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ŠTATISTIKA ŽELEZNIČIAR 

 

V rámci letnej kampane „Duál inšpiruje aj v lete“ bolo ako druhé predstavené povolanie železničiar 

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 železničiara publikované: 

www.dualnysystem.sk, www.siov.sk, www.azzz.sk, www.istp.sk, www.upsvar.sk, www.teraz.sk, 

www.ucn.sk, www.skolskyservis.sk, www.skolskyportal.sk, www.kariera.info.sk  

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

Duálne vzdelávanie, ŠIOV, AZZZ SR, Podporme remeslá, ISTP, Školský portál, Mladí sociálni demokrati, 

Kariéra na pláži 

 
Obdobie nasadenia: 10.7. – 16.7.2017 
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Najväčší dosah (30 000) z publikovaných príspevkov mal príspevok s odkazom na web stránku 

www.dualnysystem.sk s informáciou o možnostiach štúdia odborov v oblasti železničnej dopravy. Na 

status z 11.07.2017 kliklo spolu 39 sledovateľov, 17x sa príspevok páčil.  

 

Druhým príspevkom s najväčším dosahom (viac ako 26 000) bol príspevok uverejnený dňa 13.7.2017 

o 18:00, kde 121 kliklo na príspevok, 24x sa páčil a 2x bol zdieľaný. 
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Príspevok s videom publikovaný dňa 15.7.2017 o 9:00 mal dosah cez 20 000 a najvyššiu sledovanosť 

zaznamenal v čase 15.-16.7.2017. Celkovo video videlo cez 10 000 sledovateľov, najmenej 10 sekúnd 

videlo video 4235 ľudí a dokopy sa videlo sledovalo cez 2900 minút. Príspevok sa páčil 46x, bol 15x 

zdieľaný.  
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Ostatné príspevky: 

 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.siov.sk/
http://www.esf.gov.sk/

