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Úroveň informovanosti o kryptomenách je medzi internetovými 

Slovákmi stále skôr nižšia. Aktívny záujem o ne prejavuje štvrtina 

Z tohtoročného výskumu spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia, ktorý nadväzuje na rovnaký 

výskum realizovaný minulý rok, vyplýva, že štyri pätiny Slovákov vedia, čo sú to kryptomeny a 

tretina sa o ne aj aktívne zaujíma. Väčšina s nimi avšak doposiaľ neobchodovala. Výskum 

sa uskutočnil na vzorke päťsto respondentov starších ako 15 rokov z aktivnej internetovej populácie 

Slovenského národného panela. 

 

Drvivá väčšina Slovákov (81 %) o kryptomenách už počula. Približne tretina respondentov (32 %) 

sa však o túto tému ďalej nezaujímala. O niečo menej opýtaných (26 %) si o kryptomenách vyhľadalo 

ďalšie informácie – urobili tak viac muži ako ženy. 23 % opýtaných sa o tému kryptomien zaujíma, ale 

priznali, že ďalšie informácie si nevyhľadali. 

O kryptomenách nepočulo 19 % respondentov, väčšia neznalosť sa týka skôr žien a opýtaných 

so základným vzdelaním. 
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Z medziročného porovnania vyplýva, že už spomínané povedomie o kryptomenách (81 %) zostáva 

rovnaké ako minulý rok. Rozdiel sa však prejavil pri aktívnom záujme o tému kryptomien, ktorý oproti 

údajom z minulého roka mierne klesol, presnejšie o 6 % - bližšie informácie o kryptomenách 

si vyhľadalo 26 % internetových Slovákov. 
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Doplňujúce informácie: 

Spoločnosť Nielsen Admosphere Slovakia (www.nielsen-admosphere.sk) je dcérskou spoločnosťou výskumnej 

agentúry Nielsen Admosphere, a.s. Okrem klasických výskumov trhu (face-to-face, CAWI, CATI prieskum...) sa 

sústreďujeme aj na rozsiahle a metodologicky a technologicky náročné mediálne výskumy. Na Slovensku od 

roku 2007 realizujeme Výskum návštevnosti internetu a sociodemografie jeho užívateľov (AIMmonitor), od 

roku 2013 monitorujeme internetovú reklamu (Admosphere SK). 

Naša materská spoločnosť realizuje v Českej republike monitoring reklamy, marketingové výskumy 

a elektronické meranie sledovanosti televízie metódou TV metrov. Súčasťou skupiny Nielsen Admosphere je aj  

spoločnosť Adwind Software, ktorá vyvíja software k výskumom sledovanosti a monitoringu reklamy. 

Slovenský národný panel (www.narodnypanel.sk) je jedným z najväčších výskumných panelov na Slovensku, 

v Česku (Český národní panel – ČNP), v Poľsku a v Maďarsku. Jeho spoluvlastníkom je výskumná agentúra 

Nielsen Admosphere. Panel slúži pre kvalitné a rýchle on-line zbery dát o internetovej populácií. Disponuje 

početnou skupinou 25 000 respondentov na Slovensku, 50 000 respondentov v Českej republike, 17 000 

v Poľsku a 10 000 v Maďarsku 
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