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ŠTATISTIKA PEKÁR 

 

V rámci letnej kampane „Duál inšpiruje aj v lete“ bolo ako prvé predstavené povolanie pekár 

prostredníctvom článkov, videa, rozhovoru, fotiek. Kampaň prebiehala v online prostredí (weby, 

Facebook) nakoľko na kampaň neboli vyčlenené finančné prostriedky.  

Zoznam web stránok, kde bolo povolanie pekára publikované: 

www.dualnysystem.sk, www.siov.sk, www.mpsr.sk, www.istp.sk, www.upsvar.sk, www.sppk.sk, 

www.svetbedniciek.sk, www.penam.sk, www.freshmarket.sk, www.szpcc.sk, www.skolskyservis.sk, 

www.skolskyportal.sk 

Zoznam stránok na sociálnej sieti Facebook, kde bolo povolanie pekára publikované: 

Duálne vzdelávanie, ŠIOV, Biopark, Kvások, Ministerstvo práce, Pekáreň na rožku, Podporme remeslá, 

SPPK, Svet Bedničiek, Freshmarket, Tajomstvo mojej kuchyne, AZZZ SR, Ministerstvo práce sociálnych 

vecí a rodiny SR, Zdravé pečenie, SOS Nitra  

  

Obdobie nasadenia: 3.7. – 9.7.2017 

 

 

 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.siov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.dualnysystem.sk/
http://www.siov.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://www.istp.sk/
http://www.upsvar.sk/
http://www.sppk.sk/
http://www.svetbedniciek.sk/
http://www.penam.sk/
http://www.freshmarket.sk/
http://www.szpcc.sk/
http://www.skolskyservis.sk/
http://www.skolskyportal.sk/


  

    
 

      
 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 
www.minedu.sk      www.siov.sk      www.esf.gov.sk  

 

Najväčší dosah (takmer 65 000) z publikovaných príspevkov malo video uverejnené dňa 5.7.2017 

o 18:00. Video videlo takmer 25 000 ľudí na Facebooku. Priemerný čas sledovania videa všetkými 

ľuďmi bolo 7 sekúnd a viac ako 12 000 ľudí si pozrelo video aspoň 10 sekúnd. Celkovo bolo video 

prehrané v trvaní 7 700 minút. Najviac bolo video pozerané v čase od uverejnenia do 8.7.2017. 

Celkovo video sa páčilo 154x a bolo zdieľané 30x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý príspevkom s najväčším dosahom (62 000) bol príspevok uverejnený dňa 7.7.2017 o 9:00, kde 

172 ľudí kliklo na príspevok, 51x sa príspevok páčil a 11x bol zdieľaný. 

http://www.minedu.sk/
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http://www.esf.gov.sk/
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Tretím tiež úspešným príspevkom bol uverejnený odkaz na web stránku www.dualnysystem.sk 

s dosahom skoro 40 000. Zaznamenal 60x pozitívnu reakciu, 10 zdieľaní a 139 kliknutí. 

 

 

 

Ostatné príspevky: 
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