, pretože všetko sa dá nájsť na internete (významnejšia je skúsenosť učiteľov vo 

vyšších ročníkoch stredoškolského a vysokoškolského štúdia). Učitelia konštatujú, že 

narastá záškoláctvo (čoraz početnejšie vymeškávanie z vyučovania bez vážnejšej 

príčiny), ktoré zhoršuje napäté vzťahy v triede, ale aj v rodine, ktorého príčinou môže byť 

mierna forma úteku z rodiny, mentálne zaostávanie, nadpriemerné intelektuálne 

schopnosti, ale najmä zlá kontrola zo strany rodičov alebo laxný postoj rodičov ku školskej 

dochádzke.  

 

Inou negatívnou stránkou nadmerného používania internetu je fakt, že mladí ľudia 

málo alebo vôbec nečítajú;  nešportujú, nehovoria medzi sebou aj keď sa fyzicky 

stretnú, prednosť dávajú pripojeniu. Chýba im slovná zásoba, robia gramatické chyby, 

pretože diakritika (znamienka, ktoré menia význam slova) sa pri posielaní SMS nepoužíva. 

Majú zlozvyky a  netrénujú. A tak ako v iných prípadoch  «užívať s mierou» sa vzťahuje aj 

na internet, ktorý je dobrou vecou, pokiaľ sa používa primerane veku a na cieľ, na ktorý je 

určený.  

 

Prieskum je veľmi zaujímavý z hľadiska správania sa mladých generácií voči internetu. Na 

jednej strane je internet cennou pomôckou a v súčasnej dobe aj veľmi dôležitou vo 

vzdelávaní, výchove, informovanosti a vyhľadávaní a na druhej strane je internet mladými 

považovaný za podstatnú vec aj pre trávenie voľného času, oddych, cestovania a neformálne 

kontakty. 

 

 

Hlavné poučenia sú nasledovné: 
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 Internet je pomôcka  ktorej používanie je veľmi individuálne a preto môže veľmi 

rýchlo izolovať  užívateľa od jeho prostredia a od okolitej spoločnosti.  Zároveň je 

schopnosť zapájania sa do sietí prostredníctvom internetu obrovská. Je to paradoxné, 

ale vysvetlením je, že vo väčšine prípadov sa kontaktovanie deje na diaľku a zostáva 

virtuálne.  

 

 Internet je zároveň aj návykovou pomôckou, ktorá priťahuje a je stále atraktívna pre 

užívateľa, ktorý môže pred monitorom stráviť celé hodiny.  

 

 Internet je nástrojom, ktorý, ako sa zdá, môže šetriť čas a energiu; avšak byť 

koncentrovaný na svoj počítač a surfovať na internete vyžaduje oveľa viac energie 

ako by sme si mysleli. Takže to môže spôsobovať problémy s dostatkom pozornosti, 

so spánkom, so záškoláctvom a s depresiou.  

 

 V súvislosti s týmito závermi je mladá generácia ľudí, nadchnutých internetom a jeho 

používaním v bežnom živote nevyhnutne prvou obeťou nadmerného používania a 

negatívnych stránok internetu.  Mladí ľudia, ktorí internet nepoznali od svojho 

narodenia, nemajú prirodzené prekážky vzoprieť sa internetu. Nemajú obranný 

alebo rezervovaný reflex voči kontrole internetu v bežnom živote. Naopak, staršia 

generácia má tento druh prirodzenej obrany a má takúto prirodzenú zábranu a a priori si 

drží odstup. Takže, mladí sú vystavení masívnemu, nadmernému používaniu 

internetu, hoci ako sa zdá, internet je paradoxne nutný a nevyhnutný. 

  

Naopak, v národných prieskumoch, sa stalo hlavným nielen vyhodnotiť šírku škôd, ktoré 

môže internet spôsobiť, ale predovšetkým navrhnúť riešenia, nápravu situácie.  
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4. Odporúčania a závery  

Väčšina odporúčaní navrhnutých na boj proti poruchám spojeným s nadmerným alebo  

zbytočným používaním internetu mladou generáciou vychádza z konkrétnych skúseností a z 

príkladov dobrej praxe všetkých členov partnerstva TIC. Spoločnou charakteristikou týchto 

odporúčaní je, že sa dajú preniesť a zovšeobecniť v iných európskych krajinách, s 

pomocou malých úprav,  v národných vzdelávacích systémoch.  

Odporúčania môžu byť očíslované a zhrnuté nasledovne: 

 Odporúčanie č. 1: poradenstvo v oblasti IKT a vytváranie e-programov: ako vo 

Francúzsku, s cieľom podporiť študentov v učení sa bezprostredným spôsobom. V tomto 

duchu vedci zaručene preukázali, že IKT môžu  ponúknuť pomôcky a škálu služieb na 

riešenie určitého množstva obmedzení v niektorých situáciách: geografické 

obmedzenia (distančné vzdelávanie alebo klasické vzdelávanie), časové (mimo školského 

vyučovania alebo počas vyučovania) alebo spojené s prípadmi «šitými na mieru» (pričom 

sa berie do úvahy schopnosť a potreby každého účastníka). IKT tvoria súbor základných 

zručností, ktoré treba začleniť do vzdelávacích programov, v rovnakom duchu ako 

vedieť čítať, písať a počítať.   

 

 Odporúčanie č. 2: zakladanie organizácií: vo Francúzsku sa vynárajú/vznikajú 

organizácie, ktoré kladú dôraz na nutnosť využívania IKT: «Školy druhej šance» 
(zakladané od roku 1995 podľa «Bielej knihy» Edith Cressonovej, bývalej francúzskej 

premiérky). Tieto školy prijímajú už asi dvadsať rokov mladých ľudí vo veku 18 až 25 

rokov, ktorí odišli zo školy bez získania dokladu o vzdelaní a bez kvalifikácie.  V týchto 

školách nie je žiaden vopred stanovený učebný plán, len individuálny učebný program, 

ktorý umožňuje individuálny postup učenia sa základných poznatkov: matematiky, 

francúzštiny a informatiky. Z toho vyplýva, že rozvoj IKT ako pomôcky v odbornom 

vzdelávaní si vyžaduje uplatňovanie prvého všeobecného princípu činnosti: jedná sa 

o spracovanie reálnej  numerickej stratégie v oblasti odborného vzdelávania, s víziou 

(perspektívou), ktorá ide nad rámec jednoduchej «inštrumentalizácie» procedúr na 

dosiahnutie novej situácie alebo kompetencií (napr.: možnosť pripojenia každej 

domácnosti na numerický priestor celoživotného vzdelávania). 

 

 Odporúčanie č. 3:  využívanie IKT (Informačných a komunikačných technológií) v 

škole: ako v Taliansku, kde existujú  strategické národné iniciatívy týkajúce sa rozvoja 

vzdelávania a výskumu o IKT na školách, činností v prospech alfabetizácie (naučiť 

sa čítať, písať a počítať) a prínosu kompetencií v oblasti informatiky, numerických 

médií, e-learningu, pomoci pri e-integrácii. 

 

 Odporúčanie č. 4: propagovať inovácie v oblasti vzdelávania a to konkrétne znovu 

obnoviť pedagogické postupy (a prejsť zo zamerania sa na učenie k učeniu 

zameranému na učiaceho sa): v Taliansku je to vytváraním určitého druhu princípov 
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šokových technológií «v školskom systéme, kde by vláda chcela zmeniť kultúru 

učenia, podnietiť učené postupy viac zamerané na potreby jednotlivca a propagovať 

aktívnejšie učenie sa, bez toho, aby nejakým priamym spôsobom obmedzovala 

slobodu vzdelávania zakotvenú v ústave». 

 

 Odporúčanie č. 5: propagovať on-line vzdelávanie (e-learning) v školách 

a v centrách odborného vzdelávania (Belgicko). 

 

 Odporúčanie č. 6: znížiť nedostupnosť počítačov ako prvotnú podmienku  pre 

zavedenie IKT do vzdelávania.  
 

  Odporúčanie č. 7: propagovať využívanie IKT opatrení ako zámienku na posilnenie 

kompetencií mladých ľudí. Ovládať technické aspekty týchto opatrení by nemalo byť 

konečných zámerom našich vzdelávacích kurzov, ale prvým krokom na zvýšenie 

motivácie mladých ľudí k učeniu.     

 

 Odporúčanie č. 8: propagovať počítačové školy a počítačové programy: minimálne 7 

škôl v Holandsku  zaviedlo do praxe nové metódy učenia, pričom od roku 2013 

nahradili manuály tabletmi a učiteľmi.  Iniciátori tejto novej formy učenia 

zdôrazňujú, že tento nový typ škôl zodpovedá súčasnej realite, pretože v súčasnosti 

informatika hrá čoraz dôležitejšiu úlohu.  

 

 Odporúčanie č.  9: zahrnúť on-line bezpečnosť a zvýšenie povedomia 

o počítačovom občianstve v učebných programoch: začlenenie zvýšenia povedomia 

o počítačovom občianstve do programov IKT sa každým dňom stáva čoraz 

náležitejšie a vzhľadom  na nové základné princípy by sa malo stať súčasťou 

súčasných programov IKT: počítačová dostupnosť, počítačový obchod, počítačová 

komunikácia, počítačová kultúra, počítačová etika, počítačové právo, počítačové práva 

a zodpovednosť, počítačové zdravie a počítačová bezpečnosť (zahrnutie a uvedomenie si 

týchto princípov do práce vzdelávacích centier a vzdelávacích programov v škole s cieľom 

propagovania pozitívneho, bezpečného a efektívneho  využívania technológie mladými 

ľuďmi vo všetkých vzdelávacích kontextoch a  ich budúceho využívania v interakciách 

založených na IKT, cvičení parametrov on-line dôvernosti  na pravidelnej báze, zdieľanie 

osobných informácií jedine medzi priateľmi a vkladanie a zdieľanie fotografií so súhlasom 

alebo bez súhlasu, psychický a fyzický stres pôsobiaci na telo počas používania internetu, 

atď.,).  

 

 Odporúčanie č. 10: viacero príkladov dobrej praxe učenia sa určených pre žiakov (v 

Trenčianskom kraji): v školách môžu byť organizované rôzne aktivity, ktoré 

obohacujú mladých ľudí, ako je napríklad vydávanie  školských časopisov (s 

uskutočnenými rozhovormi,  fotografiami, spracovaním textov na PC a s digitálnou 

grafikou). 
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 Odporúčanie č. 11: občianske a sociálne iniciatívy v prospech mladých ľudí: 

zapájanie sa do činnosti viacerých občianskych združení umožňuje nadobudnúť 

mladým ľuďom skúsenosti. Centrá voľného času môžu byť v tomto smere veľmi 

aktívne a ponúknuť napríklad počítačové kluby alebo kluby internetu («ako si 

vytvoriť internetovú stránku,  ako orientovať mladých ľudí vo využívaní 

internetových sietí a ako vytvárať aplikácie,... »). Mnohí mladí ľudia z centra voľného 

času v Handlovej (Slovensko) spolupracujú s miestnou televíziou a natáčajú a spracúvajú 

pre ňu reportáže. 

 

 

 5. Výsledky a analýza dotazníkov 

V rámci prieskumu realizovaného siedmymi partnermi projektu bolo oslovených 419 
mladých ľudí (205 žien a  214 mužov). 
 
Rozdelenie zastúpenia oslovených ľudí je vyvážené a to tak z hľadiska partnerov ako aj 
regiónov a je nasledovné: 119 oslovených ľudí vo Francúzsku (včítane Korziky), 61 v  
Belgicku, 60 v Holandsku, 65 v Taliansku, 50 v Portugalsku a 64 na Slovensku. 
 
V priemere bol vek oslovených cieľových skupín málo nad 21 rokov. 
 
Z týchto  419 ľudí, 241 opustili školu alebo školský systém, čo je viac ako polovica      
(59 %) a sú teda mimo výchovného a vzdelávacieho systému. 
 
Z týchto 241 ľudí len 79, čo je jedna tretina (32,7 %), získali vysokoškolský diplom alebo 
jeho ekvivalent, čo nízky podiel. Väčšina z týchto vysokoškolských absolventov pochádza 
z Francúzska/Korziky a z Belgicka. 
 
To ukazuje, že cieľová skupina zapojená do prieskumu je tvorená ľuďmi, ktorí sú 
v priemere menej vzdelaní (142 zo 419, teda 34 % má diplom z vysokej školy alebo 
nadstavbového pomaturitného štúdia) a teda je, ako sa zdá, horšie «vybavená» na 
vstup do profesijného života. Takmer 6 % ľudí z našej vzorky je nezamestnaných (25 
osôb). Ostatní (178) sa ešte vzdelávajú alebo učia. Štúdia ukazuje, že naša zostava je dosť 
homogénna z hľadiska dobrého školského výsledku.  
 
Namiesto úvodu (https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard),   ponúkame nasledovnú 
zaujímavú mapu: 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=ru&to=fr&a=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdigital-agenda%2Fen%2Fscoreboard
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Severské krajiny používajú internet častejšie ako krajiny juhu. Hoci vo všetkých 

krajinách ženy používajú internet menej ako muži, v Taliansku a v Portugalsku je tento 

rozdiel výraznejší.   
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Pokiaľ ide o denné používanie internetu, môžeme konštatovať, že Taliansko je krajinou s 

najčastejším používaním internetu; môže to byť spojené s používaním smartfónov, ktoré 

umožňujú každému majiteľovi pripojenie na Web. 

 

 



                 

18 

č. projektu: 2015-1-FR01-KA202-015032  

 
Čím ste vzdelanejší, tým viac používate internet a počítače na výchovné a vzdelávacie účely.  

Zdá sa, že Francúzsko je tou európskou krajinou, kde je internet najviac používaný na 

účel vzdelávania. A naopak, ako sa zdá, najmenej je  to v Taliansku.  

 

Treba poznamenať, že EÚ nemá k dispozícii žiadne údaje v anglickom jazyku, ktoré by sa 

týkali vzdelávania a IKT používaných v Holandsku.  Existujú však oficiálne správy 

v holandskom jazyku, ktoré zdôrazňujú využívanie IKT vo výchove ako súčasť vzdelávacích 

zdrojov dostupných v Holandsku.  Keďže IKT sú súčasťou tzv. «kompetencií 21. storočia» 

a sú považované za prínos pri riešení problémov, v rozvoji spolupráce a kreativity 

v Holandsku, všetky školské zariadenia základného a stredného školstva majú prístup na 

internet a každý piaty žiak má k dispozícii počítač. Pokiaľ ide o prístup na internet,  61 % 

základných škôl počas školského roka 2012-2013 používalo  Wi-Fi  a aj 85 % stredných škôl.  

Ostatné školy používajú káblové pripojenie.  
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Internet sa najviac používa v Holandsku, nakoľko Holandsko, rovnako ako Švédsko sú 

krajinami s najpočetnejším pripojením. Je to aj vďaka bankovým alebo vládnym službám, 

ktoré sú poskytované cez internet. Pokiaľ ide o deti, využívanie internetu sa považuje viac za 

zdroj výchovy ako za hrozbu. Je to opačne ako v Portugalsku a na Slovensku. Ak berieme do 

úvahy vek používateľov, je možné vnímať rôzne situácie. Jednotlivci v generácii mladých 

v týchto dvoch krajinách sú veľkými využívateľmi internetu.  

 

 
 
Ako to ukazuje predchádzajúci graf, práve v Portugalsku sa využívajú pedagogické pomôcky 

cez internet v najširšej miere, čo radí krajinu na čelo rebríčka v EÚ. Je to vďaka tomu, že 

internetová sieť je len nedávno vybudovaná a má vysokú kvalitu (treba mať na mysli, že 

Portugalsko má malé územie a že všade sa dá ľahko pripojiť). Portugalská vláda veľa 

investuje do internetových pomôcok. Aj organizácia ISQ je toho ukážkou, čo všetko sa 

vytvorilo v tejto oblasti pri dosahovaní národných cieľov.  

 

 
 

Vo Francúzsku boli do praxe zavedené mnohé národné programy, aby sa počítačové 

vybavenie dostalo do vzdelávacích systémov. Takto sa Francúzsko stalo enormným 
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európskym spotrebiteľom internetových zdrojov pre školy. Napríklad veľa škôl (vďaka 

samospráve a verejnej moci) dodalo svojim žiakom tablety, aby mali k dispozícii «on-line 

knihy». Aj Belgicko reagovalo rovnako a má rovnaký prístup ako Francúzsko. V Holandsku sú 

počítačové zdroje viac zastúpené v stredoškolskom vzdelávaní ako na základných školách. 

Taliansko v tejto oblasti značne zaostáva; to sa ale môže veľmi rýchlo zmeniť vďaka silnému 

využívaniu mobilných telefónov a rozvoju výchovných hier a MOOC (čo sú on-line 

pedagogické pomôcky). V základnom školstve v Holandsku je 15 % počítačov prenosných 

a tablety tvoria 1 % počítačového vybavenia. Prevažná väčšina počítačov na školách  (84%) 

sa skladá zo stolových počítačov. V stredoškolskom vzdelávaní je 27 % počítačov 

prenosných 3 % percentá tvoria tablety.   V základných školách v Holandsku je 29 % 

vzdelávacích podkladov numerických a na stredných školách je to 26 %.  

 

 

 

 ZÁVERY

 

Aby sa dalo bojovať proti škodlivým efektom nadmerného alebo zbytočného používania 

internetu mladou generáciou, toto odhodlanie vyžaduje nielen inovatívne a technicky 

výkonné riešenia (s výsledkami overenými skúsenosťou a časom), ale aj štrukurovaný 

rámec podpory a pomoci/poradenstva (rady alebo koučing) s cieľom realizovať 

postupnú zmenu. Táto správa obsahuje kľúčové odporúčania na zlepšenie situácie 

mladých ľudí.   

Túto podporu možno poskytovať kolektívnym spôsobom a/alebo individuálne a podľa 

potrieb jednotlivca. Partnerstvo sa nazdáva, že oba spôsoby sa navzájom dopĺňajú a že  

osobný vzťah jednotlivca k internetu by nemal byť v žiadnom prípade podceňovaný, 

pokiaľ berieme do úvahy pripútanosť mladých k internetu a jeho dôležitosť v ich živote.  

Z tohto pohľadu je dôležité zdôrazniť, že vzťah k internetu je tiež, a to predovšetkým, 

súkromným vzťahom jednotlivca a počítačového nástroja. V tomto vzťahu internet tvorí  

nielen nástroj komunikácie, s prínosom pre profesiu, osobný život alebo s praktickým 

obsahom, ale zavádza «súkromné» správanie sa, ktoré závisí od používania internetu 

každým jednotlivcom. Tento osobný  rozmer je prirodzene intímnejší  a zaslúžil by si byť 

preskúmaný aj so svojimi obmedzeniami v zmysle rešpektovania súkromného života.  

Na závere odporúčaní možno konštatovať, že inovatívne a overené metódy a iniciatívy 

môžu skutočne prispieť k potrebám štrukturovanejšieho a osobnejšieho prístupu 

k viac uspokojivému využívaniu internetu.  
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Prílohy 

Príloha A – Dotazník zaslaný používateľom internetu narodeným v EÚ  
 
Príloha B – Štatistiky 
 

  



                 

22 

č. projektu: 2015-1-FR01-KA202-015032  

 Príloha A –  Dotazník vypĺňaný mladými, od narodenia digitálnymi ľuďmi z EÚ

DOTAZNÍKOVÝ   PRIESKUM 

 

Tento dotazník je pomôckou v medzinárodnom projekte «IKT používané v sociálno-
výchovnom poradenstve v boji proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky», 
ktorý sa realizuje v rámci programu Erasmus +.  

Projekt TICS zdôrazňuje tvorbu nových prístupov a metód pre odborných pracovníkov 
pôsobiacich v oblasti prevencie proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, ako aj 
v boji proti dôsledkom zlyhania vzdelávacích systémov  (výchova, vzdelávania, sociálna 
práca, prevencia proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, poradenstvo a sociálno-
profesijné začleňovanie mladých dotknutých ľudí).  

Cieľom dotazníkov je lepšie spoznať používateľov a lepšie analyzovať dôsledky IKT. Je to 
šanca, revolúcia alebo nebezpečenstvo dotýkajúce sa jednotlivcov, ich zvykov a ich spôsobu 
spotreby?  Otázkou je poznať do akej miery sa zmenil systém výchovy a vzdelávania alebo 
by mal byť modifikovaný, aby spĺňal potreby súčasnej doby. Situačná správa  má za cieľ 
popísať situáciu a zhromaždiť informácie o používaní IKT.  

Dotazník sa skladá z nasledovných sekcií: 

Dotazník sa skladá z osobných otázok a otvorených otázok. Opiera sa o prístup  L. Widyanta 
McMurrana, ktorý urobil pokus s psychometrickými vlastnosťami závislosti na internete, 
nazvaný IAT (test závislosti od internetu). 

Vopred vám ďakujeme za čas, ktorý venujete vyplneniu tohto dotazníka a aj za informácie, 
ktoré nám poskytnete uvedením odpovedí v tomto dotazníku.  

1. Sekcia 1 -  využívanie IKT mladými dospelými ľuďmi v Európe 

2. Sekcia 2 – vyhodnotenie úrovne závislosti  "domorodcov" od internetu. 

  

K obom sekciám sú pripojené nasledovné dokumenty.  
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: 

Projekt IKT* v sociálno-výchovnom poradenstve v boji proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky  
* Informačné a komunikačné technológie  
 
SIA bol prvý schválený nástroj na hodnotenie závislosti od internetu a počítačov  
Z prieskumu, ktorý realizoval Kimberly Young (vyššie spomínaný) vyplýva, že SIA je dôveryhodné meranie, ktoré pokrýva najdôležitejšie prvky a charakteristiky internetovej 
patológie. 

 

Odpovedzte, s použitím päťstupňovej škály, ako často sa na vás vzťahuje nižšie popísané on-line správanie: 

 
 

1- Ste muž žena 

2- Z ktorej krajiny?    

3- Koľko máte rokov?   

4- Už ste opustili školu? ÁNO NIE 

5- Ak áno, získali ste doklad o vzdelaní?  ÁNO NIE 

V súčasnej dobe ste                                                                               
Napíšte správe číslo: 
(1) ešte stále v škole 
(2) v učňovskom centre 
(3) bez práce 

  

Iná situácia, popíšte aká, prosím.   
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1. Nazdávate sa, že zostávate pripojený/á dlhšiu dobu ako ste pôvodne plánovali? 1 2 3 4 5 

2. Zanedbávate domáce práce aby ste mohli viac času stráviť na internete? 1 2 3 4 5 
3. Uprednostníte radšej vzrušenie na internete ako intímne strávený čas s vašim partnerom? 1 2 3 4 5 
4. Nadväzujete nové vzťahy s inými užívateľmi internetu on-line? 1 2 3 4 5 
5. Hovoria vám ľudia z vášho okolia, že trávite príliš veľa času na internete? 1 2 3 4 5 
6. Je vaša práca poznačená tým, že trávite veľa času na internete? (napr.: odkladanie vecí na neskôr,  nedodržiavanie 
termínov, atď.). 1 2 3 4 5 
7. Pozriete si svoju mailovú schránku  skôr ako idete urobiť čokoľvek iné? 1 2 3 4 5 
8. Je vaša výkonnosť alebo produktivita v práci poznačená tým, že trávite veľa času na internete? 1 2 3 4 5 

9. Staviate sa do obrannej pozície alebo zachovávate mlčanlivosť ak sa vás niekto opýta čo robíte na internete ? 1 2 3 4 5 

10. Ak myslíte na  internet zabudnete na myšlienky, ktoré vás ťažia v živote? 1 2 3 4 5 
11. Už teraz myslíte na to, ako sa pripojíte na internet? 1 2 3 4 5 

12. Nemáte obavy, že život bez internetu by bol nudný, prázdny a neradostný? 1 2 3 4 5 

13. Nahneváte sa, kričíte alebo reagujete negatívne, ak vás niekto vyruší, pokiaľ ste práve pripojený/á? 1 2 3 4 5 
14. Málo spíte, lebo ste dlho do noci pripojenýú/á na internete? 1 2 3 4 5 

15. Myslíte na internet alebo snívate o tom že sa pripojíte aj v čase, keď nie ste on-line? 1 2 3 4 5 
16. Stáva sa vám, že sám/sama sebe poviete «Už len pár minút» keď ste on-line pripojený/á? 1 2 3 4 5 
17. Pokúšate sa znížiť množstvo času stráveného on-line pripojením, ale nedarí sa vám to? 1 2 3 4 5 

18. Snažíte sa zatajiť koľko času trávite on-line pripojením? 1 2 3 4 5 

19. Rozhodli ste sa tráviť viac času on-line pripojením s inými ľuďmi? 1 2 3 4 5 
20. Cítite sa deprimovaný/á, «nervózny/a» alebo  máte zlú náladu, ak nie ste pripojený/á na internete a tieto pocity trvajú až 
do doby keď sa opäť pripojíte? 1 2 3 4 5 
Referencia: Widyanto L, McMurran M. The psychometric properties of the internet addiction test. Cyberpsychol Behav. 
2004 Aug;7(4):443-50 
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Konečný výsledok sa získa spočítaním výsledkov jednotlivých otázok 
Od 20 do 49 získaných bodov:  používanie internetu je primerané  
Od 50 do 79 získaných bodov:  používanie internetu je problematické a môže mať negatívne dôsledky na váš bežný/každodenný život  
Od 80 do 100 získaných bodov:  problematické používanie internetu s vážnymi dôsledkami na váš bežný/každodenný život  
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Partneri projektu TICS 

 NÁZOV PARTNERA 
INSTITUT CORSE DE FORMATION ET 

DE RECHERCHE EN TRAVAIL SOCIAL 

ADRESA 
Immeuble Loumaland 2, Chemin de       

ľ Annonciade 

TELEF. č. +33495541023 

FAX +33495540211 

INTERNET. STR.  

Kontakt: Marie Louise Clement 

E-mailová adresa institut.formation.ifrts@gmail.com 

 

NÁZOV PARTNERA ITG - INSTITUT DU TEMPS GERE 

ADRESA 26, rue de la Pépinière 75008 Paris 

TELEF. č. +33 0675514598 

FAX +33 0144698044 

INTERNET. STR www.itg.fr 

Kontakt: Maria Fernandes 

E-mailová adresa contact.itg.europe@gmail.com 

 

NÁZOV PARTNERA CIVIFORM COOPERATIVA SOCIALE 

ADRESA Viale Gemona 5, 330 43 Cividale del Friuli  

TELEF. č. +3904327058011 

FAX +390432733220 

INTERNET.STR www.civiform.it  
Kontakt: Renata Purpura 

E-mailová adresa 
direzione@civiform.it  

 

mailto:institut.formation.ifrts@gmail.com
http://www.itg.fr/
mailto:contact.itg.europe@gmail.com
http://www.civiform.it/
mailto:direzione@civiform.it
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Partneri projektu TICS 

 

 

NÁZOV PARTNERA CIEP absl 

ADRESA Chaussée de Haecht, 1030 Bruxelles 

TELEF. č. +32498364559 

FAX  

INTERNET. STR www.ciep.be 
Kontakt: Ettaoufik Fathi 

E-mailová adresa 
ettaoufik.fathi@moc.be 

 

 

NÁZOV PARTNERA Instituto de Soldadura e Qualide 

ADRESA 
Avenida do Professor Doutor Cavaco Silva 

33, Parque das Tecnologais 

TELEF. č. +351214228100 

FAX +35214422820 

INTERNET. STR www.isq.pt 
Kontakt: Catarina Miranda 

E-mailová adresa 
info@isq.pt 

 

 

NÁZOV PARTNERA QUARTER MEDIATION 

ADRESA Lessinglaan 52, 3533 AX Utrecht 

TELEF. č. +316166752748 

FAX  

INTERNET. STR www.quartermediation.eu 

 

Kontakt: Cristina Stefan 

E-mailová adresa info@qmediation.eu 

http://www.ciep.be/
mailto:ettaoufik.fathi@moc.be
http://www.isq.pt/
mailto:info@isq.pt
http://www.quartermediation.eu/
mailto:info@qmediation.eu
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partneri projektu TICS 

 

NÁZOV PARTNERA Agentúra RRI, s.r.o. 

ADRESA Centrum 27/32, 01 01 Považská Bystrica 

TELEF. č. +42142431117 

FAX +42142431117 

INTERNETOVÁ 

STRÁNKA 
www.2ri.sk 

 

Kontakt: Jana Lednická 

E-mailová adresa rri@slovanet.sk  

http://www.2ri.sk/
mailto:rri@slovanet.sk

