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Predslov šéfredaktorky

Vážení priatelia, milí èitatelia,

 dostáva sa vám do rúk èasopis Sociálna prevencia – mediálna 
výchova, jubilejný piaty roèník informaèno-vzdelávacieho bulle-
tinu rezortu kultúry. Vydanie tohto špecializovaného èísla 
pripravilo Národné osvetové centrum – kabinet sociálnej pre-
vencie v úzkej spolupráci s obèianskym združením Preèo som 
na svete rád/rada za finanènej spoluúèasti Ministerstva kul tú ry 
Slovenskej republiky.
 Ako šéfredaktorku a zostavovate¾ku ma osobitne teší, že si 
periodikum nachádza èoraz širší okruh záujemcov – èitate¾ov 
z radov nielen odbornej, ale i laickej verejnosti, osobitne 
naprí klad i z akademickej pôdy našich vysokých škôl. Každo-
denné objednávky nielen novších, ale aj starších èísiel nášho 
rezortného bulletinu od individuálnych objednávate¾ov svedèia 
o jeho obsahovej kvalite a èitate¾skej atraktívnosti. Vysoko 
je oceòovaný tiež grafický vizuál a úprava, ale aj kvalita 
tlaèiarenského spracovania. Okrem tlaèenej verzie, ktorá je 
adresne distribuovaná v náklade 2 500 ks, sú všetky doteraz 
vydané èísla zverejnené nielen na domovskej webstránke 
Národného osvetového centra www.nocka.sk, ale aj na 
www.infodrogy.sk, informaènom portáli, prevádzkovanom 
Generálnym sekretariátom Výboru ministrov pre drogové 
závislosti a kontrolu drog pri Úrade vlády SR.
 Sociálna prevencia prináša príspevky štruktúrované v už 
tradièných rubrikách: Príspevky zo zahranièia, Teoreticko-
-informaèné príspevky, Sebaskúsenostné príspevky èi výberová 
bibliografia. Novou je rubrika Príklady dobrej praxe, kde máme 
zámer informovaś o atraktívnych a inšpiratívnych projektoch 
a programoch pod¾a tematického zamerania bulletinu.
  Veríme, že úplne nové zameranie bulletinu, ktoré je v histórii 
periodika po prvýkrát  tematicky orientované na problematiku 
mediálnej výchovy, sa stane nielen ïalším reálnym krokom 
k napåòaniu Koncepcie mediálnej výchovy v Slovenskej repub-
  like v kontexte celoživotného vzdelávania (schválenej uzne-
sením vlády SR è. 923 zo 16. decembra 2009), ale najmä pod-
nieti našich èitate¾ov aj reálne pristúpiś k jej implementácii v kaž-
dodennej praxi.
 Želám vám pohodové, príjemné a zmysluplné èítanie.

PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
šéfredaktorka bulletinu,
riadite¾ka kabinetu sociálnej prevencie NOC       
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Nie je gramotnosś ako gramotnosś

Dôležitosś poèítaèovej gramotnosti sa zdôrazòuje èasto. Základ-
ná znalosś práce s poèítaèom sa dnes vyžaduje vo väèšine odbo-
rov. Niektoré zamestnania si bez nej možno len śažko predstaviś. 
Ve¾ká èasś písacích strojov sa presśahovala z pracovní do skladov. 
To všetko je pravda.
Problém sa však zaèína vo chvíli, keï sa spýtame, èo je to poèíta-
èová gramotnosś. Je to snáï iba primeraná znalosś softvérového 
vybavenia a údržby systému?
Rozhodne nie. Uvedené môžeme ilustrovaś na príkladoch.
•  Pán J. navštevoval v pracovnom èase stránky, ktoré nemali 

s jeho zamestnaním niè spoloèné. Prišlo sa na to, keï preniesol 
do podnikovej siete vírus. Pán J. bol potom okamžite prepuste-
ný z práce.

•  Pani A. bola svedomitá sekretárka, písala všetkými desiatimi, 
ale sedela pri tom nedbalo, so zagu¾ateným chrbtom. Navy-
še málo odpoèívala. V poèítaèovom kurze síce nieèo poèula 
o mikroprestávkach pri práci, ale nepovažovala ich za dôleži-
té. Namiesto chodenia jazdila zásadne autom. Objavil sa u nej 
vážny problém s bedrovou chrbticou, ktorý si vyžiadal dlhodo-
bú pracovnú neschopnosś.

•  Dospievajúci M. študoval na strednej škole. O poèítaèoch a in-
ternete toho vedel viac ako všetci jeho uèitelia. Bol by z neho 
skvelý programátor. Ale namiesto programovania a taktiež na-
miesto štúdia hral dòom i nocou poèítaèové hry. Po nejakom 
èase prestal dochádzaś do školy a vylúèili ho z nej.

Všetci menovaní zvládali technickú stránku práce s poèítaèom. 
Boli však poèítaèovo pologramotní a to sa im nevyplatilo.

Poèítaèová gramotnosś v širšom zmysle slova

Ako by teda mala poèítaèová gramotnosś vyzeraś a èo by mala 
zahrnovaś?
•  Používanie poèítaèov efektívne, úèelne a užitoène. Práca s po-

èítaèmi používate¾ovi a jeho okoliu priamo alebo nepriamo 
prospieva.

•  Používate¾ sa perfektne ovláda a vie používaś poèítaè vo vyme-
dzenom èase a na vymedzené úèely.

•  Používate¾ vníma svoje okolie realisticky. Vie jasne rozlišovaś 
medzi povrchnými internetovými kontaktmi a hlbšími vzśahmi 
v rodine a s dobrými priate¾mi. Tieto hlboké vzśahy si váži, 
dáva im prednosś a prehlbuje ich.

•  Èas strávený pri poèítaèi nie je na úkor plnenia bežných povin-
ností (upratovanie, hygiena, chod domácnosti, zamestnanie). 
V tomto smere existuje zdravá rovnováha.

•  Používate¾ má rôznorodé a kvalitné zá¾uby, ktoré umožòujú 
obnovu síl. Prácu v sede vyvažuje vhodnými pohybovými akti-
vitami (chôdza, joga a pod.).

•  Vie zvládaś stres, únavu a negatívne emócie, nauèil sa nejakú 
relaxaènú techniku a tieto svoje zruènosti sústavne využíva.

•  Chápe poèítaè ako nástroj. Udržiava si nadh¾ad a má zdravú 
hierarchiu hodnôt. Je inteligentný a cie¾avedomý. 

Ako uèiś skutoènej poèítaèovej gramotnosti?

Odpoveï na túto otázku je jednoduchá iba zdanlivo. Zo všetkých 
troch príkladov, o ktorých sme sa zmienili, jasne vyplýva, že in-
formovanosś nestaèí. Pán J. vedel o rizikovosti svojho konania, 

pani A. mnohokrát poèula o prospešnosti pohybu a dospievajúci 
M. musel poèítaś s tým, že keï prestane chodiś do školy, nebude 
maś maturitu.
Riziká pre telesné zdravie pri práci s poèítaèom rastú v prípa-
de, že sa v tejto oblasti niekto správa nezdržanlivo (Kim a Chun, 
2005). Niektorí autori (napríklad Guan a spol., 2009) konšta-
tujú tento problém a odporúèajú identifikovaś u dospievajúcich 
rizikové faktory. K týmto rizikovým faktorom patria hyperaktivita 
s poruchami pozornosti, hostilita, depresia a sociálna fóbia (Ko 
a spol., 2009). S uvedeným možno súhlasiś, ale ani náležitá lieè-
ba spomínaných porúch ešte nezaruèuje, že sa u dospievajúceho 
neobjaví nezdržanlivé správanie vo vzśahu k internetu. Rizikové 
faktory môžu byś aj inde, napríklad v nevhodnej sieti vzśahov, 
nedostatoèných sociálnych zruènostiach alebo v rebríèku hodnôt.
Lin a spol. (2009) preukázali prospešnosś rodièovského doh¾adu 
v prevencii návykového správania vo vzśahu k internetu. Ani to 
však nie je univerzálna odpoveï, napríklad v dvoch z uvedených 
troch príkladov nešlo o deti ani dospievajúcich, ale o dospelých 
¾udí. Rodièovský doh¾ad tu neprichádzal do úvahy. 
Ak hovoríme o primárnej prevencii v tejto oblasti, dostávame sa 
do relatívne neprebádaného terénu. Ponúkam tu niektoré tipy 
a vlastne aj podnety na ïalší výskum:
•  Svoj význam by mohol maś už štýl výuèby práce s poèítaèom. 

Letmá zmienka o mikroprestávkach v práci nestaèí. Omnoho 
lepšie by bolo, keby vyuèujúci robil mikroprestávky, vyplnené 
vhodnými pohybovými aktivitami, aj poèas výuèby.

•  V prevencii v rodine sa osvedèila, okrem spomínaného rodi-
èovského doh¾adu, aj vrelosś, záujem a zároveò schopnosś ro-
dièov stanoviś a presadzovaś rozumné pravidlá. Dá sa s ve¾kou 
mierou pravdepodobnosti predpokladaś, že to bude platiś 
aj tu.

•  V oblasti návykových chorôb nachádza široké uplatnenie svoj-
pomoc a krátka intervencia. Pomocou nich možno ovplyvniś 
¾udí v poèiatoèných štádiách problému, ktorí by inú pomoc 
nevyh¾adali, ani keby bola dostupná. Pravda, v tomto prípa-
de navyše èasto nie je dostupná špecializovaná pomoc, aj keï 
existujú priaznivé zahranièné referencie o pozitívnom vplyve 
niektorých typov psychoterapie (Du a spol., 2010, Kim, 2007). 

•  Možno predpokladaś, že podobne ako v prevencii iných ná-
vykových chorôb, aj tu bude maś význam interaktívna výuèba 
relevantných zruèností. Ani na zvládnutie urèitého poèítaèové-
ho programu nestaèí iba èítaś manuál, ale je potrebné s prog-
ramom aj pracovaś. To platí i v prípade iných zruèností.

Príspevky zo zahraničia

MEDIÁLNA A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOSŤ SPOLU ÚZKO SÚVISIA

MUDr. Karel Nešpor, primár, Psychiatrická liečebňa Bohnice, Praha, Česká republika
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Zruènosti sebaovplyvòovania Sociálne zruènosti

Schopnosś motivovaś sa na zdravý spôsob života a dosahovanie 
dobrých životných cie¾ov.

Schopnosś èeliś sociálnemu tlaku, èi už prichádza z priestoru 
sociálneho, alebo virtuálneho. Schopnosś èeliś reklame a ïalším 
negatívnym vplyvom vo virtuálnom svete.

Schopnosś oddialiś uspokojenie alebo potešenie. Schopnosś asertívne a zrozumite¾ne komunikovaś. Špecifický 
komunikaèný kanál voliś pod¾a jeho vhodnosti, potreby a okolností.

Schopnosś chrániś a posilòovaś vlastné zdravé sebavedomie. Schopnosś empatie a porozumenia životným situáciám i mo-
tiváciám druhých, ktoré súvisia s internetovou aj inou komuniká-
ciou.

Schopnosś plánovaś èas. Vedieś efektívne regulovaś poèítaèový èas 
a aktivity v sede kompenzovaś pohybom alebo inými èinnosśami. 
Schopnosś viesś zdravý spôsob života.

Schopnosś komunikácie, vyjednávania, nachádzania kompromisu 
v rodine, škole, na pracovisku atï., ale i vo virtuálnom prostredí.

Zruènosti pri zvládaní rizikových duševných stavov (sem patrí 
baženie po internete, ale i úzkosś, hnev, depresia, radosś alebo 
nuda).

Schopnosti rozhodovaś sa a schopnosś predpovedaś následky 
urèitého konania v oblasti vzśahov, èo sa týka aj správania na 
internete.

Schopnosś uvo¾niś sa, používaś vhodnú relaxaènú techniku. 
Vedieś odpoèívaś.

Schopnosś vytváraś vzśahy a budovaś si primeranú sieś sociál-
nych vzśahov, na to používaś rôzne formy komunikácie. Vedieś 
odmietnuś nevhodnú spoloènosś, schopnosti odmietania, èo sa týka 
aj internetu.

Schopnosti staraś sa o vlastné zdravie (výživa, cvièenie, využívanie 
zdravotnej starostlivosti, hygiena atï.).

Schopnosś úèelne nakladaś s finanènými prostriedkami.

Zvládnutie prechodu do nového prostredia alebo novej životnej 
situácie, pružnosś a prispôsobivosś, rodièovské zruènosti atï.

Poznámka: O technických zruènostiach sa tu nezmieòujeme, ich 
zvládnutie sa považuje za samozrejmé a navyše sa líšia pod¾a 
charakteru práce a pokroèilosti používate¾a. Èiastoène pod¾a 
Nešpor (2003).

Na ïalšie štúdium

Ak vás, vážení èitatelia, táto problematika zaujíma, môžem vám 
ponúknuś niektoré svoje vo¾ne dostupné práce. Sú dostupné na 
adrese www.drnespor.eu.
•  Chráòte deti pred poèítaèmi a poèítaèe pred deśmi. Ako hovorí 

názov, tento materiál sa týka hlavne prevencie v rodine a je 
urèený širšej verejnosti.

•  26 ciest, ako premôcś „závislosś“ od internetu. Svojpomocný 
návod, urèený laikom.

•  Ako znížiś riziká pri práci s poèítaèom. Opäś urèené širšej 
verejnosti.

•  Zdravotné riziká poèítaèových hier a videohier. Tento text je 
adresovaný skôr odborníkom, nájdete tam aj poèetné odkazy 
na odbornú literatúru.

•  „Závislosś“ od poèítaèov: test, prevencia, svojpomoc, lieèba. 
Video na www.youtube.com/drnespor, urèené laikom.

Okrem toho pripravuje nakladate¾stvo Computer Media 
(www.computermedia.cz) vydanie mojej knihy na súvisiacu tému. 
Jej pracovný názov (ten sa môže zmeniś) znie Prežiś poèítaè 
a internet prakticky, šikovne a veselo.

Použitá literatúra 

Du YS, Jiang W, Vance A. Longer term effect of randomized, controlled group 
cognitive behavioural therapy for Internet addiction in adolescent students in 
Shanghai. Aust N Z J Psychiatry. 2010;44(2):129-34.
Guan SS, Subrahmanyam K. Youth Internet use: risks and opportunities. 
Curr Opin Psychiatry. 2009;22(4):351-6.
Kim JS, Chun BC. Association of Internet addiction with health promotion 
lifestyle profile and perceived health status in adolescents. J Prev Med Public 
Health. 2005;38(1):53-60.
Kim JU. A Reality Therapy Group Counseling Program as an Internet Addic-
tion Recovery Method for College Students in Korea. International Journal of 
Reality Therapy, 2007;(26):3 – 9.
Ko CH, Yen JY, Chen CS, Yeh YC, Yen CF. Predictive values of psychiatric 
symptoms for internet addiction in adolescents: a 2-year prospective study. 
Arch Pediatr Adolesc Med. 2009;163(10):937-43.
Lin CH, Lin SL, Wu CP. The effects of parental monitoring and leisure bo-
redom on adolescents‘ Internet addiction. Adolescence. 2009;44(176):993-
1004.
Nešpor K. Metodika prevencie v školskom prostredí. Praha 2003; 39 (dostup-
né na www.drnespor.eu).

Tab. 1. Niektoré relevantné zruènosti, týkajúce sa poèítaèovej gramotnosti v širšom zmysle slova 
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Pre väèšinu z nás sa stal internet prirodzenou súèasśou života. Ko-
munikujeme so svojimi priate¾mi, píšeme pracovné i súkromné 
e-maily, nakupujeme, vyh¾adávame informácie, pracujeme na òom, 
platíme úèty prostredníctvom elektronického bankovníctva. A keï si 
doma náhodou zabudneme mobilný telefón, skoro sa nám rúca svet. 
Pri všetkých týchto aktivitách chránime svoje poèítaèe, svoje heslá 
a úèty. Ale dokážeme vo virtuálnom svete ochrániś dobre aj sami 
seba? Dokážeme ochrániś svoje súkromie, zdravie a v niektorých 
prípadoch i život? A dokážu to tí, ktorých sa takéto hrozby týkajú 
najviac – deti? 
Problematika hrozieb internetu je ve¾mi rozsiahla. Môže ísś o závis-
lostné správanie, o nevyžiadanú poštu èi poplašné správy v podobe 
spamov a hoaxov, o cracking, hacking, porušovanie autorských práv, 
phishing (zneužívanie bankových úètov), šírenie pornografie a pod. 
O týchto témach sa zmieòujem len okrajovo. Hlavná téma, ktorou 
by som sa rada zaoberala v tomto èlánku, je téma kyberšikanova-
nia, sociálnych sietí a komunikácie na nich. To je totiž, pod¾a mòa, 
v súèasnosti najrizikovejšia skupina hrozieb internetu medzi deśmi 
a mládežou. 
Rozhodne tu však nechcem tvrdiś, že internet sú len hrozby. Je to 
bezpochyby záslužná vec, ktorá väèšine používate¾ov u¾ahèuje mno-
ho vecí. No práve preto môže nemilo zaskoèiś. Je to s ním ako so 
všetkými vecami okolo nás – sám osebe nie je ani dobrý, ani zlý. 
Záleží len na ¾uïoch, v prospech akých hodnôt ho využijú.

Internetová komunikácia

Internet je èasto definovaný ako informaèný a komunikaèný pro-
striedok. Väèšina detí a mládeže prostredie internetu využíva práve 
na komunikáciu, èi už prostredníctvom tzv. sociálnych sietí, alebo 
vïaka ostatným aplikáciám (chat, ICQ, Skype). Vïaka všetkým 
týmto programom môže jedinec komunikovaś s jednou alebo nie-
ko¾kými osobami v reálnom èase a ani nemusia byś spolu v osob-
nom kontakte, maś spoloèný motív a cie¾ komunikácie a v mnohých 
prípadoch sa ani poznaś.
V priebehu internetovej komunikácie prevažuje totiž jeden feno-
mén, ktorý sa pri bežnej osobnej komunikácii nevyskytuje, a to feno-
mén anonymity (Wolfsberg, 2006). Tá má bezpochyby svoje výhody, 
ale i nevýhody. Poskytuje komunikujúcim osobám akési rozplynutie 
fyzickosti a vystupovanie s takým imidžom, aký si vytvoria. ¼ahko 
sa tak môže staś z mladého zakomplexovaného študenta lev saló-
nov alebo z opustenej štyridsaśroènej dámy atraktívna šestnásśroèná 
sleèna. 
Byś niekým iným a komunikovaś s neznámou osobou je však zábava 
len v medziach neškodnej zábavy. V rukách deviantného jedinca sa, 
naopak, stáva nebezpeènou záležitosśou, pred ktorou by sa najmä 
deti a dospievajúci mali maś na pozore. Tým je potrebné vysvetliś, že 
štrnásśroèný Janko alebo trinásśroèná Katka, ktorí si h¾adajú kama-
rátov, môžu byś úplne niekto iný, kto si urèite kamarátov neh¾adá. 

Sociálne siete

Pod¾a Wikipédie je sociálna sieś (správnejší, ale menej používaný ná-
zov je spoloèenská sieś) prepojená skupina ¾udí, ktorí sa navzájom 
ovplyvòujú. Sociálna sieś sa tvorí na základe záujmov, rodinných 
väzieb alebo z iných dôvodov. To¾ko teda teórie. A ako také siete 
vyzerajú v praxi? Èlovek je tvor sociálny. Od svojho narodenia až po 
skon si h¾adá sociálne kontakty a zapája sa do sociálnych sietí (rodi-
na, škola, kamaráti, kolegovia, ¾udia s rovnakými záujmami a pod.). 
Internet je jedným z nástrojov, ktorý toto u¾ahèil. A to ve¾mi rýchlo 
a efektívne.

Tu vidíte ukážku, akou rýchlosśou sa to podarilo najväèšej sociálnej 
sieti Facebook. Na dosiahnutie 150 miliónov používate¾ov potre-
bovali:
telefón – 89 rokov,
televízia – 38 rokov,
mobilný telefón – 14 rokov,
Facebook – 4 roky (teraz má viac ako 300 miliónov používate¾ov, 
denne sa registruje až 200 000 nových).
Sociálna komunikácia prebiehala na internete od jeho zrodu. Bola 
súèasśou diskusných fór, chatu a i. Jedného dòa niekto dostal ná-
pad založiś web zameraný iba a len na sociálnu komunikáciu, a tak 
sa zrodil nový internetový fenomén – sociálny web, sociálna sieś 
(Buckingham, 2006). Poïme si teraz spoloène predstaviś tie najzná-
mejšie, najprv z èeských pomerov, a potom aj tie celosvetové.
• Spolužáci.cz – umožòujú zdie¾anie odkazov, fotiek, videí, kon-
taktov a dokumentov so svojimi súèasnými èi bývalými spolužiakmi 
z rôznych stupòov a typov škôl. Práve Spolužáci.cz poskytujú ve¾ký 
priestor na páchanie kyberšikanovania, o ktorom bude ešte reè ne-
skôr.
• Lidé.cz – nadväzovanie kontaktov a zábava sa neobmedzujú iba 
na spolužiakov, ale týkajú sa kohoko¾vek, kto má na tomto portáli 
svoj profil. Èo to ale taký profil je? Sú to rozšírené informácie o po-
užívate¾ovi, môžu byś osobného, ba dokonca intímneho charakteru, 
doplnené fotografiami a videonahrávkami. Profil si môže jeho po-
užívate¾ kedyko¾vek pozmeniś èi dokonca zrušiś. 
• Seznamka.cz, Libimseti.cz – na nezáväzné flirtovanie, ale aj h¾a-
danie vážnych známostí môžu poslúžiś tieto dve siete. Obe siete sú 
z pochopite¾ných dôvodov urèené používate¾om starším ako 15 ro-
kov. Napriek tomu sa na týchto zoznamkách pohybuje nemalý poèet 
detí základnej školy, ktoré tu rozhodne neh¾adajú vážne známosti. 
Sú ochotné o sebe prezradiś informácie intímneho charakteru, kto-
ré o nich nevedia ani ich najbližší.

KYBERŠIKANOVANIE AKO JEDNO Z RIZÍK ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCIE

Mgr. Eva Vaňkátová, lektorka primárnej prevencie, členka rady ProPrev, o. z., učiteľka a školská metodička prevencie ZŠ Vachkova

Praha, Česká republika
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• Myspace.com – ve¾mi populárna sociálna sieś, ponúkajúca in-
teraktívne, používate¾mi vytvárané siete priate¾ov, osobných profi-
lov, blogov, fotiek, hudby a videí. Každý deò sa MySpace rozrastie 
o neuverite¾ných 230 000 nových používate¾ov. Jedinou nevýhodou 
Myspace pre èeských používate¾ov je to, že jeho používanie vyžadu-
je znalosś anglického jazyka, lebo táto sociálna sieś nie je preložená 
do èeštiny.
• Dostávame sa k najrozšírenejšej sociálnej sieti Facebook, ktorej 
používate¾mi je absolútna väèšina školskej mládeže. Facebook zalo-
žil v roku 2004 Mark Zuckerberg poèas štúdia na Harvardskej uni-
verzite. Na zaèiatku bol Facebook urèený iba študentom Harvardu, 
v lete roku 2006 sa otvoril všetkým používate¾om starším ako 13 ro-
kov. Túto vekovú hranicu rozhodne používatelia nedodržiavajú. 
Ja sama som používate¾kou Facebooku a z vlastnej skúsenosti viem, 
že sa mi o priate¾stvo hlási každý týždeò nieko¾ko jedincov (žiakov 
školy), ktorí sú iba na prvom stupni, takže rozhodne nespåòajú pod-
mienky na založenie úètu. Tie sa však dajú ¾ahko obísś, napríklad 
tým, že deti uvedú iný rok narodenia alebo im úèet založia rodièia 
(a to nie je rozhodne žiadna výnimka), starší súrodenci èi kamaráti.
Na využitie Facebooku sa musíte najskôr zaregistrovaś. Celá apli-
kácia je preložená do èeštiny. Môžete si zaèaś pridávaś priate¾ov 
do svojho profilu, komunikovaś s nimi, zdie¾aś s nimi fotky, videá, 
písaś odkazy do ich profilu, obchodovaś s rôznymi vecami, plánovaś 
akcie, diskutovaś na fórach a mnoho ïalšieho. Do sietí sa môžete 
pripájaś pod¾a mesta, školy, pracovného miesta alebo regiónu. Vïa-
ka tomu si môžete cez Facebook nájsś nových priate¾ov.
Facebook však nie je len zábava a komunikácia. Je to predovšetkým 
obrovský priestor, kde sú koncentrované milióny, možno miliardy 
citlivých osobných dát a množstvo aplikácií, ktoré k nim majú prí-
stup. Aplikáciu (najèastejšie v podobe kvízov a jednoduchých hier) 
môže napísaś akýko¾vek používate¾ a potom osobné dáta ostatných 
použiś na svoje úèely. Na množstve miest je Facebook umiestený na 
tzv. blacklistoch (akési zoznamy zakázaných stránok). Je to predo-
všetkým z dôvodu možnosti zdie¾ania nevhodných obsahov.
V poslednom èase sa Facebook stáva obrovským a pomerne jednodu-
chým nástrojom na páchanie kyberšikanovania. Nie je niè jednoduch-
šie, ako napísaś urážajúci status, hlúpo okomentovaś nieèiu fotografiu 
èi so zlým úmyslom založiś niekomu úèet s cie¾om poškodiś ho.

Kyberšikanovanie

Isto teraz èakáte nejakú presnú definíciu kyberšikanovania. De-
finície sa na rôznych internetových portáloch, ktoré sa zaoberajú 
touto problematikou (tlaèených publikácií na túto tému je málo), 

v podstate zhodujú. Skôr než sa dostaneme k tomu, èo to vlastne 
kyberšikanovanie je, aké má hlavné znaky a aké sú zásadné roz-
diely oproti klasickému šikanovaniu, rada by som si tu ujasnila 
nieko¾ko zásad.
V prvom rade by sme mali hovoriś o kyberšikanovaní v tých prípa-
doch, keï sú vzśahy medzi obeśami a pôvodcami v rovnocennom 
postavení. To znamená, že jedinci nie sú v podriadenom èi nad-
riadenom vzśahu, jednoducho povedané – deti ubližujú deśom. 
Èasto poèúvame o šikanovaní na pracovisku (v tomto prípade 
ide o mobbing èi bossing) alebo šikanovaní uèite¾ov (tí však majú 
omnoho väèšie možnosti brániś sa oproti detským obetiam).
Ïalšou zásadou je to, že daná aktivita naozaj vykazuje známky 
šikanovania. Dnes sa na internete môžeme stretnúś s desiatkami 
foriem protiprávneho správania, ale iba niektoré z nich vykazujú 
znaky šikanovania. Bohužia¾, niektorí autori schovávajú za kyber-
šikanovanie prakticky všetko. Isteže, v prípade phishingu (pod-
vodná technika slúžiaca na získanie hesla k elektronickému úètu) 
môže u obetí týchto trestných èinov nastaś śažká psychická ujma, 
rovnako aj pri preèítaní nejakej poplašnej správy, tzv. hoaxu. Ale 
to ešte neznamená, že ide o kyberšikanovanie.
Na druhej strane sa opakovane stretávam v rôznych diskusných 
fórach s názormi, že kyberšikanovanie je nafúknutý problém, že 
medzi deśmi prakticky neexistuje a všetko je iba „detská“ hlúposś 
a neznalosś. Kto by si bol pred dvadsiatimi, tridsiatimi rokmi po-
myslel, že prevencia sa bude musieś raz vzśahovaś i na anorexiu, 
abúzus alkoholu u školskej mládeže, používanie zbraní v školách, 
na spotrebu marihuany, samovražedné sklony mládeže a pod. Tak 
ako sa s vývojom civilizácie objavujú iné, nové nežiaduce formy 
správania, tak sa rozmáha aj kyberšikanovanie. A iba kúsok od na-
šich hraníc už má na svedomí svoju obeś. Dievèa, ktoré psychické 
poníženie zo strany svojich spolužiakov neunieslo a vzalo si život 
(štrnásśroèná Anna z Po¾ska). Máme teda o kyberšikanovaní zaèaś 
hovoriś až vo chvíli, keï sa podobná udalosś stane aj u nás?

Výsledky výskumu projektu E-Bezpeèie

Výskumný tím projektu E-Bezpeèí a Centra PRVOK PdF UP 
(Centrum prevencie rizikovej virtuálnej komunikácie) realizoval 
v roku 2009 výskumné zisśovanie, zamerané na výskyt nebezpeè-
ných komunikaèných javov spojených s využívaním informaèných 
a komunikaèných technológií. Závery èeského výskumu potvrdili 
to, èo dlhodobo naznaèujú aj výsledky zahranièných výskumov 
realizovaných napríklad v USA, Ve¾kej Británii a ïalších kraji-
nách – takmer polovica èeských detí je vystavená niektorej z fo-
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riem kyberšikanovania (46,8 %). V rámci výskumu boli sledované 
najèastejšie prejavy kyberšikanovania, medzi ktoré patria naprí-
klad dehonestujúce útoky (nadávanie, urážanie alebo ponižovanie 
realizované pomocou SMS správ, e-mailov, v chate, diskusii a pub-
likovaním zosmiešòujúcich fotografií, audio- alebo audiovizuál-
nych nahrávok), vyhrážanie a vydieranie, útoky na elektronické 
úèty (e-mailové, diskusné, úèty ku vzdelávaciemu prostrediu atï.) 
a ich manipulácia, prípadne zneužitie napríklad na kyberšikano-
vanie. 
I keï sa deti s kyberšikanovaním stretávajú pomerne èasto, niekto-
ré sa dokonca stali obeśou aj nieko¾kých útokov, pri riešení týchto 
problémov sa iba málo spoliehajú na pomoc rodièov a o situácii, 
do akej sa dostali, ich neinformujú. Rodièom by sa so svojimi 
problémami zverila necelá 1/4 opýtaných detí (22,9 %). 
Vysoký poèet obetí kyberšikanovania súvisí s pomerne ve¾kým 
množstvom útoèníkov. Skoro každé tretie dieśa sa priznalo, že si 
kyberšikanovanie vyskúšalo (27,8 %). Najèastejšie išlo o útok na 
cudzí elektronický úèet (14,7 %) a dehonestujúce prejavy, reali-
zované pomocou SMS, e-mailu, v chate alebo v diskusii (7,6 %). 
Vysoké èísla sú zarážajúce. Èo je ich príèinou? Môžu sa vôbec 
deti kyberšikanovania vyvarovaś? V mnoho prípadoch urèite áno. 
Ve¾mi dôležitú rolu tu zohráva prevencia, a to tak v rodine, ako 
aj v škole. Prevencia by mala byś zameraná na zvýšenie informo-
vanosti o nebezpeèenstve, ktoré s využívaním informaèných a ko-
munikaèných technológií súvisí. Pokia¾ budú deti vèas a správne 
oboznámené s takými rizikami, budú maś omnoho väèšiu šancu 
vyvarovaś sa riskantného správania.
Medzi také patrí napríklad poskytovanie osobných údajov. Dve 
tretiny opýtaných detí sú ochotné zdie¾aś svoje osobné údaje s ¾uï-
mi, ktorých poznajú iba prostredníctvom virtuálnej komunikácie. 
Pritom pod totožnosśou virtuálneho „kamaráta“ sa môže skrývaś 
napríklad pedofilný jedinec, ktorý poskytnuté údaje môže zneužiś 
na tzv. grooming. Ide o praktiku, keï si páchate¾ „pripravuje“ svo-
ju obeś na osobné stretnutie, vydiera ju, zneužíva òou poskytnuté 
informácie, ponúka jej finanèné èi materiálne dary. Nedávny prí-
pad pražského vrátnika, ktorý takto zneužil nieko¾ko chlapcov, je 
práve príkladom detskej neznalosti.

Definícia kyberšikanovania

Kyberšikanovanie (z angl. cyber bullying) je taký druh šikanova-
nia, na páchanie ktorého sa využívajú informaèné a komunikaèné 
technológie. Sú to teda hrozby, trýznenie, obśažovanie, ponižova-
nie, strápòovanie a iné útoky, ktoré sú páchané prostredníctvom 
mobilných telefónov, internetu a jeho rôznych aplikácií. Cie¾om 
takých útokov je zámerne niekoho vyviesś z rovnováhy. V prípade 
kyberšikanovania ide o psychické šikanovanie, nezanecháva po 
sebe stopy v podobe modrín, ale dlhodobé psychické traumy.
Nespornou „výhodou“ páchate¾ov kyberšikanovania je ohromná 
anonymita, ktorá sa na internete ponúka. Ïalej ide o obrovské 
publikum, poèítajúce desiatky, stovky a v niektorých prípadoch 
i milióny divákov. Tým sa mnohonásobne zvyšuje utrpenie a trau-
ma obetí a prakticky nemožnosś akoko¾vek sa brániś.
Ako som už uviedla, ide o také aktivity, ktoré sú zamerané na 
psychickú stránku èloveka. Psychická ujma býva v prípade kyber-
šikanovania dlhodobá, obete si èasto s takými útokmi nevedia 
rady, hanbia sa za ne. Navyše sa v prípade odhalenia obávajú ešte 
väèšieho posmechu, a to dokonca i zo strany svojich blízkych.

Pôvodcovia a obete kyberšikanovania

Aj kyberšikanovanie musí maś svojich páchate¾ov (pôvodcov, 
agresorov) a obete, aby mohlo byś nazývané kyberšikanovaním. 
Obe skupiny sa však od páchate¾ov a obetí klasického šikanova-
nia môžu líšiś a èasto aj líšia. 
Páchate¾mi kyberšikanovania sú èastejšie chlapci než dievèatá. 
Dôvody sú prosté – väèšia poèítaèová gramotnosś, viac èasu trá-
veného pri poèítaèi, väèšia „odvaha“. Páchatelia z radov chlapcov 

majú väèšie znalosti internetových aplikácií, ovládajú programy 
na úpravu fotografií a videí. To neznamená, že v radoch páchate-
¾ov nie sú dievèatá. Tie sa však mnohokrát uspokoja len s mobil-
nými telefónmi, poprípade uverejnením videa. Ide, samozrejme, 
o jedincov, ktorých rodièia sa iba pramálo zajímajú o to, na èo 
ich ratolesti mobilný telefón alebo internet používajú. V mnohých 
prípadoch sú páchatelia sami obeśou kyberšikanovania alebo 
aspoò jeho pozorovate¾mi. Zatia¾ èo pri klasickom šikanovaní je 
agresor väèšinou fyzicky zdatnejší, v kolektíve pomerne ob¾úbe-
ný, vie si okolo seba vytvoriś akúsi „tlupu“ priate¾ov, páchate¾ 
kyberšikanovania niè také nepotrebuje. Môže to byś fyzicky slabý 
jedinec, ktorý nemusí byś v skupine ob¾úbený. 
Rovnako sa môže obeśou staś ktorýko¾vek jedinec. Avšak u obe-
tí kyberšikanovania nájdeme viac spoloèných znakov s obeśami 
klasického šikanovania než u páchate¾ov. Bývajú to jedinci, ktorí 
majú málo kamarátov, kontakty nadväzujú prevažne na internete. 
Skoro polovica obetí sú používatelia sociálnych sietí Facebook, 
Myspace, Libimseti, na ktorých uverejòujú osobné informácie, fo-
tografie a pod. Obeś si šikanovanie voèi svojej osobe èasto nepri-
púšśa, uverejnené videá a komentáre berie ako zábavu, a keï už 
si psychické násilie pripustí, snaží sa za ním zamiesś stopy (vyma-
že profily, e-maily), pretože sa obáva hanby, potupy a výsmechu. 
Pokia¾ už sa obeś so svojím problémom niekomu zverí, iba má-
lokedy sa podarí jedincovi úèinne pomôcś. Rodièia ani niektorí 
pedagógovia si èasto s kyberšikanovaním nevedia rady, obávajú 
sa obrátiś na Políciu ÈR s domnienkou, že sa polícia nebude ta-
kými problémami zaoberaś. Málokedy rodièia èi škola vyh¾adajú 
pre obeś vhodnú terapiu, pokia¾ je potrebná.

Kyberšikanovanie v školskom prostredí

Mnohí pedagógovia si kladú otázku, ako vlastne s kyberšikanova-
ním nakladaś. A týka sa vôbec kyberšikanovanie školy, keï väèši-
na útokov sa realizuje z domu? Je vôbec možné kyberšikanovaniu 
predchádzaś? Pokúsim sa na tieto a ešte ïalšie otázky odpovedaś.

Ako teda s kyberšikanovaním zaobchádzaś?
Odpoveï je jednoduchá. Tak ako s klasickým šikanovaním. Ky-
beršikanovanie je len jednou z foriem šikanovania, preto musí 
škola urobiś všetky opatrenia ako pri iných formách. 

Èo všetko spadá do právomocí školy?
Kyberšikanovanie, ktoré sa odohráva na pôde školy, je škola po-
vinná riešiś. Ja osobne sa však prihováram za to, aby sa škola za-
pojila i do riešenia prípadov, ktoré sa na pôde školy neodohrali. 
A to z nieko¾kých dôvodov. Tým hlavným je to, že v škole funguje 
tzv. školské poradenské pracovisko. Inými slovami – výchovný 
poradca, školský metodik prevencie a riadite¾ školy poznajú po-
stupy, ako sa v prípade kyberšikanovania zachovaś. Vždy je dobré 
skontaktovaś sa s rodièmi obete, dohovoriś s nimi nasledujúci po-
stup a ponúknuś im pomoc. Ïalším dôvodom je to, že škola má 
k dispozícii kontakty na príslušné pracoviská, ktoré sa zaoberajú 
sekundárnou alebo terciárnou prevenciou. Posledným dôvodom, 
o ktorom by som sa rada zmienila, je to, že by sa škola mala za-
ujímaś o správanie svojich žiakov aj mimo výuèby.

Platia pre páchate¾ov kyberšikanovania rovnaké sankcie ako pre 
páchate¾ov klasického šikanovania? Nemali by byś vzh¾adom na 
absenciu fyzického násilia miernejšie?
Zaènem odpoveïou na druhú otázku. V žiadnom prípade! Pácha-
telia musia byś jednoznaène potrestaní, nech už ide o akúko¾vek 
formu šikanovania. Je to prejav správania, ktorý nesmie žiadna 
škola tolerovaś. Samozrejme, musíme prihliadaś na individualitu 
páchate¾a, okolnosti, za ktorých sa kyberšikanovanie realizova-
lo. Vždy však musí nasledovaś jasná sankcia a odsúdenie takého 
správania. Popravde psychický nátlak, pokia¾ je intenzívny a dl-
hodobý, je pre obeś omnoho viac traumatizujúci než nieko¾ko 
modrín z fyzického útoku.
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Poèetné štúdie zamerané na vzśah medzi internetom a zdravím 
dospeli k záveru, že niektoré on-line aplikácie môžu významne 
prispieś k starostlivosti o ¾udské zdravie. Odborníci v tejto súvis-
losti uvádzajú, že nové možnosti starostlivosti o zdravie ponúka 
najmä nespoèetné množstvo on-line informácií o zdravotných 
problémoch a spôsoboch, ako sa s nimi vyrovnaś, a aplikácie 
umožòujúce on-line komunikáciu s odborníkmi.
Dôkaz o tom, že internet na tieto úèely využíva pomerne ve¾ká 
èasś populácie, priniesol napríklad výskum Andreassena a jeho 
kolegov (2007), ktorí u používate¾ov internetu v siedmich eu-
rópskych krajinách zistili, že takmer ¾ z nich využili internet na 
zdravotné úèely. V tejto skupine mierne prevažovali ženy, osoby 
v strednom veku a s vyšším vzdelaním. Najèastejšie uvádzanými 
motívmi na využitie internetu na zdravotné úèely boli snaha uis-
tiś sa alebo zníženie úzkosti. Zhruba polovica využila internet 
s cie¾om získaś informácie o urèitej chorobe, rozhodla sa vïaka 
internetu, èi navštívi zdravotníckeho odborníka, a doplnila si in-
formácie po schôdzke s ním. Tretina využila internet na skontak-
tovanie s expertom, ktorého predtým nevidela, alebo sa zúèastni-
la na svojpomocných skupinách, zameraných na urèitý zdravotný 
problém. Ako vyplýva z výskumov, najèastejším spôsobom využi-
tia internetu na zdravotné úèely je vyh¾adanie nejakej informácie 
týkajúcej sa zdravia alebo skontaktovanie s odborníkom. 

Internet ako zdroj nepreberného množstva informácií 

Tak ako v iných oblastiach, aj tu platí, že akéko¾vek informácie, 
ktoré sa týkajú ¾udského, a teda prípadne aj nášho zdravia, možno 
nájsś na internete, a to tak v laickej, ako aj odbornej forme. Po-
èetné výskumné štúdie ukazujú, že pomerne ve¾ká èasś populácie 
využíva internet s cie¾om vyh¾adaś informácie o zdravotných prob-
lémoch a ich lieèbe (napríklad Baker et al., 2003; Houston & Alli-
son, 2002). Fox a Jones (2009) uvádzajú, že približne 61 % dospe-
lých obyvate¾ov v USA vyh¾adalo na internete informácie o zdraví 
a zdravotnej starostlivosti. V rámci ich výskumu, uskutoèneného na 
vzorke 2 253 dospelých, sa ïalej zistilo, že u 57 % respondentov 
mali on-line informácie vplyv na ich zdravotnú starostlivosś alebo 
na spôsob jej poskytovania ich blízkym osobám. Používatelia naj-
viac h¾adali informácie týkajúce sa špecifickej choroby alebo zdra-
votného problému (66 %), urèitého lieèebného postupu (55 %), 
cvièenia a fitnes tematiky (55 %) a informácie o lekároch alebo 
iných zdravotníckych profesionáloch (47 %). Vo výskumnej štúdii 
uskutoènenej v Portugalsku sa zistilo, že používate¾ov internetu 
najviac zaujímali informácie o fitnes a fyzickom cvièení a za nimi 
nasledovali informácie o výžive a poruchách príjmu potravy, tema-
tike HIV/AIDS a informácie o alkohole, drogách a drogovej závis-
losti (Espanha, 2008). Suggs (2006) uvádza, že takmer polovici 

Ako má škola pracovaś s obeśou kyberšikanovania?
Ve¾mi opatrne. S obeśou by mal v škole hovoriś dospelý, ktorému 
plne dôveruje. Èasto to býva školský psychológ, metodik preven-
cie, triedny uèite¾, ale pokojne to môže byś ktorýko¾vek vyuèujúci, 
ktorého si obeś vyberie. Obeś musíme najprv ochrániś, vo všet-
kých prípadoch musíme spolupracovaś so zákonnými zástupca-
mi, lebo deti mávajú prístup k internetu predovšetkým z domu. 

Ako má teda škola v prípade výskytu kyberšikanovania postupo-
vaś?
Možno teraz oèakávate nejaký kúzelný recept, pod¾a ktorého 
by sa dali riešiś všetky prípady. Niè také však neexistuje. Vše-
obecné postupy sú nepochybne platné v mnohých prípadoch, 
ale pri kyberšikanovaní nijaký jediný postup neexistuje. Vždy 
však záleží na tom, èi sa kyberšikanovanie odohráva poèas vý-
uèby, alebo nie, èi bolo páchané prostredníctvom mobilu, alebo 
aj internetu, èi máme k dispozícii dôkazné materiály, ako dlho 
taký stav trvá, èi sa dieśa chce zveriś rodièom, alebo nie (aj také 
právo dieśaśa musíme rešpektovaś!), èi máme šancu zistiś totož-
nosś páchate¾a.

Prevencia na pôde školy

Prevencia na pôde školy musí byś dvojaká. Tá prvá smeruje k žia-
kom a jej cie¾om je to, aby si žiaci a študenti osvojili základné pra-
vidlá bezpeèného používania internetu. Ale ani to ešte nestaèí na 
úèinný boj proti kyberšikanovaniu. Druhá je založená na prístu-
pe školy k samotnému kyberšikanovaniu. Je nevyhnutné vytvoriś 
efektívny plán prevencie kyberšikanovania ako súèasti preventív-
nej stratégie školy. Navyše je potrebné zapojiś túto problematiku 
nielen do hodín informatiky, ale aj v rámci mediálnej výchovy do 
výchovných i náukových predmetov, poprípade ako náplò tried-
nických hodín. Ako vhodné techniky môžeme použiś akéko¾vek 
aktivity na prevenciu klasického šikanovania, staèí ich iba trochu 
upraviś. Sama by som sa prikláòala k práci v skupinách, ktorá 
núti žiakov a študentov premýš¾aś, h¾adaś kompromisy a dôjsś 
k spoloèným záverom.

Záver

Nauèili sme svoje deti èistiś si zuby, zdraviś suseda, poprosiś a po-
ïakovaś. Veï toto všetko a mnohé ïalšie nauèili i naši rodièia 
nás. V prípade kyberšikanovania však máme ako dospelí jednu 
obrovskú nevýhodu. Nikto nás neuèil, ako sa proti nemu brániś, 
ako sa správaś, keï sa o òom dozvieme alebo sa staneme jeho 
obeśou. V èase nášho detstva jednoducho kyberšikanovanie ne-
existovalo. Neboli mobilné telefóny a o internete sme poèúvali iba 
od niekoho, kto mal známych èi príbuzných „za ve¾kou mlákou“. 
Ale teraz mobily sú, vlastní ich 90 % detskej populácie. Rovnako 
majú skoro všetky deti prístup k internetu. A my odrazu musíme 
svoje deti nauèiś nieèomu, èo sami osvojené nemáme. Èi už ako 
rodièia, alebo ako pedagógovia. Snáï vám tento èlánok poskytol 
aspoò základné informácie k tejto problematike a stal sa akýmsi 
návodom, ako kyberšikanovaniu predchádzaś alebo s ním bojovaś.
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používate¾ov internetu pomáhajú on-line informácie v rozhodovaní 
o vyh¾adaní lieèby alebo o zvolení urèitého spôsobu lieèby.
Niektorí autori, ako napríklad Lowrey & Anderson (2006), tvrdia, 
že možnosś doplniś si informácie o rôznej zdravotnej problemati-
ke pre laikov potom prispieva k èiastoènému vyrovnaniu pôvodne 
paternalistického vzśahu medzi zdravotníckym odborníkom a pa-
cientom, ktorý je okrem iného daný práve tým, že odborník má 
k dispozícii informácie, ktoré bežný èlovek nemá. V súèasnosti 
vïaka internetu má i samotný pacient možnosś dozvedieś sa o svo-
jej chorobe mnoho informácií a lepšie potom svoj zdravotný stav 
skonzultovaś s odborníkom v priebehu jeho návštevy. Niektorí ved-
ci predpokladali, že možnosś nájsś zdravotné informácie on-line 
povedie k zníženiu návštevnosti zdravotníckych odborníkov, pre-
tože niektoré informácie sa dozvedia pacienti z iných zdrojov. Lee 
(2008) svojím výskumom tento predpoklad nepotvrdil, naopak, 
dospel k tomu, že ¾udia h¾adajúci informácie o svojom zdravotnom 
stave navštevujú odborníkov v rovnakej miere, a to predovšetkým 
s cie¾om objasniś si informácie, ktoré získali na internete, a podstú-
piś lieèebné postupy, ktoré nemôžu byś vykonané on-line. 
Napriek tomu, že informaèné stránky poskytujú ve¾mi dôležité 
a potrebné informácie a používatelia ich ve¾mi oceòujú, ich vy-
užitie má i svoje úskalia. Ako ich najèastejšie nedostatky sa uvá-
dzajú nepreh¾adnosś a nízka kvalita informácií. V súvislosti s ne-
preh¾adnosśou sa používatelia môžu boriś so zaplavením ve¾kým 
množstvom a èasto málo relevantných informácií. Rýchle nájdenie 
h¾adanej informácie môže komplikovaś neusporiadaná štruktúra 
stránok napríklad s nelogickou hierarchizáciou, problémy so sle-
dovaním jednotlivých odkazov èi zložité vyh¾adávanie informácií 
(Cline & Hyanes, 2001). Niektoré informácie prezentované na in-
ternetových stránkach neprechádzajú odbornou kontrolou, ktorá 
by zistila ich presnosś, významnosś a relevanciu, èo zvyšuje riziko 
ich škodlivosti pre používate¾ov (Monahan & Colthurst, 2001). Od-
borníci preto odporúèajú spoliehaś sa predovšetkým na informácie 
z hodnoverných internetových zdrojov, akými sú napríklad weby 
prevádzkované vládnymi organizáciami, univerzitami èi inými od-
bornými inštitúciami (Cline & Hyanes, 2001). I keï používatelia 
internetu èasto uvádzajú, že pri vyh¾adávaní informácií majú na 
pamäti zdroj informácií, realizované výskumy na túto tému preuka-
zujú skôr opak (Bates et al., 2006; Morahan-Martin, 2004). Rains 
(2008) tiež uvádza, že kvalita získaných informácií a dôvera v òu 
pozitívne koreluje s tým, èi sa èlovek sám vníma ako skúsený po-
užívate¾ internetu. 

Odborníci on-line

S on-line odborníkmi sa možno na internete stretnúś v dvoch podo-
bách. Jednak sú to odborníci, ktorí ponúkajú svoje služby off-line 
a navyše je možné byś s nimi v kontakte i cez internet. Druhou 
skupinou sú odborníci, ktorí ponúkajú svoje služby výhradne v pro-
stredí internetu. 
Výskumy z USA ukazujú, že aj keï by pacienti radšej komunikovali 
so svojimi lekármi cez internet, deje sa tak iba u 6 – 9 % (Baker et 
al., 2003; Sitting et al., 2001). Túto skutoènosś dopåòa Hobbs so 
svojimi kolegami (2003) tým, že 75 % lekárov využíva e-mail v ko-
munikácii so svojimi pacientmi, ale len so zlomkom z nich (medzi 
1 – 5 % z celkového poètu ich pacientov). Medzi hlavnými dôvod-
mi malého využívania on-line komunikácie s pacientmi lekári èas-
to uvádzajú nedostatok èasu (už samotné preèítanie a formulácia 
odpovedí èasto zaberie ve¾a èasu), obavu z neskorších odpovedí, 
obavu z narušenia dôvernosti alebo nepreplácanie tejto služby. 
Odborníci predpokladali, že by využívanie e-mailovej komunikácie 
mohlo znížiś poèet telefonátov s pacientmi. Tento predpoklad však 
zatia¾ nebol potvrdený a zavedenie on-line komunikácie s pacient-
mi neviedlo k významnému zníženiu poètu telefonátov (Patt et al., 
2003). 
Internet taktiež ponúka komunikáciu so zdravotníckym odbor-
níkom, s ktorým bol kontakt nadviazaný cez internet, a celá ko-
munikácia, poprípade lieèba prebieha v prostredí internetu. Táto 

možnosś sa nedá využiś pri tradièných somatických problémoch, 
pri ktorých je nevyhnutné, aby odborník vykonal somatické vyšet-
renie. V prípade, že sú tieto služby ponúkané, je skôr namieste 
pochybovaś o prospešnosti týchto prístupov (Eysenbach, 2003). 
Jedna z mála oblastí v medicíne, keï možno tento prístup využívaś 
v urèitých indikovaných prípadoch a pomerne s úspechom, je psy-
choterapia a psychologické poradenstvo. 

Záver 
 
Používanie internetu na zdravotné úèely môže byś prospešné naj-
mä tým, že si ¾udia môžu vyh¾adaś informácie o rôznych zdravot-
ných problémoch, ktoré trápia ich alebo ich blízkych, a ïalej môžu 
byś cez rôzne on-line aplikácie v kontakte s odborníkmi z oblasti 
zdravia. Je však nevyhnutné braś do úvahy aj riziká tohto prístupu 
k zdraviu, najmä v podobe mylných alebo skreslených informácií 
alebo v prípade využívania výhradne služieb on-line odborníka, 
ktorý bez znalosti celého zdravotného stavu môže odporuèiś lie-
èebný postup, ktorý môže zdravie pacienta skôr ohroziś, ako mu 
pomôcś.   
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„V mnohých on-line vzśahoch si môžete predstavovaś vášho ky-
berpartnera, akýmko¾vek spôsobom si prajete, a vy sami sa mô-
žete opisovaś, ako chcete byś videní.“

(Aaron Ben-Zè ev, 2004, str. 2)

Je to už dosś dávno, èo sa bežné súèasti nášho života zaèali 
presúvaś aj do internetového prostredia, ktoré im vtlaèilo nieèo 
zo svojich charakteristických vlastností. Tieto zmeny umožnila 
predovšetkým komunikácia, v ktorej došlo v on-line prostredí 
k markantným zmenám. Patrí medzi ne najmä zvýšená anony-
mita a absencia neverbálnych a paralingvistických vodidiel. Jed-
nou zo zásadných ¾udských aktivít, ktorej internetové prostredie 
umožnilo získaś novú podobu, je h¾adanie partnerov a zozna-
movanie. Tomu, èi zoznamovanie prostredníctvom inzerátov 
získalo vïaka internetu viac výhod než nevýhod, sa budem ve-
novaś v tomto príspevku. 
Pod¾a Aarona Ben-Zè eva (2004) existujú tri typy intímnych ak-
tivít on-line. Prvým z nich je on-line vzśah nadviazaný s cie¾om 
nájsś si off-line sexuálneho alebo romantického partnera a pod-
¾a Bryma a Lentonovej (2001) ide o najèastejšie vyh¾adávaný 
vzśah. Ïalej ide o povrchné flirtovanie a kybersex. Posledným 
typom vzśahu je vzśah síce hlboký, ale udržiavaný iba on-line. 
Už v prípade, keï dôjde k nesúladu v predstavách oboch akté-
rov o vzśahu, ktorý chcú nadviazaś, môžu nastaś závažné prob-
lémy. Whittyová (2008a) a Hitch, Hortaçsu a Ariely (2005) sa 
jednako prikláòajú k názoru, že zoznamovanie cez internet má 
viac výhod než nevýhod. 

Výhody a nevýhody vychádzajúce z technických vlastností zo-
znamiek

Za znaènou èasśou výhod internetového zoznamovania stojí 
charakteristika prostredia. Ve¾ká väèšina on-line zoznamiek 
dnes už ponúka používate¾sky príjemné a preh¾adné prostre-
die, ktoré navyše funguje vo väèšine prípadov na podobnom 
a jednoduchom princípe. Navyše sú služby on-line zoznamiek 
až na výnimky a niektoré nároènejšie služby bezplatné. Jediné, 
èo musí používate¾ uhradiś, je poplatok za pripojenie k interne-
tu. Medzi ïalšie ve¾ké výhody on-line zoznamiek patrí možnosś 
nastavenia vyh¾adávacích filtrov, ktoré zúžia ponuku inzerátov 
na základe používate¾om zadaných kritérií, a vyh¾adávanie po-
tenciálnych partnerov je tak rýchlejšie a efektívne. Vyh¾adáva-
cie filtre sú zvlášś výhodné pre starších rozvedených jedincov 
a jedincov s dostatkom skúseností s romantickými vzśahmi, 
ktorí už môžu maś konkrétnejšiu predstavu týkajúcu sa vhod-
ného romantického partnera a nového vzśahu (Stephure, Boon, 
MacKinnon & Deveau, 2009). Výhodou, ktorá súvisí s väèšou 
anonymitou používate¾ov, je aj to, že je možné s potenciálnymi 
partnermi komunikovaś prostredníctvom služieb poskytovaných 
v rámci používate¾ského úètu, èo znamená, že si používatelia 
zoznamiek nemusia navzájom poskytovaś e-mailové adresy, te-
lefónne èísla a pod. 
Ve¾kou výhodou on-line zoznamiek je tiež to, že umožòujú nad-
viazaś také vzśahy, ktorých nadviazanie a ïalšia existencia by 
za iných podmienok bola ve¾mi śažká èi úplne nemožná (Brym 
& Lenton, 2001; Schneider & Weiss, 2001; Whitty, 2008a). 
Ide predovšetkým o možnosś inzerovaś èi h¾adaś partnerov na 
zoznamkách, ktoré svoje služby poskytujú urèitým vekovým èi 
záujmovým skupinám. Ako príklad z èeského prostredia možno 
uviesś on-line zoznamku Rande.cz, urèenú skôr pre starších po-
užívate¾ov zhruba v 40 a 50 rokoch života, zoznamku a sociál-
nu sieś Líbímseti.cz, kde je, naopak, 85 % používate¾ov vo veku 

15 – 35 rokov, alebo rôzne on-line zoznamky pre veriacich. Ve¾a 
on-line zoznamiek ponúka tiež služby podobné on-line sociál-
nym sieśam, a teda je možné využívaś diskusné fóra a zvýšiś tak 
pravdepodobnosś stretnutia s používate¾mi s rovnakými záuj-
mami a názormi.
Väèšina on-line inzerátov obsahuje aj fotografiu používate-
¾a a ostatní tak majú možnosś utvoriś si istú predstavu o jeho 
vzh¾ade. Nevýhodou, ktorá je s týmto spojená, je však možnosś, 
že inzerovaná fotografia nezodpovedá aktuálnemu vzh¾adu po-
užívate¾a. Môže byś stará, upravená v grafickom programe alebo 
používate¾ pri jej zaobstarávaní vyh¾adal pomoc profesionálov, 
èi už fotografa, kaderníka, alebo vizážistu. To sa stáva èastejšie 
v prípade žien (Hancock & Toma, 2009). Vo výskume Moniky 
Whittyovej (2008b), ktorý prebehol na austrálskych on-line zo-
znamkách, takmer 47 % používateliek uviedlo, že na svojom 
profile prezentovali fotografiu staršiu ako jeden rok. Na on-line 
zoznamkách sa teda môžeme stretnúś so situáciami, keï fyzický 
vzh¾ad nehrá príliš ve¾kú rolu a neohrozuje tak v niektorých prí-
padoch vznik nežiaduceho negatívneho prvého dojmu, no jed-
nako aj v on-line prostredí sa prezentovanie fyzického vzh¾adu 
stalo ve¾mi dôležitým. Whittyová (2008b) vysvet¾uje túto dôle-
žitosś fyzického vzh¾adu tým, že profilové fotografie sú to prvé, 
èo ostatní používatelia vidia, a ponuka na on-line zoznamkách 
je dostatoène široká na to, aby mohli nechaś bez povšimnutia 
tých používate¾ov, ktorí ich fyzicky nepriśahujú na prvý poh¾ad.

Výhody a nevýhody vzśahov a zoznamovania on-line

Výhodou vzśahov nadväzovaných prostredníctvom on-line zo-
znamiek je taktiež to, že èoraz èastejšie vyústia do dlhodobých 
vzśahov (Brym & Lenton, 2001). Pod¾a Ben-Zè eva (2004) sú 
on-line vzśahy síce vzdialené, ale môžu byś ve¾mi bezprostredné. 
Ani komunikácia nemusí byś vždy príliš intenzívna, a predsa ne-
strácajú na svojej bohatosti. Internetové prostredie zoznamiek 

VÝHODY A NEVÝHODY ON-LINE ZOZNAMIEK
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môže viesś u používate¾ov k väèšej otvorenosti, a pritom môžu 
stále zostávaś anonymní. A nakoniec je možné on-line vzśahy udr-
žiavaś i bez väèšej fyzickej angažovanosti.
Výskum Bryma a Lentonovej (2001) vyvrátil mýtus, že používa-
telia on-line zoznamiek sú osamelí a plachí jedinci. Naopak, ide 
prevažne o sociabilných a sebavedomých jedincov, ktorí mimo in-
ternetového prostredia udržiavajú bohaté styky s okolím. On-line 
zoznamky skôr slúžia tým, ktorí nemajú z rôznych dôvodov do-
statok príležitostí stretnúś potenciálneho romantického partnera. 
Ide predovšetkým o starších jedincov, ktorých sociálne kontakty sú 
v off-line prostredí znaène obmedzené väèšinou na spolupracov-
níkov a starých známych a ktorí už tak èasto nenavštevujú kluby 
a bary, kde by mohli stretnúś potenciálneho romantického partne-
ra (MacKinnonová & Deveauová, 2009; Stephure a kol., 2009). 
Pod¾a Schneiderovej a Weissa (2001) sa s týmito problémami 
nestretávajú iba ¾udia vo vyššom veku, ale aj mladší. Najmä ¾u-
dia žijúci v menších mestách môžu maś obmedzené možnosti pri 
nadväzovaní nových kontaktov. On-line zoznamovanie je výhod-
né aj pre plachých jedincov. Zdá sa, že i preto sa zoznamovanie 
prostredníctvom on-line zoznamiek v Burmasterovom (2005) vý-
skume umiestilo na treśom mieste – hneï za zoznamovaním pro-
stredníctvom kamarátov a zoznamovaním v kluboch a baroch. Pri 
internetovej komunikácii sa ¾udia vyjadrujú otvorenejšie a nie je 
tu ani príliš ve¾ký vplyv prvého dojmu, ktorý je inak pri stretávaní 
tvárou v tvár ve¾ký (Whitty, 2008a). Preto je tu tiež jednoduchšie 
niekoho spoznaś, byś v komunikácii s ním úprimný a nevyhýbaś sa 
ani osobným témam (Rosen, Cheever, Cummings & Felt, 2008).
Nevýhodou on-line zoznamiek je, že sa k nim stále niektorí ¾udia 
stavajú zdržanlivo až odmietavo a v súvislosti s tým sa niekto-
rí používatelia on-line zoznamiek zdráhajú zveriś svojmu okoliu 
o spôsobe, akým si h¾adajú partnerov (Rosen et al., 2008). Aj pre-
to sa on-line vzśahy ve¾mi rýchlo presúvajú do off-line prostredia, 
kde sa ¾udia stretávajú tvárou v tvár. Preto ¾udia využívajú on-line 
zoznamky èasto iba na poèiatoèný kontakt a ve¾mi skoro si doho-
várajú stretnutie tvárou v tvár (Whitty, 2008b). 

Uvádzanie nepravdivých informácií

Jednou z najväèších nevýhod zoznamovania on-line a interneto-
vej komunikácie vôbec je fakt, že i keï máme svoju predstavu 
o tom, s kým komunikujeme, skutoènosś môže byś úplne iná. 
Gibbsová, Ellisonová a Heinová (2006) vo svojom výskume po-
užívate¾ov on-line zoznamiek zistili, že až 80 % respondentov je 
toho názoru, že ostatní používatelia na on-line zoznamkách sa 
prezentujú nie celkom pod¾a skutoènosti. To isté zistili aj Caspi 
a Gorski (2006) vo svojom výskume z rovnakého roku. Vo vý-
skume Whittyovej (2008b) 51 % respondentov vypovedalo, že 
v niektorých prípadoch neuvádzajú úplne pravdivé informácie. 
Respondenti však dodávajú, že v absolútnej väèšine prípadov nej-
de o snahu niekoho poškodiś èi oklamaś, ale skôr o spôsob, ako 
èo najviac zaujaś ostatných. Uvádzali tiež, že nešlo o vyložené lži, 
skôr o urèité preháòanie. 
Na základe týchto zistení môžeme spoloène s Tomovou, Hancoc-
kom a Ellisonovou (2008) usudzovaś, že používatelia on-line zo-
znamiek majú tendenciu v prípade uvádzania informácií o sebe 
vo svojich profiloch voliś stratégiu, že podávajú jemne skresle-
né informácie, ktorých nepravdivosś by bolo śažké pri stretnutí 
tvárou v tvár postrehnúś. Používatelia sa totiž v prostredí, kde 
je ve¾ká konkurencia, musia vedieś prezentovaś tak, aby si ich 
ostatní všimli, no nechcú, aby sa ich potenciálni partneri cítili pri 
prvom stretnutí tvárou v tvár rozèarovaní. 

Záver

Môžeme teda uzavrieś, že zoznamovanie prostredníctvom on-li-
ne zoznamiek má mnoho výhod, treba si však uvedomiś, že je 
s ním spojené znaèné riziko v podobe uvádzania nepravdivých 
informácií. Toho môžu ¾udia zneužiś i v prípadoch, keï nejde iba 

o snahu zaujaś, a pritom predchádzaś sklamaniu u potenciálneho 
partnera.
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Približne 50 % mladých slovenských internetových používate¾ov nad 
13 rokov využíva internet 1 až 3 hodiny denne (Vrabec, 2010). Svedèí 
to o tom, že internet si vydobyl k¾úèové postavenie v živote mladej gene-
rácie. Od svojich poèiatkov prekonal viacero zmien, dnes ho charakte-
rizuje predovšetkým interaktivita – tvorcami obsahu na internete totiž 
môžu byś všetci jeho používatelia. Stal sa zdrojom zábavy, práce, mies-
tom odpoèinku, kreatívnou platformou a priestorom na komunikáciu.

Disinhibícia

Prostredie internetu èasto charakterizuje anonymita, ktorá môže pri-
spievaś k vzniku disinhibície. Disinhibovanému èloveku menej záleží 
na tom, èo si myslia ostatní, má menší strach z vyjadrenia svojich názo-
rov a robí tak otvorenejšie, odkladá zábrany. Suler (2004) disinhibíciu 
delí na benígnu a toxickú. Pod benígnou máme na mysli správanie èlo-
veka, pri ktorom môže ¾ahšie odha¾ovaś svoje emócie, strach, želania, 
byś úprimnejší. Môže sa cítiś slobodnejší pri vyjadrovaní svojho názo-
ru, èo prináša úžitok hanblivejším jednotlivcom, ktorí majú problém 
komunikovaś tvárou v tvár. Pri toxickej disinhibícii ide o sociálne ne-
akceptovate¾né správanie, napríklad o používanie hrubých, urážlivých 
vyjadrení, nadávok, tvrdej kritiky atï., èo býva oznaèované aj pojmom 
flaming. V elektronických interakciách sa vyskytuje až 4 x èastejšie 
ako v reálnom živote (Šmahel, 2003). Takéto negatívne, ponižujúce 
a urážlivé komentáre môžu maś u mladých ¾udí, neschopných braś ich 
s nadh¾adom, ve¾mi negatívny vplyv na sebahodnotenie (Valkenburg, 
Peter, & Schouten, 2006). V extrémnych prípadoch môže takéto sprá-
vanie prerásś až do kyberšikanovania.
V prostredí anonymnej komunikácie sa najmä dievèatá stretávajú so 
sexuálnymi narážkami èi obśažovaním zo strany cudzích osôb (Šma-
hel, 2003). Mnohí si uvedomujú možnosś vyhnúś sa nepríjemným 
komentárom odchodom z chatovacej miestnosti alebo blokovaním 
používate¾a. Táto možnosś kedyko¾vek prerušiś komunikáciu podpo-
ruje ochotu tínedžerov vyjadrovaś sa k témam, ktoré sú spoloèensky 
tabuizované. Na jednej strane to robí z internetu bezpeèné prostredie 
na experimentovanie s identitou bez vážnych dôsledkov, na druhej 
strane bráni tínedžerom nauèiś sa aktívne riešiś problémy a preberaś 
zodpovednosś za svoje názory (tamtiež).

Komunikácia a identita

Identita jednotlivca, v zmysle vnímania, prežívania, integrácie, akcep-
tácie a reprezentácie samého seba v celej svojej rozmanitosti, sa roz-
víja a upevòuje v období adolescencie v kontexte sociálnych interakcií 
(Erikson, 1956). Pre mladých ¾udí je prirodzené v procese h¾adania sa-
mého seba èasto experimentovaś, skúšaś plniś rôzne roly, spôsoby za-
obchádzania s ¾uïmi a neprestajne svoju identitu konštruovaś a rekon-
štruovaś na základe informácií z okolia (Livingstone, 2009). V tomto 
veku je ve¾mi ob¾úbenou formou komunikácie prostredníctvom inter-
netu chat (napríklad pokec.sk). Anonymita a ve¾ká dostupnosś sociál-
nej interakcie, poskytovaná rôznymi chatovacími miestnosśami, môže 
pri plnení týchto potrieb pôsobiś pomerne prospešne. So stúpajúcim 
vekom sa záujem presúva od anonymných chatových webstránok k so-
ciálnym sieśam, v našich pomeroch predovšetkým k sieti Facebook 
(Vrabec, 2010). Podobné siete umožòujú využívaś rôzne spôsoby se-
bareprezentácie, kreatívnej sebaexpresie, interakcie s druhými a tvor-
by vlastnej identity – aj prostredníctvom zverejòovania informácií na 
svojom profile a spätnej väzby od rovesníkov (Šmahel, 2003; Valken-
burg, Peter, & Schouten, 2006). Facebook sa oproti chatu vyznaèuje 
udržiavaním priate¾stiev so známymi z off-line sveta a istou formou 
trvácejšej jednotnej virtuálnej identity na rozdiel od možnosti ¾ubovo¾-
ne striedaś a vytváraś si viaceré nové identity. Túto virtuálnu identitu 
Šmahel (2003) vysvet¾uje ako reprezentáciu (nie identitu v psycholo-

gickom zmysle) obsahujúcu informácie o tom, kto sme v prostredí in-
ternetu, aká je naša história a status v urèitej virtuálnej komunite. Do 
tejto reprezentácie tiež môžeme vedome vnášaś èasti svojej prežívanej 
identity a snažiś sa ju èo najviac priblížiś nášmu reálnemu ja (èo sa 
v prípade Facebooku mnohokrát deje). Dôležitým a èasto neuvedo-
movaným faktom však je, že takáto identita, vrátane našich prejavov 
a vyjadrení, je väèšinou verejne dostupná a trvácna. V tejto súvislosti 
sa skloòuje otázka ochrany súkromia a zneužitia osobných informácií, 
ktoré sa dajú z profilov získaś. Najmä mladší používatelia podceòujú 
riziká poskytovania súkromných údajov (rôzne fotografie a informácie 
o sebe, svojich aktivitách, vierovyznaní, mieste bydliska atï.) a zdie¾a-
jú ich viac než starší (Nosko, Wood, Molema, 2010).

Mediálna gramotnosś

Slováci vo veku 13 – 22 rokov považujú internet za dôležitejší zdroj 
vedomostí než televíziu èi iné médiá (Vrabec, 2008). Okamžitá do-
stupnosś dát na internete prináša výhody, ale aj úskalia. Keïže inter-
net je bez cenzúry, obsahuje množstvo nepravdivých údajov a stránok 
s nevhodným obsahom. Môže sa ¾ahko staś, že dieśa narazí na strán-
ky propagujúce pornografiu, násilie èi sebapoškodzovanie alebo ich 
samo vyh¾adá. Bohužia¾, rodièia èasto nemajú preh¾ad o tom, èo ich 
dieśa na internete robí. Pri rapídnom rozvoji a rozšírení internetu je 
èím ïalej dôležitejšia schopnosś kriticky zhodnotiś informácie, efek-
tívne využívaś vyh¾adávaèe, chrániś svoje súkromie, prispievaś do dis-
kusných fór, brániś sa proti nástrahám internetu a efektívne využívaś 
jeho nespoèetné výhody. Ministerstvo kultúry (2009) na túto potrebu 
reagovalo vytvorením Koncepcie mediálnej výchovy v Slovenskej re-
publike v kontexte celoživotného vzdelávania, èo sa premietlo aj do 
zaèlenenia mediálnej výchovy do povinného obsahu vzdelávania na 
školách. Dôležitú úlohu pri edukácii a ochrane detí však zohrávajú 
najmä samotní rodièia. 

Prezentované témy sú iba vrcholom ¾adovca, ktorým je fenomén in-
ternetu so všetkými psychologicko-sociologickými aspektmi. Súèasná 
spoloènosś reciproène formuje a je formovaná týmto novým médiom. 
Je na nás, akým spôsobom sa budú ïalšie zmeny uberaś. Sme zodpo-
vední za to, aby bola naša a nasledujúce generácie schopné toto nové 
médium inkorporovaś do novo sa formujúcej globálnej kultúry. Do-
kážeme to, keï bude spoloènosś dostatoène informovaná a mediálne 
gramotná. Internet totiž vie byś dobrý sluha, ale aj zlý pán.
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Svet v prvej dekáde 21. storoèia ovládajú èoraz viac informaèné 
technológie, založené v prevažnej miere na komunikácii pro-
stredníctvom audiovizuálnych médií. Internet a ïalšie médiá 
sa stali megagenerátorom informácií. Rozumieme im? Sme 
pripravení zodpovedne a tvorivo vnímaś a selektovaś audiovi-
zuálne obsahy? Až donedávna zohrával školský systém roz-
hodujúcu úlohu v procese zoznamovania detí so základnými 
vedomosśami. Elektronické médiá vrátane internetu menia zá-
kladnú štruktúru školského systému a tradiènú úlohu uèite¾a. 
Zvyšovanie úrovne mediálnej gramotnosti sa dnes stáva zá-
kladným a nevyhnutným predpokladom každodenného života. 
Netýka sa to len digitálnych on-line domorodcov, ale aj on-line 
prisśahovalcov.
V súèasnosti sa v teoretických úvahách vymedzujú on-line do-
morodci1, generácia detí a mladých ¾udí, ktorí sa už narodili do 
prostredia nových, digitálnych technológií, sú nimi obklopení 
od útleho detstva a virtuálne médiá sú pre nich samozrejmos-
śou. Väèšine z nich ani nenapadne, že ešte pár rokov pred ich 
narodením neexistoval masovo rozšírený internet, mobilné sie-
te ani mnohé ïalšie prostriedky digitálneho sveta. Pre mnohé 
deti a mladých ¾udí sú však moderné médiá, najmä internet, 
viac než len prostriedkom na uèenie o svete. Sú ich „virtuálnou 
realitou“, kde všetko to najlepšie a najhoršie možno robiś a ne-
robiś. Mladí ¾udia èasto ove¾a viac než dospelí túžia po ovládaní 
nových technológií a vedia si s nimi ¾ahko poradiś, zatia¾ èo ich 
poznávacie schopnosti a schopnosś robiś rozhodnutia na zákla-
de hodnôt ešte nie sú celkom vyvinuté. Audiovizuálne vzory, ku 
ktorým sa dieśa a mladý èlovek snažia svojím správaním priblí-
žiś, sú totiž jedným z významných zdrojov na vytváranie hodnôt 
a noriem správania. So vzorom sú èasto zviazaní intenzívnou 
citovou väzbou v závislosti od tejto hodnotovej orientácie. Aj 
keï si vzory vyberajú sami, sú ovplyvnení ponukou prostredia. 
Ponúka ich rodina, škola, kamaráti, knihy, no predovšetkým 
televízne programy a internet. Nové technológie ponúkajú ne-
spoèetné množstvo zdrojov a vzorov správania, neupozoròujúc 
preventívne na vhodnosś èi nevhodnosś obsahov pre malole-
tých. Informácie o tom, nako¾ko ohrozujú spomínané obsahy 
psychický, morálny, fyzický vývin, èi o tom, ako narušujú emo-
cionálny stav detí a mládeže, sa nevyskytujú. Problémy vyplýva-
jú nielen z masy informácií, ale aj z charakteru komunikácie. 
Mediálna realita nie je „skutoèná“ realita. Vo svete, v ktorom 
dominuje mediálna kultúra, sa hranice medzi fikciou a realitou 
stierajú. 

Tých, ktorí si v urèitej fáze života osvojili niektoré aspekty no-
vých technológií, nazýva teória pojmom on-line digitálni prisśa-
hovalci. Ich správanie je podobné cudzincom prichádzajúcim 
do krajiny, ktorú dobre nepoznajú, niektorí sa snažia adaptovaś 
a niektorí to považujú za zbytoèné. Uèitelia a rodièia sú èasto 
bezmocní, keï sa snažia zladiś svoj vlastný život a profesionál-
ne skúsenosti s mediálnymi skúsenosśami detí. Pre mnohých 
dospelých je èím ïalej śažšie vyrovnávaś sa s prenikavými zme-
nami, ktoré prináša moderná komunikácia.
On-line domorodci ovládajú lepšie mediálne zruènosti, prièom 
podceòujú riziká a neuvedomujú si následky, on-line prisśaho-
valci majú problémy so zruènosśami, ale väèšie životné skúse-
nosti a èasś z nich si uvedomuje riziká a negatívne úèinky. Obi-
dve skupiny potrebujú urèitú formu mediálnej výchovy. 
V širšom zmysle sú médiá svojou povahou schopné ovplyvòo-
vaś postoje a správanie v spoloènosti. Existuje tiež vážne ne-

bezpeèenstvo novej formy sociálneho vylúèenia pre tých, ktorí 
nedokážu komunikovaś prostredníctvom médií. 

Riešením je mediálna výchova

Struène by sme mohli mediálnu výchovu definovaś ako inter-
disciplinárny celoživotný systematický proces získavania mediál-
nych schopností a zruèností, ktorého cie¾om je zodpovedné, tvo-
rivé a kritické využívanie médií s dôrazom na morálne kontexty 
a humanizmus. 
Jedno z posledných odporúèaní vo vzśahu k obsahu médií je 
Odporúèanie è. CM/ Rec (2009) 5 o opatreniach na ochranu 
detí pred škodlivým obsahom a správaním a na podporu ich 
aktívnej úèasti v novom informaènom a komunikaènom pro-
stredí. Za rizikové sú pritom považované ohrozenia vyplývajúce 
z obsahov, akými sú on-line pornografia, ponižujúce a stereo-
typné zobrazovanie žien, zobrazovanie a oslavovanie násilia, 
rasistické prejavy, ako aj ohrozenia vyplývajúce zo správania, 
akým je napríklad zvádzanie (grooming), nábor detských obetí 
obchodovania s ¾uïmi, šikanovanie, monitorovanie a iné formy 
obśažovania, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvòovaś telesnú, emo-
cionálnu a psychickú pohodu detí. V dodatku k tomuto odporú-
èaniu sú èlenské štáty vyzývané, aby v spolupráci so súkromným 
sektorom, združeniami rodièov, uèite¾ov a vychovávate¾ov, mé-
dií a obèianskej spoloènosti podporovali mediálnu gramotnosś 
detí a mládeže (ale aj rodièov a pedagógov) a aby sa pripravili na 
možné stretnutie s obsahom a správaním nesúcim riziko škod-
livosti. 
Najaktuálnejším odporúèaním je Odporúèanie è. 1882 (2009) 
Podpora internetových a on-line mediálnych služieb vhodných 
pre maloletých, v ktorom sú èlenské štáty Európskej únie vyzva-
né, aby v oblasti ochrany detí a rovnocenných príležitostí (ale aj 
iných) v spolupráci s internetovým priemyslom a organizáciami 
obèianskej spoloènosti propagovali verejné štandardy kvality 
a hodnotenie internetových a on-line mediálnych služieb vhod-
ných pre neplnoletých. Èlenské štáty by mali taktiež zabezpeèiś, 
aby bol prístup k obsahom urèeným dospelým efektívne obme-
dzený systémami vekového overovania. Odporúèanie zároveò 
zdôrazòuje potrebu s podporou sociálnych inštitúcií urèených 
pre rodiny a školy pripravovaś rodièov, aby sa dokázali vyrovná-
vaś s výzvami internetu. Štát by mal byś zodpovedný za zvyšo-
vanie povedomia, poskytovanie poradenstva (aj proti rodovým 
stereotypom) a vytvorenie minimálnych štandardov. Tieto mini-
málne štandardy by mali zahàòaś obmedzenia prístupu k násil-
ným obsahom, pornografii, reklame na tabakové a alkoholické 
výrobky a hráèstvu napríklad prostredníctvom filtrov používa-
ných rodièmi, uèite¾mi, knihovníkmi a inými používate¾mi v ich 
zariadeniach prístupu. 
Za pomerne krátke obdobie sa na základe výskumov a analýz, 
ale aj osobných skúseností zostavujú zoznamy ohrození, resp. 
obáv, ktoré vo vzśahu k deśom a mládeži (ale aj dospelej popu-
lácii) prináša internet. Štúdia Feilitzenovej2 Vplyvy sprostredko-
vaného násilia, na základe obáv vyjadrovaných vo verejnej dis-
kusii, založenej na existujúcich obsahoch, prípadoch a javoch 
na internete, a v závislosti od charakteru obsahu, takýto zoznam 
obsahuje.
Ohrozenia alebo obavy vyplývajúce z internetu:  
•  sexuálne obsahy (pre dospelých, uznané za nevhodné pre 

deti), pornografia (jemná, tvrdá), násilná pornografia, detská 
pornografia,

Teoreticko-informačné príspevky
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• nevyžiadané osobné sexuálne kontakty,
• detský „grooming“ (zvádzanie) so sexuálnym motívom,
•  pedofília a iné sexuálne zneužívanie, útoky v reálnom živote.

Obavy týkajúce sa fyzického a mentálneho násilia:
• obscénny jazyk, vyobrazenie hrubého násilia,
• návody na výrobu zbraní,
• násilnícke sekty,
• „cyber-bullying“ (šikanovanie na internete),
•  „happy slapping“ (obeś násilia je napadnutá, nasnímaná 

a zverejnená na internete),
• „stalking“ (obsesívne prenasledovanie),
•  iné druhy obśažovania alebo narúšanie osobnej integrity 

(napríklad uverejòovanie urážajúcich alebo ponižujúcich 
fotografií na internete),

• šikanovanie, zneužívanie a útoky v reálnom živote.

Obavy týkajúce sa ideológie a hodnôt:
• manipulácia/dezinformácie,
•  diskriminácia všetkých druhov, prejavy xenofóbie, rasizmu 

a nenávisti,
• neželaná politická propaganda/ideológie, terorizmus,
• náboženské sekty,
•  útoky v reálnom živote (rasistické, politické alebo náboženské 

zneužívanie).

Obavy z neželaných životných štýlov:
•  zobrazovanie a podnecovanie nezdravého zaobchádzania 

s telom (napríklad: anorexia, bulímia, sebaubližovanie),
• návody na výrobu drog,
• nadmerné hráèstvo,
• navádzanie na zloèiny, navádzanie na samovraždy,
• obsahy vytvárané nosite¾mi uvedených životných štýlov.

Obavy z marketingu a ekonomiky:
•  nadmerný vplyv reklamy, nové formy individuálne zacielenej 

reklamy, nové formy skrytej reklamy,
•  ekonomické podvody a krádeže, virtuálne krádeže, „hacking“ 

(poèítaèová kriminalita),
•  nelegálne „sśahovanie“, porušovanie autorského práva,
• „phishing“ (zameraný na heslá, èísla kreditných kariet atï.).

Obavy z kontroly:
•  orgány kontroly alebo regulácia informácií a prejavov šíre-

ných internetom,
•  orgány kontrolujúce súkromné obsahy a správanie na inter-

nete,
•  komerèný zber a vytváranie databáz osobných údajov a infor-

mácií o správaní na internete,
•  nahrávanie/uverejòovanie osobných údajov, informácií a pre-

javov, ktoré sa stávajú verejne dostupnými bez súhlasu osoby, 
a o konzekvenciách do budúcnosti (ako napríklad neželané 
kontakty, nezamestnanosś atï.).

Obavy z používania internetu „per se“:
• nadmerné používanie, izolácia,
• vírusy, spam (nevyžiadaná elektronická pošta).

Mediálna výchova je v podmienkach Slovenska predmetom 
záujmu mnohých subjektov, dosia¾ však absentuje systémový 
prístup v tejto oblasti. Verím, že èo najskôr budú realizované 
kvalifikaèné štúdiá predmetu mediálna výchova pre uèite¾ov 
rôznych stupòov vzdelávania. V súèasnosti neexistuje vzá-
jomné prepojenie alebo prienik aktivít v oblasti mediálnej 
výchovy, neexistuje prepojenie medzi aktivitami vo formálnom 
a neformálnom vzdelávaní, ale ani medzi aktivitami v rámci 
neformálneho vzdelávania. Predpokladom napåòania cie¾ov 
a plnenia funkcií mediálnej výchovy v kontexte celoživotné-

ho vzdelávania je tvorba efektívneho systému s flexibilnou 
štruktúrou vzájomných vzśahov a vytvorenie inštitúcie, ktorá 
by mapovala stav, sumarizovala výsledky a koordinovala všetky 
èinnosti v tomto systéme. Na Slovensku neexistuje výskumná 
inštitúcia so záberom na médiá a komunikaèné technológie, 
ktorá by chronologicky mapovala vývoj mediálneho prostredia, 
sumarizovala aktuálne výsledky parciálnych výskumných 
projektov v mediálnej oblasti a na ich základe anticipovala 
vývojové tendencie a následne predkladala návrhy riešenia 
systémových problémov a odporúèania pre exekutívu. Vzh¾adom 
na uvedené skutoènosti je cie¾om koncepcie vytvorenie Centra 
mediálnej výchovy a medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá 
by na základe uznesenia vlády mala doh¾ad nad priebežným 
realizovaním úloh.
V rámci èinnosti centra bude dôležité miesto patriś spolupráci 
s verejnoprávnymi médiami, ktoré môžu zohrávaś významnú 
úlohu pri propagácii a zverejòovaní aktuálnych informácií 
z tejto oblasti, ale ich vklad môže byś aj v zaradení mediálnej 
výchovy do ich programovej ponuky. Z príslušných právnych 
predpisov vyplýva pre verejnoprávne médiá povinnosś vysielaś 
väèšinový podiel programov vo verejnom záujme, medzi ktoré 
patria aj programy zamerané na výchovu a vzdelávanie.3

V súèasnosti všetky krajiny v Európe žijú aktuálnymi prob-
lémami, ktoré sa vzśahujú na implementáciu smernice EÚ 
o audiovizuálnych mediálnych službách. Smernica bola na 
Slovensku transponovaná do zákona è. 498/2009 Z. z., ktorým 
sa mení a dopåòa zákon è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmi-
sii a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Zákon nadobudol úèinnosś 15. decembra 2009. Za 
mimoriadne významné považujem to, že z èl. 26 smernice 
vyplýva povinnosś Európskej komisie predkladaś parlamentu, 
Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 
správy o uplatòovaní smernice, ktorých obsahom bude aj 
hodnotenie televíznej reklamy, ktorá sprevádza detské programy 
alebo je do nich vèlenená, a úrovne mediálnej gramotnosti. 
Slovenská republika bude povinná každé tri roky predkladaś 
Európskej komisii hodnotiacu správu o aktuálnom stave 
a úrovni mediálnej gramotnosti. Spomínaná skutoènosś bola 
zvýraznená aj pri spracovávaní Koncepcie mediálnej výchovy 
v Slovenskej republike v kontexte celoživotného vzdelávania, 
ktorú vláda SR schválila 16. decembra 2009 uznesením è. 923. 
V uznesení vláda uložila ministrovi kultúry priebežne do roku 
2013 v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom školstva 
zabezpeèiś plnenie úloh vyplývajúcich z návrhu koncepcie 
a do 28. februára 2013 predložiś na rokovanie vlády správu 
o mediálnej výchove a úrovni mediálnej gramotnosti.

Európske demokracie majú k dispozícii ve¾a nástrojov na 
to, aby mohli reagovaś na výzvy, ktoré prináša meniaca sa 
mediálna spoloènosś. Súèasná situácia však ukazuje, že existuje 
naliehavá potreba vyvíjaś aj rozhodnejšie a radikálne opatrenia, 
podporujúce aktívne, kritické a zodpovedné využitie médií; 
inými slovami, do procesu mediálnej výchovy je potrebné 
zapojiś samotné médiá, najmä tie verejnoprávne.
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Úvod

Dnešní mladí ¾udia sú populáciou najviac napojenou na inter-
net. Enormný rozvoj zaznamenáva aj digitalizovaná komuniká-
cia prostredníctvom tzv. sociálnych sietí (Facebook, My Space, 
Twitter a pod.), èo vedie k presunu mnohých sociálnych aktivít 
do virtuálnych, realite èasto vzdialených svetov. On-line pro-
stredie poskytuje možnosś vytvárania nových foriem sociálnych 
interakcií, ktoré úzko súvisia s hraním. Hry sprostredkované Fa-
cebookom (má v súèasnosti už viac ako 500 miliónov aktívnych 
používate¾ov) sú obyèajne jednoduché, takže od používate¾ov 
nevyžadujú žiadne špeciálne schopnosti a je možné ich hraś aj 
poèas vykonávania bežných denných aktivít èi dokonca aj práce. 
Viaceré zahranièné štúdie poukazujú na vplyv on-line digitál-
neho hrania a videohier na rozvoj patologického hráèstva, naj-
mä rôznych foriem závislosti od internetom realizovaných ha-
zardných hier. Nové formy on-line prebiehajúceho hazardného 
hrania a hier ponúkaných na sociálnych sieśach tak majú ve¾a 
spoloèného a riziko vzniku budúcich problémov u príslušníkov 
mladej generácie, narodenej do sveta poèítaèov, videohier a in-
ternetu, je extrémne vysoké.

Situácia

Súèasná mládež je prvou generáciou, ktorá vyrastá v spoloènos-
ti poskytujúcej široké spektrum možností hazardného hrania, 
prièom rôzne formy hazardu sú nielen ¾ahko dostupné, ale aj ši-
roko propagované. Hazardné hranie, v minulosti vnímané skôr 
ako necnosś alebo hriech, sa všeobecne prezentuje ako neškod-
ná zábava dospelých a stalo sa súèasśou bežného spoloèenského 
bytia. S narastajúcou dostupnosśou kontrolovaných i nekontro-
lovaných spôsobov hrania vrátane aktuálne hrozivo narastajú-
ceho hrania cez internet sa do týchto aktivít zapája èoraz viac 
mladých ¾udí. Medzinárodné štatistiky ukazujú, že až 80 % mla-
dých ¾udí má v priebehu doterajšieho života vlastnú skúsenosś 
s hazardným hraním. Pod¾a rôznych výskumov až 4 – 8 % mla-
dých ¾udí vo veku 12 – 17 rokov spåòa kritériá patologického 
hráèstva (v bežnej dospelej populácii je to 1 – 3 %), prièom 
ïalších 10 – 15 % predstavuje z h¾adiska rozvoja problémového 
hrania ohrozenú skupinu (Derevensky a spol., 2003). Problé-

mové hranie adolescentov súvisí s èastejším výskytom ïalších 
psychických porúch – depresívnej symptomatológie, zvýšeného 
rizika samovražedného konania, úzkostného prežívania a zne-
užívania psychoaktívnych látok. S problémovým hraním mláde-
že sa spája tiež množstvo ïalších negatívnych psychologických, 
behaviorálnych a interpersonálnych dôsledkov – delikvencia 
a kriminálne správanie, školské problémy, narušené vzśahy v ro-
dinách a medzi rovesníkmi a pod.
S technologickým rozvojom hráèskeho priemyslu sa priebežne 
objavujú nové, atraktívnejšie formy hazardného hrania. Hranie 
cez internet poskytuje hráèom možnosś zúèastniś sa napríklad 
na typických kasínových aktivitách z pohodlia vlastných domov. 
Hoci v niektorých krajinách nie je povolené, v mnohých je pre 
svojich operátorov (aj prostredníctvom vládami kontrolovaných 
agentúr – popri Holandsku, Austrálii èi Novom Zélande tiež 
na Slovensku) zdrojom neuverite¾ných finanèných ziskov. Roz-
voj internetového hazardného hrania má pritom zvlášś zhubné 
dôsledky na mládež – zatia¾ èo úèasś na iných formách hazardu 
je pre mládež viac alebo menej obmedzovaná zákonmi, inter-
net poskytuje dostupnú a do znaènej miery anonymnú cestu 
k inak mladým ¾uïom nedovoleným zdrojom zábavy, vzrušenia 
a hazardu. Ve¾a internetových stránok ponúkajúcich slobod-
ný prístup k hraniu je vo¾ne dostupných pre každého, kto má 
prístup k poèítaèu. V súèasnosti sa objavujú stále nové strán-
ky zamerané špeciálne na mládež a mladých dospelých, ktorí 
väèšinu svojho života prežili v dobe elektronických videohier 
a internetu. Tieto stránky ponúkajú používate¾om celú škálu 
hazardných hier, zahàòajúcu blackjack, ruletu, výherné auto-
maty, poker a ïalšie kasínové hry, ktoré sú virtuálne identické 
s reálnym živým kasínom. Zužuje sa rozdiel medzi hazardným 
hraním a hraním poèítaèových hier – internet umožòuje preme-
nu každej rekreaènej digitálnej hry na hazard. Kasínové hry sa 
cielene zmiešavajú s ostatnými „neškodnými“ hráèskymi moda-
litami s jedným a tým istým cie¾om, ktorým je finanèný profit. 
Grafika, farebnosś a realistické zvukové efekty zvyšujú poten-
ciálne vzrušenie z hrania. Mnohé hry umožòujú simultánnu 
úèasś väèšieho poètu hráèov, a tým aj on-line súśaženie „každé-
ho s každým“, takže aj prípadné hranie bez peòažných vkladov 
je vnímané ako zaväzujúce, vzrušujúce a povznášajúce. Z po-
vedomia hráèa sa vymazáva pocit vykonávania „asociálnej ak-
tivity“, spojený s hazardným hraním, do popredia sa pretláèajú 
zážitky sociálnej interakcie medzi hráèmi pred, poèas, resp. po 
ukonèení hrania. Finanèný zisk prestáva byś pre hráèa jedinou 
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odmenou – sociálne odmeny môžu byś väèšou hodnotou ako 
peniaze, o ktoré pri hre prichádza.
Mládež je výnimoène zranite¾ná, pokia¾ ide o zvody interneto-
vého hrania, keïže všetko, èo súvisí s internetom, považuje za 
zábavné, pravdivé a vysoko inteligentné (aktuálnym príkladom 
môžu byś dôsledky internetovej manipulácie na hlasovanie mla-
dých volièov v Èechách a na Slovensku poèas posledných vo-
lieb). Ak výsledky prieskumov vo vyspelých štátoch sveta (ku 
ktorým sa v dobrom i zlom približujeme aj my) poukazujú na 
99-percentné používanie internetu vo vekovej skupine mladých 
¾udí medzi 9. – 17. rokom života, máme sa na èo tešiś.

A èo ïalej?

Zdá sa, že zdravotnícka verejnosś ve¾mi málo a spoloènosś 
prakticky vôbec nereflektuje závažnosś a dosah problematiky 
súvisiacej s internetovým hraním mládeže. Analogicky s vyspe-
lými krajinami môžeme aj u nás oèakávaś lavínovite narastajú-
ce dôsledky hrania na jednotlivých obèanov, ich rodiny i celú 

spoloènosś. Ak nechceme (zase raz) chytaś za chvost povest-
ného zajaca, je nevyhnutné, aby sa otázka regulácie interneto-
vého hrania mládeže stala jedným z k¾úèových bodov sociál-
nej a zdravotnej politiky štátu v najbližšom období. Hazardné 
hranie nesmie byś pre zodpovedných len obrovským zdrojom 
príjmov pre štátnu pokladnicu (nedávno v médiách pertrakto-
vané príjmy a výdavky štátneho Tiposu hovoria za všetko), ale 
aj všeobecne akceptovaným, seriózny a koncepèný prístup vyža-
dujúcim problémom s potenciálnym vplyvom na kvalitu života 
(nielen) mladej generácie. 
Na záver azda nieko¾ko podnetov a odporúèaní, ktoré by moh-
li byś užitoèné pri snahách udržaś internetové hranie pod kon-
trolou.
V prvom rade treba zabrániś sociálnej akceptovanosti interne-
tového hazardného hrania mládeže. Princíp denormalizácie 
hazardného hrania by mal zahàòaś zákonné obmedzenia marke-
tingových stratégií hráèskeho priemyslu, ovplyvnenie sociálnych 
noriem a pravidiel vo vzśahu k hraniu mládeže, vyvracanie mýtov 
o neškodnosti èi dokonca užitoènosti úèasti mládeže na proha-
zardných aktivitách sociálnych sietí èi samotného internetového 
hrania a prevzatie vládnej zodpovednosti za ochranu detí a mlá-
deže pred potenciálne škodlivými aktivitami. Absolútnym impe-
ratívom musí byś ochrana mládeže pred pôsobením ponuky prie-
myslu hazardných hier a zníženie dostupnosti všetkých foriem 
hazardného hrania prostredníctvom legislatívnych opatrení.
Preventívne opatrenia by sa mali zameraś na zvyšovanie pove-
domia obyvate¾stva a najmä ohrozených skupín o rizikách ha-
zardného hrania (so zvýšeným dôrazom na hazardné hranie 
prostredníctvom internetu). Adekvátna edukácia detí, mládeže, 
rodièov i profesionálov je nevyhnutnou podmienkou informo-
vaného zodpovedného rozhodovania v relevantných situáciách.
Programy zamerané na znižovanie už vzniknutých škôd by mali 
pomáhaś tým, èo už majú s hraním problémy, no nie sú (ešte) 
klasifikovanými patologickými hráèmi, ktorým pomôže len dlho-
dobá zdravotnícka (psychiatrická) intervencia. Rozhodujúci je 
vèasný skríning problémových hráèov, nasledovaný adekvátnou 
intervenciou, zameranou na zastavenie progresie hrania do fa-
tálnych dôsledkov.
Treba si uvedomiś, že aj tie najsofistikovanejšie stratégie sa 
míòajú úèinkom, pokia¾ neovplyvnia široké spoloèenské pove-
domie vrátane výkonnej a legislatívnej moci. Efektívne aktivity 
musia zahàòaś tak prácu na úrovni populácie, ako aj prácu na 
úrovni indivídua, keïže ide o zložitú súhru interpersonálnych 
a intrapersonálnych faktorov spolu s faktormi inštitucionálny-
mi, spoloèenskými a legislatívnymi. Len úèinná spolupráca všet-
kých, ktorých sa to týka, tak môže prispieś k zmene sociálnej 
atmosféry a dosiahnuś primeranú ochranu mládeže pred dôsled-
kami hazardného (zvlášś internetového) hrania.
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Problematika úèinkov mediálneho násilia na deti a dospievajú-
cich sa stala poèas nieko¾kých posledných desaśroèí jednou z naj-
sledovanejších a najkontroverznejších tém (Potter, 1998). Svedèí 
o tom i celý rad odborných štúdií (Wilson et al., 2002, Anderson 
et al., 2003), ktorých výsledky poukazujú na to, že programy ur-
èené deśom obsahujú viac násilia ako iné typy programov. Pod¾a 
výsledkov sheffieldskeho výskumu (Groebel, 1998) 70 % všetkých 
prejavov násilia malo fiktívny základ, prièom najväèší podiel pri-
padá na kreslené filmy, urèené predovšetkým deśom. Samotné 
násilie akoby bolo idealizované èi prikráš¾ované vo vysielaní ur  -
èenom pre deti, ako aj pre dospievajúcich èi dospelých divákov 
(Wilson et al., 2002). V rámci analýzy vysielania troch sloven-
ských televíznych staníc – TV Markíza, TV JOJ a STV1 (Drvotán, 
2008) – sa len poèas jedného týždòa odprezentovalo spolu 1 026 ná -
silných scén (èo predstavuje 3,5 násilných epizód za hodinu), 
2 381 symbolov násilia, 1 433 prejavov násilného správania (týra-
nie, násilie na majetku) a 5 438 násilných èinov (z toho 423 kon-
èiacich sa smrśou, 96 konèiacich sa zranením, 1 141 prípadov 
fyzického násilia a 411 prípadov verbálnej agresie). Takto prezen-
tované vzory zvyšujú riziko, že diváci sa priamo z obrazovky uèia 
agresii, stávajú sa menej citlivými, t. j. desenzitizovanými.

Násilie a agresia

Mnohé štúdie ukázali, že mediálne násilie má úèinky na agresív-
ne správanie detí a dospievajúcich. Anderson a spolupracovníci 
(Anderson, Dill, 2000, Anderson, Bushman, 2002) vyvinuli Vše-
obecný model agresie (GAM), aby vysvetlili teoretické prepoje-
nie medzi vystavením diváka mediálnemu násiliu a agresívnymi 
dôsledkami, postojmi a správaním. Tento model opisuje „mul-
tistupòovitý proces, prostredníctvom ktorého personologické 
(na príklad agresívna osobnosś) a situaèné (napríklad hranie vi-
deohier ako impulz) premenné na strane vstupu vedú k agresív-
nemu správaniu ovplyvnením niektorých súvisiacich vnútorných 

stavov a výsledkov automatických a kontrolných hodnotiacich (èi 
rozhodovacích) procesov“ (Anderson, Dill, 2000, s. 773).
GAM diferencuje medzi krátkodobými a dlhodobými úèinkami 
mediálneho násilia na deti. Pri krátkodobých GAM predpovedá, 
že vystavenie divákov mediálnemu násiliu môže ovplyvniś agresív-
ne myšlienky, city a správanie. Dlhodobejšie vystavenie divákov 
násilným obsahom pod¾a GAM môže vyústiś do rozvoja a po-
silnenia poznatkových štruktúr spojených s agresiou. Tieto po-
znatkové štruktúry zahàòajú bdelosś voèi nepriate¾ovi, agresívne 
skutky voèi iným, oèakávania, že iní sa budú správaś agresívne, 

pozitívne postoje k použitiu násilia a presvedèenie, že násilné 
riešenia sú úèinné a primerané. Opakované vystavenie divákov 
názorným scénam zobrazujúcim násilie je teda predpokladom 
následnej desenzitizácie. 

Desenzitizácia a hostilita

V odbornej literatúre (Cantor, 2000) sa najèastejšie spomínajú 
dve dôležité oblasti emocionálnych úèinkov mediálneho násilia: 
zvýšenie hostility (podráždenosti) a desenzitizácia na jednej stra-
ne a prežívanie strachu a úzkosti na druhej.
Desenzitizáciu možno definovaś ako zníženú emocionálnu res-
ponzivitu na negatívne a averzívne stimuly po ich opakovanej 
expozícii (Fanti et al., 2009). S plynúcim èasom a pri opakova-
nom vystavení násiliu vykazujú mnohí diváci pokles emocionál-
nych odpovedí pri zobrazení násilia a poškodenia. Desenzitizácia 
bola napríklad pozorovaná v podobe redukcie emocionálneho 
rozrušenia, keï je divák v role svedka násilia, v podobe väèšej ne-
rozhodnosti, keï treba zavolaś dospelého, aby zasiahol v prípade 
úèasti na fyzickej roztržke, v podobe vykazovania menšej sym-
patie pre obete domáceho násilia (Cantor, 2000). Poèiatoèné vy-
stavenie mediálnemu násiliu vytvára typické averzívne odpovede, 
ktoré sú dôkazom toho, že ¾udské bytosti majú vrodené negatívne 
odpovede na sledovanie násilia. Cantorová (2000) sa odvoláva na 
celý rad dôkazov, že vnímanie násilia zvyšuje hostilné city divákov 
(Wilson, 1989), ale zároveò poukazuje na to, že tento vzśah je 
dvojsmerný. Úroveò hostility divákov sa stáva dokonca vyššou po 
sledovaní násilného filmu, ale ostáva na tej istej úrovni po sledo-
vaní nenásilného filmu.
Tento výsledok popiera katarktické úèinky násilných programov, 
èo znamená, že sledovanie násilia nepomáha oèistiś divákov od 
ich sklonov k násiliu. Opakované sledovanie násilia vytvára trva-
le hostilnú mentálnu štruktúru, porušujúcu interakcie, ktoré boli 
afektívne neutrálne rovnako ako tie, ktoré zahrnovali pobúrenie 
(hnev).
Chronické vystavovanie mediálnemu násiliu má pravdepodobne 
dlhodobé efekty na postoje divákov k násiliu a k obetiam násilia 
prostredníctvom procesu desenzitizácie, ale presný mechanizmus 
desenzitizácie nie je ešte plne zrozumite¾ný. Jedna možnosś je tá, 
že opakované vystavenie divákov násiliu v médiách odbrzïuje ich 
zábrany myslieś a konaś násilne èi prežívaś deštruktívne city.

Strach a úzkosś

Existujú viaceré štúdie, ktoré potvrdzujú, že sledovanie násilných 
scén v televízii vedie k pociśovaniu intenzívneho strachu a úzkos-
ti u mnohých detských divákov. Jedným z experimentov v tejto 
oblasti bola štúdia z Rhode Islandu (Owens et al., pod¾a Cantor, 
2000), kde výskumníci analyzovali výpovede rodièov 500 detí od 
predškolského veku po 4. roèník ZŠ, týkajúce sa trávenia vo¾né-
ho èasu sledovaním televízie. To, èo deti desí, je množstvo násilia 
prezentovaného v médiách, vnímaná hrozba násilia èi ublíženia, 
pretože deti sú náchylné myslieś si, že sa stanú obeśami násilia 
pozorovaného v televízii, a tento predpoklad potom môže pod-
mieòovaś ich strach zo sveta ako nebezpeèného miesta (Joseph-
son, 2005). Prítomnosś ve¾mi živých, detailných spomienok, kto-
ré trvale navodzujú strach, sa vyskytuje temer univerzálne u detí 
i dospelých, mužov i žien. Viac ako jedna štvrtina študentov Uni-
verzity vo Wisconsine a Michigane z výskumu, ktorý spomína 
Cantorová (2000), uviedla, že emocionálny úèinok násilného fil-
mu, vzbudzujúceho strach, pretrváva u nich v priemere ešte šesś 
rokov po odprezentovaní príbehu èi epizódy. 

VPLYV MEDIÁLNEHO NÁSILIA NA PREŽÍVANIE DIVÁKOV

PhDr. Barbora Mesárošová, PhD., Univerzita Komenského, Filozofi cká fakulta, Katedra psychológie, Bratislava
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Dospelí, hlavne rodièia, nedokážu èasto predikovaś strachové 
reakcie svojich detí na televízne alebo filmové príbehy, pretože 
úroveò kognitívneho vývinu detí ovplyvòuje spôsob, ako dieśa vní-
ma a odpovedá na mediálne stimuly. Dospelí èasto nerozumejú 
tomu, ako dieśa vnímaný príbeh chápe a ako si ho interpretuje. 
S narastajúcim vekom, ako deti dozrievajú po stránke poznáva-
cích schopností, prichádzajú na to, že mnohé veci im nemôžu 
ublížiś, kým iné sú potenciálne viac nebezpeèné.
Tri zovšeobecnenia v detskom myslení pomáhajú lepšie porozu-
mieś vývinovým zmenám pri reakciách na násilné obsahy v mé-
diách. Prvý typ generalizácie sa prejavuje v podobe odklonu od 
dôrazu na vonkajšiu (vzh¾adovú) stránku vecí smerom k ich pod-
state (Rogge, 1999). Pre predškolské dieśa (3- až 5-roèné) je prí-
znaèné, že sa bude báś viac nieèoho, èo vyzerá desivo, ale v sku-
toènosti je neškodné, v porovnaní so školákmi (9- až 11-roèní), 
pod¾a ktorých zjav zaváži ove¾a menej v porovnaní s deštruktív-
nym potenciálom urèitej postavy, zvieraśa alebo objektu.
Druhý typ generalizácie spoèíva vo väèšej responzivite starších 
detí na násilné podnety reálneho charakteru v porovnaní s mlad-
šími, ktoré intenzívnejšie reagujú na nebezpeèenstvo fantazijné-
ho charakteru. Vnímanie násilia deśmi sa dramaticky mení s na-
rastajúcim vekom. Napríklad predškoláci èasto veria v magické 
a nadprirodzené bytosti (Rosengren, Kalish, Hickling a Gelman, 
1994) a ich presvedèenie o ich existencii môže kolísaś pod¾a 
toho, aké sa veci zdajú, a nie pod¾a toho, aké v skutoènosti sú 
(Piaget, Inhelderová, 2007). Ako deti rastú, uvažujú o èoraz väè-
šom rozsahu podnetov, ktoré by mohli rozhodnúś, èi sa urèitá 
udalosś alebo charakter vyskytuje v reálnom živote, alebo nie. 
Aké dôsledky to môže maś vzh¾adom na percepciu a hodnotenie 
mediálneho násilia? Je jasné, že fantastické obrazy násilia môžu 
staršie deti a dospelí bagatelizovaś, ale malé deti ich vnímajú ako 
ve¾mi reálne. Napríklad Øíèan a Pithatová (1995) uvádzajú prí-
klad traumy malého dieśaśa po sledovaní príbehu medvedíka Yo-
giho a jeho priate¾a Bubuho pri požiari v Yellowstonskom parku. 
Dieśa sa tak strašne bálo, že jeho hrdinovia pri požiari zahynuli, 
že príbeh opakovane prežívalo znovu a znovu. Išlo síce o ani-
movaný film, ale dieśa prežívalo príbeh ako skutoèný. Takéto 
zistenia podèiarkujú, že nemôžeme ignorovaś násilie v animova-
ných filmoch ako málo úèinné, keï zvažujeme strachové reakcie 
mladších divákov.
Tretí typ generalizácie sa dostavuje s vekom, keï deti zaèínajú 
prežívaś strach pri mediálnom zobrazení abstraktných koncep-
tov. Cantorová (2000) uvádza, že emocionálny úèinok filmového 

príbehu vyvoláva v predškolskom a mladšom školskom veku iné 
reakcie ako v dospievaní. Vo filmovej ukážke o vojne v Perzskom 
zálive reagovali mladšie deti intenzívnejšie na konkrétne vizuál-
ne aspekty spravodajstva (bombardovanie, explózie na mínovom 
poli), kým tínedžeri boli viac rozrušení abstraktnými prvkami 
udalosti (ako je možnosś rozšírenia vojnového konfliktu).

Zvládanie úèinkov mediálneho násilia

Pri snahe porozumieś emocionálnym reakciám na mediálne obsa-
hy je z vývinovej perspektívy dôležité vedieś predchádzaś alebo re-
dukovaś škodlivé vplyvy, spôsobené mediálnym násilím. Výskum 
týkajúci sa kognitívneho vývinu pomáha skúmaś úèinné spôsoby, 
ako dodaś odvahu deśom, ktoré sa vy¾akali v dôsledku pôsobenia 
mediálneho ohrozenia. Stratégie zvládania médiami navodených 
strachov je potrebné prispôsobiś veku dieśaśa. Asi do veku se-
dem rokov najlepšie fungujú neverbálne stratégie zvládania. Patrí 
k nim snaha premiestniś dieśa z desivej situácie, roz ptýliś ho, ve-
novaś mu pozornosś a rozvinúś uòho desenzitizáciu. Osemroèní 
a starší sa môžu upokojiś vïaka logickým vysvetleniam, preèo sa 
majú cítiś bezpeène. Ak príbeh, ktorý videli, bol vymyslený, pomá-
ha deśom tejto vekovej skupiny pripomenúś, že to, èo mali mož-
nosś vidieś, by sa nemohlo nikdy staś. Keï program zobrazoval 
ohrozujúcu udalosś, ktorá by sa mohla staś, treba deti presvedèiś, 
že práve im sa staś nemôže, alebo im daś povzbudivé inštrukcie, 
ako jej predchádzaś.  
Aby sme dokázali redukovaś efekt mediálneho násilia, stupòujúci 
agresiu, bolo by potrebné rozvinúś mediaèné stratégie, ktoré by 
mohli používaś rodièia alebo uèitelia. Napríklad ak sú diváci vo 
zvýšenej miere desenzitizovaní a nepriate¾skejší, stáva sa èoraz 
menej pravdepodobným, že budú súcitiś s obeśami násilia (Slo-
víková, 2010). Jedna výhrada kritikov k spôsobu, akým je násilie 
zvyèajne vykres¾ované v televízii, spoèíva v tom, že minimalizuje 
okamžité škodlivé dôsledky pre obeś, vyzdvihuje desenzitizáciu 
a zvyšuje pravdepodobnosś nadobudnutia agresívnych postojov 
a správania.
Z uvedených výsledkov vyplýva, že pri sledovaní vplyvov mediál-
neho násilia na prežívanie a správanie divákov sa nemožno za-
meraś výluène len na agresívne prejavy, keï chceme porozumieś 
celej šírke jeho škodlivých dôsledkov.

Literatúra je dostupná u autorky príspevku. 
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Pozrime sa spolu na niektoré najvýznamnejšie komunikaèné 
médiá, ako nám slúžia a kde sú ich slabé miesta.

Internet

Nespochybnite¾ná je databáza informácií na internete, aj keï 
mnohé odborné informácie sú navyše spoplatòované, a tak sa 
používatelia èasto uspokoja s neautorizovanými názormi, za 
ktoré nik oficiálne nenesie zodpovednosś. A tu sa dostávame 
k problému virtuálnej reality, ktorá nie je celkom identická so 
skutoènosśou.
Pod¾a výskumov sa muži vydávajú za ženy v 23 % a ženy za 
mužov v 4 %, deti vo veku 12 – 14 rokov sa vydávajú za star-
šie, dievèatá sa prezentujú èastejšie pod cudzou identitou ako 
chlapci, dievèatá vo svojom Nicku (prezývke) èastejšie špecifi-
kujú rod ako chlapci (Šmahel, 2003).
Najmä pre ¾udí psychicky labilných a sociálne izolovaných a ne-
zrelých je riziko stotožnenia s virtuálnou identitou v podobe od 
difúznosti identity až po defenzívne popretie (Weinreich, Saun-
derson 2003).
V súèasnosti sa rýchlo šíri závislosś od internetu (IAD), ktorú 
diagnosticky zaraïujeme medzi nelátkové závislosti a ktorej 
skríning vypracovala K. Youngová ako Škálu internetovej závis-
losti (Young, 1999).
Informácie na internete sú skreslené aj sociálno-psychologic-
kým kontextom autorov. Tak sa stáva, že získavame poznatky 
prevažne z Európy, Severnej Ameriky a technicky vyspelejších 
ázijských štátov v nerovnováhe s krajinami Afriky a menej 
technicky rozvinutými oblasśami. Významnú úlohu zohráva aj 
kultúra. Niektoré kultúry sú napríklad otvorenejšie, pokia¾ ide 
o poskytnutie fotiek zachytávajúcich spôsob života, iné chránia 
svoje súkromie pred poh¾admi cudzích (napríklad moslimské 
krajiny). Na základe faktu, že ženy sa na internete èasto pre-
zentujú v eroticky ladených polohách (Šmahel, 2003), sa potom 
stretávame s prekvapením turistov z arabských krajín, že mnohé 
Európanky a Amerièanky nie sú náchylné verejne sa odha¾ovaś. 
Na druhej strane, západná civilizácia viac chráni fotografie detí 
pred cudzími poh¾admi, èo prehlbuje virtuálny imidž vymierajú-
cej civilizácie. Médiá môžu takto prehlbovaś etnické stereotypy 
(Harding a kol., 1969).
Ve¾kým problémom stále zostávajú webové stránky propagujú-
ce násilie a patologický životný štýl.

E-mail

Výhodou internetovej pošty je okrem rýchlosti aj možnosś pre-
myslenej reakcie. E-maily sú prevažne verbálnou komunikáciou, 
èiže prichádzame o vnemy z neverbálnej komunikácie: emócie, 
prejavy príśažlivosti, niektoré osobnostné charakteristiky, prvý 
a celkový dojem (Krivohlavý, 1988). 
Aj tu sú však urèité riziká, spôsobené technickými nedokonalos-
śami, ako je stratenie èi automatické vyhadzovanie pošty. Taká-
to situácia môže viesś k interpretácii, že problém je interperso-
nálny, nie technický. 
Ïalší problém predstavuje nevyžiadaná pošta a rôzne hromad-
né pošty s nepredvídate¾ným obsahom. Tu sa prejavuje naša 
nepripravenosś na tlak vyvíjaný cez médiá a aj poverèivosś, ty-
pická pre postkomunistické krajiny (Togler, 2007), ktorá nás 
núti hromadnú poštu pod hrozbou nešśastia posielaś ïalej.  

Facebook a sociálne siete

Niektoré psychologicky významné fakty si ilustrujeme na Face-
booku ako najrozšírenejšej sociálnej sieti.
Facebook bol vytvorený v roku 2004 pre uzavretú skupinu štu-
dentov a je to práve nekontrolovate¾ná expanzia, pre ktorú mu 
predpovedajú zánik. V roku 2009 ho, najmä z tohto dôvodu, 
prestal používaś aj Bill Gates.
Pozrime sa na dva výskumy týkajúce sa Facebooku. Prvý vý-
skum, uskutoènený na mládeži, poukazuje na fakt, že odha¾ova-
nie svojho súkromia v záujme zvyšovania spoloèenskej prestíže 
a prevzatie kontroly nad informáciami zverejòovanými na Face-
booku sú dva rôzne psychické procesy. To znamená, že mládež 
vo svojej potrebe komunikovaś a prezentovaś sa zabúda cenzu-
rovaś osobné údaje a fotografie, èím sa vystavuje riziku ich zne-
užitia (Christofides, Muise, Desmarais, 2008).
Druhý výskum, uskutoènený na vysokoškolákoch, potvrdil pô-
vodný úèel Facebooku. Slúži predovšetkým na zábavu, len okra-
jovo na získavanie informácií (Park, Kee, Valenzuela, 2009).
A ïalej: oficiálne majú právo registrovaś sa len deti vo veku 
od 13 rokov, ale Facebook láka ponukou hier aj mladšie deti 
a nemá záujem overovaś fiktívne údaje.
S prihliadnutím na uvedené fakty: 1. je to zábava; 2. zverejòuje-
me viac osobných faktov, ako by sme chceli; 3. prevádzkovate¾ 
nedodržiava pravidlá; 4. fiktívna kontrola, dospelí by nemali 
maś problém usmerniś deti, ale najmä sami seba na triezvy po-
h¾ad na zisky a straty facebookových profilov. Deti a mládež si 
neuvedomujú, že nie je v ich záujme také odhalenie súkromia, 
ako vidia u slávnych ¾udí, ktorí okrem vyh¾adávania takejto for-
my reklamy vlastnia aj ochranku svojej osoby.

Mobil, telefón

K výhodám mobilného telefónu patria: dostupnosś, prenosnosś, 
tiesòové linky, krízové poradenstvo.
K nevýhodám z psychologického h¾adiska patria: predpoklad 
24-hodinovej dispozície bez oh¾adu na psychohygienu, podobne 
ako pri internete (Fogg, 2008). Ïalej fakt, že môže vzniknúś 
závislosś aj od mobilného telefónu. Pre deti je riziko závislosti 
od hier, ktoré sú súèasśou služieb. Zarážajúce je, že deti èasto 
vypovedajú o svojom mobile ako o najlepšom priate¾ovi (Beavis, 
2008). Problematikou vzśahu detí k iPodu a iPhonu ako k pria-
te¾ovi sa zaoberajú aj iní autori (Buckleitner, 2010).
U bežnej populácie telefonovanie a manipulácia s mobilom od-
búrava neistotu a napätie. Mnoho ¾udí stráca sebaistotu a prepa-
dá panike v situácii, keï nemá mobil pri sebe. 

Chat a diskusné fóra

Chat ako komunikaèný prostriedok využívajú skôr ženy, do dis-
kusných fór vstupujú viac muži (Šmahel, 2003).
Okrem možnosti rozšíriś naše vedomosti a argumentaèné 
schopnosti sa dá chat využiś aj ve¾mi zmysluplne, napríklad na 
on-line poradenstvo.
Treba však vedieś, že komunikácia on-line je považovaná za 
priestor disinhibície, èiže prostredie bez zábran, kde sú odbrz-
dené prejavy pomerne rozšírené (Šmahel, 2003). ¼udia, ktorí 
sa vydávajú v kyberpriestore za niekoho iného, sa èasto cítia 
ako experimentátori, a nie klamári (Jedelská, 2010). Preto ak 
nevieme, s kým komunikujeme, nemali by sme odha¾ovaś zra-
nite¾né miesta. 

PSYCHOSOCIÁLNE FAKTORY MEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE

Mgr. Magda Biznárová, psychologička, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
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Zoznamky

Zoznamky poskytujú ideálny priestor pre osoby marginalizo-
vané v bežnom živote pre rôzne, najmä sociálne hendikepy 
(Šmahel, 2003). Pri využívaní tejto služby treba rátaś s pomer-
ne vysokým percentom úèastníkov vo výkone trestu, so psycho-
patickými osobnosśami a s osobami, ktoré zoznamky využívajú 
na skratové vybitie potláèaného sexuálneho pudu (Benkoviè, 
2007). Príbehmi podvedených alebo okradnutých ¾udí cez zo-
znamky sa zaoberá aj Psychologie dnes (Jedelská, 2010). 
Veríme, že toto pomenovanie niektorých psychosociálnych ja-
vov spojených s mediálnou komunikáciou prispeje k tomu, že 
budeme médiá využívaś v primeranejšej miere a vo svoj pro-
spech.
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Ak ste sa niekedy zamysleli nad otázkou, èi je možné regulovaś 
vplyv médií, ktoré sa snažia ovplyvòovaś myšlienky, postoje a èas-
to i rozhodnutia predovšetkým mladých ¾udí prostredníctvom 
správ, obrázkov èi spôsobu ich podania, tak ste uvažovali v inten-
ciách mediálnej výchovy.

Aby sme lepšie pochopili význam a podstatu mediálnej výchovy 
ako prostriedku vedúceho k mediálnej gramotnosti, zamyslime sa 
najskôr nad podstatou globalizácie, pretože nám umožní lepšie 
porozumieś nevyhnutnosti zavádzania mediálnej výchovy do pro-
cesu vzdelávania.
Najvšeobecnejšie globalizáciou môžeme nazvaś politické, ekono-
mické a kultúrne procesy, ktoré sa prejavujú vzájomným ovplyv-
òovaním a prepájaním národov, štátov, kontinentov a dokonca 
aj civilizácií. Z historického h¾adiska nie je proces globalizácie 
nièím novým, naopak, je starý ako ¾udstvo samo. Vo vzśahu k sú-
èasnosti je faktom, že nás tiež sprevádza v každodennom živote, 
hoci si to niekedy ani neuvedomujeme. Nekompromisné posta-
venie informaèných technológií – masové používanie mobilov, 
poèítaèov, internetu èi satelitov – spôsobuje to, že globalizácia 
nadobudla „rýchlosś svetla“, nemôžeme jej nijakým spôsobom 
uniknúś, a preto ju musíme prijaś ako realitu, ako výzvu, aj so 
všetkými pozitívami a problémami, ktoré so sebou v súèasnosti 
prináša. Dôležitou podmienkou je to, aby sme vedeli rozoznaś, èo 
je na globalizácii dobré èi prijate¾né a èo nie je, a tiež to, aby sme 
ju dokázali využiś vo svoj prospech, ale aj v prospech iných ¾udí 
(možno aj celého ¾udstva). 
Globalizáciu môžeme teda považovaś za jav, ktorý sa bezpro-
stredne dotýka každého z nás. 
Správa sekretariátu OECD Vzdelávanie pre zajtrajšok definuje 
globalizáciu z ekonomického h¾adiska ako „bezbariérový“ svet 
vzájomne od seba závislých krajín, prièom z h¾adiska kultúrnych 
aspektov globalizácia na jednej strane vnáša vklad v podobe mož-
ností cestovania a poznávania kultúr, na druhej strane prispieva 
k obave z jej negatívneho vplyvu, napríklad na národné jazyky 
a kultúrnu diverzitu (prototypom je výsadné postavenie anglièti-
ny, èo umožòuje nielen uplatnenie, ale aj významný dosah prog-
ramov „anglosaskej kultúry“).
Asi sa nemýlime, ak povieme, že globalizované masmédiá majú 
èasto ve¾ký vplyv aj na široké masy obyvate¾stva, dokonca ich nie-
ktorí vyhranení zástancovia morálky oznaèujú za nástroj deštruk-
cie základných ¾udských hodnôt, na druhej strane, pre mnohých 
sú zárukou demokracie na svete.
Zjednodušene povedané, pre niekoho predstavuje globalizácia 
viac hrozbu a pre iného zase viac šancu, no podstatné je hlavne 
to, že ide o proces, ktorý sa už zaèal a je spoloèným osudom pre 
všetkých obyvate¾ov tejto planéty.
V tejto súvislosti si musíme uvedomiś aj ve¾mi závažný fakt, a síce 
to, že médiá vo svojej globalizovanej podobe zohrávajú význam-
nú rolu v socializácii detí a mládeže, a s tým súvisiacu skutoènosś, 
že nie je nièím výnimoèným ich zneužívanie na komerèné úèely 
(ovplyvòovanie tzv. adolescentnej subkultúry). 
Vzdelávanie musí reflektovaś realitu globalizovaného sveta – 
malo by vybaviś mladých ¾udí prostriedkami kontaktu s takýmto 
prostredím. Toto je cie¾om mediálnej výchovy ako procesu na zís-
kavanie mediálnej gramotnosti.
Mediálna gramotnosś predstavuje hlavne pre mladých ¾udí (no 
nielen pre mladých) základný nástroj, aby sa mohli informovane 
rozhodovaś a byś zodpovední ako èlovek i obèan, a tiež na to, 
aby boli schopní lepšie posúdiś dôsledky svojej vo¾by. Platí, že 
„mediálne gramotný“ èlovek je nároènejším cie¾om pre mediálnu 
manipuláciu, a zároveò platí aj to, že dokáže viac využívaś médiá 

prospešným smerom. Cie¾om mediálnej výchovy je zvýšiś povedo-
mie o mnohých formách mediálnych oznámení, s ktorými sa èlo-
vek stretáva v každodennom živote – vedieś rozpoznaś a filtrovaś 
to, ako médiá vplývajú na vnímanie a presvedèenie a v koneènom 
dôsledku aj na osobnú vo¾bu. V neposlednom rade mediálna 
gramotnosś predstavuje zruènosti, znalosti a porozumenie toho, 
ako médiá využívaś efektívne – ako kritický prijímate¾ informácií 
(spotrebite¾) a tiež ako výrobca informácií. Mediálna gramotnosś 
je zároveò jednou z k¾úèových podmienok aktívneho obèianstva 
a medzikultúrneho dialógu.

Podstatou mediálnej výchovy v školskom vzdelávaní – prístupom 
nedirektívnej, obsahom nezameranej na poznatky, vo forme prie-
rezovej témy alebo samostatného predmetu – je nauèiś žiakov 
vyberaś, hodnotiś a využívaś informácie metódou spoloèného skú-
mania, analyzovania a samostatného premýš¾ania, prièom vzśah 
medzi žiakom a uèite¾om je postavený na atmosfére vzájomného 
dialógu a akceptácie. 
Takýto, ve¾mi zjednodušene definovaný, je rámec pre „školskú“ 
mediálnu výchovu, ktorú školy ponúkajú vo svojich vzdelávacích 
programoch. Metodickú pomoc a zdroje na jej uskutoèòovanie 
v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu im ponúka Štátny pe-
dagogický ústav, ktorý v súèasnosti pripravuje pre pedagógov zo 
škôl aj cielené vzdelávanie v mediálnej výchove prostredníctvom 
už akreditovaného vzdelávacieho programu.

VÝZNAM MEDIÁLNEJ VÝCHOVY V ŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ – V KONTEXTE SÚČASNOSTI

PhDr. Ľubica Bizíková, Štátny pedagogický ústav, Bratislava
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Jedným z neželate¾ných javov súèasnej spoloènosti je aj èoraz 
vyšší výskyt a širšie spektrum javov, ktoré nazývame sociálno-
patologické. Ide o pomerne širokú škálu javov, ktoré vnímame 
ako nechcené, nežiaduce alebo až neprijate¾né. Každý z týchto 
javov má svoju mieru spoloèenskej nebezpeènosti. O èo je škod-
livosś a nebezpeènosś sociálnopatologického javu vyššia, o to je 
pravdepodobnejšie, že spoloènosś bude maś väèší záujem, aby 
sa javu úèinne predchádzalo, aby sa riešil èi minimalizoval jeho 
výskyt v spoloènosti. 
Vo vzśahu k sociálnym normám možno sociálne správanie èleniś 
takto (In: Ondrejkoviè, P., 2000):
–  normokonformné (resp. konformné) sociálne správanie, ktoré 

je v súlade s normami spoloènosti; 
–  nonkonformné, nápadné, provokujúce sociálne správanie, 

ktoré je ešte v rámci toleranèného limitu, je ešte spoloèensky 
akceptovate¾né; 

– deviantné, odchylné od normality. 

Deviantné správanie èleníme na:
• disociálne – nesociálne, neprispôsobivé, nespoloèenské;
•  asociálne až antisociálne (asociálne – nespoloèenské správa-

nie, teda nezodpovedajúce normám danej spoloènosti, ktoré 
nemá ešte úroveò nièenia hodnôt ako antisociálne – uvedo-
mované protispoloèenské správanie);

• delikventné;
•  kriminálne (vzśahujúce sa na trestný èin – napríklad krádeže, 

lúpežné prepadnutia, vraždy...).
 
Práve závislostné správanie patrí pod¾a viacerých autorov (na-
príklad S. Fischer, J. Škoda, B. Kraus, J. Hroncová, P. Ondrejko-
viè a ïalší) medzi najzávažnejšie sociálnopatologické javy.
Hoci nelátkové návykové choroby nenájdeme v oficiálnych diag-
nostických tabu¾kách medzinárodnej klasifikácie chorôb, nie-
ktoré z nich sú zaradené medzi návykové a impulzívne poruchy. 
V súvislosti so zmenami našej súdobej spoloènosti zaznamená-
vame aj zmeny sociálnopatologických javov, ktoré sú ich neže-
late¾nou súèasśou. 
Oblasś rizikového závislostného správania zahàòa jednak drogo-
vú závislosś, teda závislosś od psychoaktívnych látok, ale aj už 
spomenuté nelátkové návykové choroby. 

Napriek tomu, že moderné komunikaèné technológie prinášajú 
nesporne rad pozitív, napríklad zjednodušujú a urých¾ujú ko-
munikáciu a stávajú sa nevyhnutnou súèasśou fungovania sú-
èasnej vyspelej spoloènosti, v ïalšom sa zameriame iba na ich 
opaènú stránku – na niektoré neželate¾né negatívne javy, ktoré 
so sebou prináša problémové používanie poèítaèa, internetu, 
chatu èi mobilu.
  
Návykové spávanie vo vzśahu k poèítaèom a internetu 

Návykové spávanie vo vzśahu k poèítaèom a internetu zaraïu-
jeme medzi návykové a impulzívne poruchy (teda do tej istej 
skupiny ako patologické hráèstvo alebo patologické nakupova-
nie èi vorkoholizmus – závislosś od práce). Na oznaèenie toh-
to sociálnopatologického javu dodnes nie je ustálená jednotná 
terminológia. Používajú sa odlišné názvy, ako napríklad závis-
losś od internetu (angl. internet addiction) alebo aj problémové 
používanie internetu (angl. internet pathological use). Prvý opis 
znakov závislostného správania vo vzśahu k internetu priniesla 
pod¾a P. Vondráèkovej a J. Vacka (2009, s. 4) americká psycho-
logièka Young v roku 1996. Od toho obdobia priśahuje tento 

novodobý fenomén závislostného správania a virtuálny svet in-
ternetu pozornosś odbornej verejnosti takmer na celom svete. 
Všeobecne sa závislosś od používania internetu definuje ako 
používanie internetu, ktoré so sebou prináša do života jedinca 
psychologické, sociálne, pracovné a/alebo školské komplikácie.  

Ako môžeme vymedziś závislosś od internetu?
Na úvod vymedzíme alebo presnejšie špecifikujeme základné 
znaky, prostredníctvom ktorých je možné urèiś problémové, ne-
zdravé, teda závislostné správanie. Patologický vzśah k interne-
tu, poèítaèom èi mobilu má analógiu v šiestich základných zna-
koch (tzv. diagnostických kritériách), prostredníctvom ktorých 
vymedzujeme akúko¾vek závislosś. 
Sú to:
1) znak: silná túžba alebo nutkanie, tzv. baženie (angl. craving),
2) znak: problémy so sebaovládaním,
3) znak: odvykací stav, 
4) znak: vzrast tolerancie,
5)  znak: postupné zanedbávanie iných potešení alebo záujmov 

a koníèkov,
6)  znak: pokraèovanie aj napriek zjavným škodlivým následkom.

Navyše je potrebné uviesś, že vždy ide o sebadeštruktívne sprá-
vanie.
Diagnostické kritériá problémového používania internetu pod¾a 
Youngovej (1998), modifikované Beardom a Wolfom (2001), ur-
èujú, že na diagnostiku závislosti od internetu musí byś prítom-
ných všetkých päś nasledujúcich príznakov (In: Vondráèková 
a J. Vacek, 2009, s. 5):
1)  „zaujatie internetom (premýš¾anie o predchádzajúcich aktivi-

tách na internete alebo o tých budúcich);
2)  potreba používaś internet v èoraz dlhších èasových úsekoch, 

aby èlovek dosiahol uspokojenie;
3)  opakovaná neúspešná snaha kontrolovaś, prerušiś alebo za-

staviś používanie internetu;
4)  nepokoj alebo podráždenosś pri pokuse prerušiś alebo vzdaś 

sa používania internetu;
5)  prekraèovanie pôvodne plánovaného èasu pripojenia k inter-

netu.“

Zároveò musí byś pod¾a uvedených autorov prítomný aspoò je-
den z nasledujúcich príznakov:
1)  ohrozenie alebo riskovanie straty dôležitého vzśahu, zamest-

nania alebo príležitostí v kariére v dôsledku používania in-
ternetu;

2)  klamanie èlenom rodiny, terapeutom alebo ïalším blízkym 
osobám na zastieranie nadmerného používania internetu;

3)  používanie internetu ako spôsob úteku od problémov alebo 
snaha zbaviś sa dystrofickej nálady (napríklad pocitu bezmoc-
nosti, viny, úzkosti a depresie).

Internet nesie so sebou v porovnaní s bežným fyzickým kontak-
tom omnoho väèšie riziká. Všetci ¾udia, tzv. on-line prisśahovalci 
(tí, ktorí sa moderným komunikaèným technológiám museli uèiś) 
rovnako ako on-line domorodci (deti a mládež, ktorých súèasśou 
života vždy boli moderné komunikaèné technológie), musia po-
znaś nielen nesporné výhody, ale aj riziká, ktoré komunikácia 
sprostredkovaná modernými technológiami prináša.
Medzi riziká okrem už spomenutého závislostného správania 
možno zaradiś ïalšie, napríklad internetové šikanovanie, zne-
užitie osobných informácií, sledovanie nevhodných obsahov 
a mnohé iné.

VYBRANÉ ASPEKTY TZV. KOMUNIKAČNÝCH ZÁVISLOSTÍ A ICH PREVENCIA

PhDr. Ingrid Hupková, PhD., psychologička, psychoterapeutka, riaditeľka kabinetu sociálnej prevencie, Národné osvetové centrum
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Je zrejmé, že v súvislosti s rýchlym rozvojom informaèných tech-
nológií nás pravdepodobne zvýšenie prevalencie závislostného 
správania, ale aj iných nežiaducich fenoménov spojených s in-
ternetom a mobilmi ešte len èaká.

Chat je jednou z oblastí, pri ktorej psychológovia už pár rokov 
upozoròujú na vysokú potencialitu rizika vzniku závislosti. 
Riziko predstavuje najmä pre ¾udí, ktorí majú problémy v reál-
nych sociálnych vzśahoch. Pri chatovaní môžu všetky svoje hen-
dikepy zakryś. Komunikácia cez internet poskytuje ve¾a èasu na 
premýš¾anie nad odpoveïou, možnosś zámerne sa vyhnúś od-
povedi a pod. Odborníci varujú, že práve možnosś získaś ¾ahko 
novú identitu pod¾a svojho želania je pre mnoho ¾udí lákadlom, 
ktorému len ve¾mi śažko odolávajú. Ozajstný problém však na-
stáva vo chvíli, keï na sieti zaèneme h¾adaś záplatu na vlastné 
problémy a pobyt v chatovacích miestnostiach sa pre nás stane 
únikom z reálneho sveta. Hoci diagnóza závislosti od internetu 
a chatu zatia¾ nebola oficiálne zaradená do diagnostických tabu-
liek, napríklad v Nemecku už existuje klinika, ktorá sa špecia-
lizuje na lieèbu tohto typu závislosti, a v USA funguje obdoba 
anonymných alkoholikov, skupinová terapia pre osoby závislé 
od internetu. Poradenstvo pre nich je paradoxne dostupné prá-
ve cez internet.

Young (1998, citovaná pod¾a P. Vondráèkovej a J. Vacka) roz-
de¾uje problémové používanie internetu na päś základných ka-
tegórií:
a)  závislosś od virtuálnej sexuality, ktorá sa prejavuje kompul-

zívnym používaním webových stránok s pornografickým ob-
sahom;

b)  závislosś od virtuálnych vzśahov – používate¾ internetu sa 
nadmerne venuje on-line vzśahom; 

c)  internetové kompulzie, medzi ktoré napríklad patrí hranie 
on-line poèítaèových hier èi internetové nakupovanie;

d)  preśaženie informáciami, kam môžeme zaradiś nadmerné 
surfovanie na internete alebo h¾adanie v on-line databázach; 

e)  závislosś od poèítaèa, ktorou oznaèuje najèastejšie nadmerné 
hranie poèítaèových hier.

Problémové používanie mobilného telefónu

Aj problémové používanie mobilného telefónu patrí do oblasti 
tzv. komunikaèných závislostí. Anglickí psychológovia urobili 
rozsiahly výskum, ktorý sa týkal vzśahu dospievajúcich k ich mo-
bilným telefónom. Asi nikoho neprekvapí fakt, že väèšina ado-
lescentných respondentov prejavovala k svojmu telefónu taký 
vrelý vzśah, ako keby to bola živá osoba. Pri jeho opise volili 
slová, ktoré bežne používame pri opise niekoho milovaného, 
a neboli schopní bez neho stráviś dlhší èas než len pár minút.
Závislosś od mobilného telefónu, a to nielen hovorov, ale aj zá-
vislosś od textových a obrazových správ – SMS a MMS správ, 
rovnako ako nahratie videa na mobil a jeho zasielanie patria 
medzi ïalšie novodobé fenomény v oblasti závislostí. ¼udia, kto-
rí touto závislosśou trpia, nie sú schopní vzdialiś sa od svojho 
mobilu na dlhší èas než pár minút. Nevypínajú ho ani v noci, 
cez víkend a stále kontrolujú, èi nemajú zmeškaný hovor alebo 
textovú správu. Spolu s tým, ako sa rozvíja problémové použí-
vanie a postupuje smerom k závislosti, sa komunikácia takéhoto 
èloveka minimalizuje iba na styk prostredníctvom telefónu. Tak 
ako pri iných závislostiach, zvyšuje sa frekvencia a narastá aj 
intenzita takéhoto správania. 

Podnety na preventívnu intervenciu
    
S mnohými nelátkovými návykovými chorobami (závislosśami) 
¾udstvo bojuje už tisícroèia. Poruchy príjmu potravy sú staré 
ako ¾udstvo samo. Napríklad mentálna bulímia bola rozšírená 
už v starovekom Grécku èi Ríme. Poruchy príjmu potravy spre-

vádzajú ¾udstvo dodnes. Práve s rozvojom súèasnej konzumnej, 
na výkon orientovanej spoloènosti, ktorá uznáva tzv. kult tela, 
teda štíhlu a pestovanú postavu s mladíckym výzorom, opäś in-
tenzívne narastá aj poèet ¾udí s poruchami príjmu potravy (bu-
límie a anorexie). Dnes sa však odborníci zaoberajú aj ïalšími 
novými formami rizikového správania – bigorexiou (prejavuje 
sa nadmerným, èasto zdraviu škodlivým cvièením, extrémnym 
v dåžke, záśaži a frekvencii cvièenia, a konzumáciou potravy, vý-
živových doplnkov a zneužívaním anabolických steroidov s cie-
¾om nadmerného a rýchleho rastu svalovej hmoty), tanorexiou 
(patologické opa¾ovanie) èi ortorexiou (chorobné kontrolovanie 
zloženia svojej stravy, posadnutosś zdravou výživou /biopotra-
viny/). Rovnako aj gambling (patologické hráèstvo) patrí medzi 
¾udstvu známe, staré, ale znovuobjavené závislosti.
V prípade tzv. komunikaèných závislostí je situácia úplne iná. 
Pred 20 – 30 rokmi sme napríklad ani netušili, že telefón by 
sme mohli maś kedyko¾vek pri sebe, že budeme dostihnute¾ní 
kdeko¾vek a kedyko¾vek. Rovnako sme netušili, akým silným po-
kušením sa pre nás môže staś virtuálny svet internetu, on-line 
vzśahy, on-line nakupovanie, chatovanie èi h¾adanie romantické-
ho priate¾a v on-line prostredí – cez tzv. zoznamky. Preto je ne-
vyhnutné, aby na túto skutoènosś spoloènosś reagovala úèinnou 
prevenciou na všetkých jej úrovniach: primárnej, sekundárnej 
aj terciárnej.
Je všeobecne známe a aj výskumne verifikované, že práve mladí 
¾udia tvoria cie¾ovú skupinu, ktorej treba venovaś zvláštnu, oso-
bitne významnú a permanentnú pozornosś v súvislosti s primár-
nou prevenciou tzv. látkových (drogových) i nelátkových závis-
lostí. Mladí ¾udia vo veku od 13 do 20 rokov sú ve¾mi riziková 
skupina populácie a pravdepodobnosś vzniku problémového 
(závislostného) správania vo vzśahu k psychoaktívnym látkam èi 
moderným komunikaèným technológiám je práve u nich ve¾mi 
vysoká. Novodobý fenomén tzv. komunikaèných závislostí však 
èíha na ¾udí všetkých vekových kategórií.
Všetky tieto skutoènosti sú silnou výzvou pre preventívnu in-
tervenciu. Žia¾, v súèasnosti takmer úplne absentuje prevencia 
špecificky zameraná na oblasś nelátkových závislostí. To je vý-
znamný podnet aj pre kultúrno-osvetovú èinnosś, ktorá si nachá-
dza uplatnenie aj v oblasti sociálnej prevencie.
   
Použitá a citovaná literatúra 

Fischer, S. – Škoda, J. (2009): Sociální patologie. Analýza pøíèin a možnosti 
ovlivòování závažných sociálnì patologických jevù. Praha : Grada, 218 s. 
ISBN 978-80-247-2781-3.
Hupková, I.: Komunikaèné závislosti v kontexte sociálnopatologických ja-
vov a osobnostné predpoklady, požiadavky na sociálne kompetencie reali-
zátorov prevencie. In: Vychovávate¾. Educatio, roèník LVIII, 10/2009, 
s. 23-26, ISSN 0139-6919.
Hupková, I.: Komunikaèné závislosti. In: Bedeker zdravia, roèník V, 
6/2009, s. 82-83. ISSN 1337-2734.
Jedlièka, R. et al. (2005): Deti a mládež v nároèných životných situáci ách. 
Nové poh¾ady na problematiku životných kríz, deviácií a úlohu pomáhajú-
cich profesií. Praha : Thermis, 478 s. ISBN 80-7312-038-0. 
Kraus, B. – Hroncová, J. (2007): Sociální patologie. Hradec Králové : GAU-
DEAMUS, 325 s. ISBN 978-80-7041-896-3. 
Ondrejkoviè, P. et al. (2009): Sociálna patológia. Bratislava : Veda, SAV, 
578 s. ISBN: 978-80-224-1074-8.
Vondráèková, P. – Vacek, J. (2009): Závislostné správanie na internete. 
In: Sociálna prevencia. Bratislava : Národné osvetové centrum, è. 3, s. 4-7. 
ISSN 1336-9679.



Sociálna prevencia

MEDIÁLNA VÝCHOVA
25

Zodpovedne.sk  

Hlavnou aktivitou eSlovensko, o. z. je projekt Zodpovedne.sk, 
ktorý má cie¾ zriadiś a prevádzkovaś národné osvetové centrum 
na zvyšovanie povedomia (osvety) o zodpovednom používaní 
internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií. Na in-
ternetovej stránke projektu nájdete užitoèné rady aj v oblasti 
me diálnej výchovy. Projekt Zodpovedne.sk sa stal národným ví-
śazom súśaže o Európsku cenu za prevenciu kriminality 2009 
a v tom istom roku získal mimoriadnu cenu medzinárodného 
kongresu ITAPA.

Pomoc.sk  

Súèasśou projektu je aj zabezpeèenie prevádzky linky Pomoc.sk
(bezplatná linka pomoci – 116 111, potrebujem@pomoc.sk, 
www.pomoc.sk) a zapojenie do medzinárodných sietí liniek po-
moci, zdie¾anie skúseností iných národných centier a organizácií 
pre bezpeènosś informaèných technológií. Roène využijú túto lin-
ku stovky detí a rodièov.

Stopline.sk  

Tretím dôležitým projektom eSlovensko, o. z. je Stopline.sk – ná-
rodné centrum na nahlasovanie nezákonného obsahu, èinností na 
internete. Projekt bojuje proti zneužívaniu detí (detská pornogra-
fia, sexuálne vykorisśovanie, detská prostitúcia, obchod s deśmi, 
grooming...), rasizmu a xenofóbii a inému obsahu alebo èinnos-
tiam, ktoré vykazujú znaky trestného èinu. Za prvý polrok fun-
govania sme dostali viac ako 300 hlásení najmä v oblasti detskej 
pornografie a rasizmu. 

Základné piliere Stopline.sk
•  Prístupnosś: Nahlasovanie nezákonného obsahu, napríklad 

detskej pornografie, je pre obèanov citlivá záležitosś, a preto 
verejnosś uprednostòuje oslovenie mimovládnej organizácie 
pred orgánmi èinnými v trestnom konaní. 

•  Nestrannosś: Výhodou organizácie tretieho sektora je aj jed-
noduchšie spájanie síl bez oh¾adu na rezortizmus verejného 
sektora a konkurenèné prostredie súkromného sektora. 

•  Anonymita: Vo väèšine prípadov sa obèania rozhodnú nahlásiś 
nezákonný obsah za predpokladu anonymného podania. Pri 
každom takomto hlásení Stopline.sk garantuje, že sa ním bude 
zaoberaś bez oh¾adu na anonymitu nahlasovate¾a.

•  Efektivita: Stopline.sk pracuje ako efektívny filter pre Policajný 
zbor Slovenskej republiky, ktorému sa preposielajú len prípa-
dy podozrivé z nezákonného obsahu alebo èinností. Centrum 
pomáha predchádzaś podávaniu duplicitných hlásení v rámci 
Slovenska, ale aj siete INHOPE.

•  Medzinárodná sieś: Hlásenia, ktoré sa vzśahujú na obsah mimo 
územia Slovenska, sa preposielajú partnerským organizáciám, 
ktoré pracujú v medzinárodnej sieti INHOPE. Naopak, ak ob-
èan inej krajiny nahlási podozrivý obsah, ktorý je umiestnený 
na Slovensku, Stopline.sk sa bude týmto prípadom zaoberaś.

•  Odbornosś: Pracovníci Stopline.sk sú trestne bezúhonní, majú 
príslušné vzdelanie. Pravidelne sa zúèastòujú na odborných 
školeniach na Slovensku a v zahranièí, opierajú sa o dlhoroèné 
skúsenosti siete INHOPE. Súèasśou starostlivosti o pracovní-
kov je stála spolupráca so psychológom na zabezpeèenie psy-
chohygieny a poradenstva.

•  Prevencia: Výsledkom spolupráce všetkých strán na projekte 
Stopline.sk bude aj pravidelné zverejòovanie štatistických in-
formácií o nezákonnom obsahu a èinnostiach na slovenskom 
internete a identifikácia nových trendov v oblasti poèítaèovej kri-
minality. Pomôže to úèinnejšiemu boju proti zneužívaniu detí, 
rasizmu, xenofóbii a iným nezákonným javom na internete.

Spracovanie hlásenia

Hlásenie je spracované do 2 pracovných dní od jeho prijatia. 
Hlásenia, ktoré obsahový analytik vyhodnotí ako potenciálne 
nezákonné, budú pridané na príslušný zoznam. Ak ide o nezá-
konný obsah, snahou Stopline.sk je v súèinnosti s políciou a in-
ternetovým poskytovate¾om služby (ISP) ho zablokovaś.
 

Základné informácie o medzinárodnej sieti INHOPE

INHOPE je medzinárodná asociácia národných centier na 
nahlasovanie nezákonného obsahu na internete, ktorá vznikla 
v roku 1999 v rámci Akèného plánu Európskej komisie s ná-
zvom Bezpeènejší internet (Safer Internet Action Plan). 

Od druhej polovice 90. rokov 20. storoèia bol internet èoraz 
dostupnejší pre široké vrstvy verejnosti na celom svete, s èím 
priamo súviselo zvyšovanie objemu nezákonného a nevhodné-
ho obsahu, za ktorým nezriedka stoja organizované zloèinec-
ké skupiny. Vzh¾adom na túto skutoènosś vznikli v nieko¾kých 
krajinách centrá (tzv. Internet Hotlines), ktoré prijímali od ob-
èanov hlásenia o nezákonnom obsahu alebo èinnostiach na in-
ternete a postupovali ich ïalej polícii na prešetrenie. Aby tento 
mechanizmus úèinne fungoval, bolo potrebné nadviazaś aktívnu 
spoluprácu s políciou príslušnej krajiny, poskytovate¾mi inter-

Príklady dobrej praxe

ZODPOVEDNE.SK, POMOC.SK, STOPLINE.SK, OVCE.SK – ŠTYRI PROJEKTY V OBLASTI MEDIÁLNEJ VÝCHOVY

Ing. Miroslav Drobný, prezident eSlovensko, o. z.
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netových služieb, ale aj so zahraniènými centrami, s ktorými by 
sa mohol riešiś nezákonný obsah, umiestnený na zahranièných 
serveroch.
V roku 1999 vytvorilo osem centier fórum INHOPE, ktoré sa 
stalo platformou na ich pravidelné stretávanie, výmenu informá-
cií a posilòovanie spolupráce na poli boja proti nezákonnému 
obsahu na internete. Po inštitucionalizácii INHOPE zaèali po-
stupne pribúdaś noví èlenovia, ktorých je v súèasnosti 38 a pô-
sobia na všetkých kontinentoch. Národné centrá na nahlasova-
nie nezákonného obsahu na internete fungujú ako mimovládne 
organizácie, èo prispieva k ich väèšej úèinnosti. 
Slovensko sa prostredníctvom projektu Stopline.sk zaradilo do 
siete INHOPE 13. mája 2010.

OVCE.sk  

Súèasśou aktivít v oblasti mediálnej výchovy je aj projekt 
OVCE.sk. Animovaný seriál a internetový portál vznikol ako 
súèasś projektu Zodpovedne.sk. Cie¾om rozprávok je šírenie 
osvety o rizikách internetu, mobilov a nových technológií. Pre 
nižšiu vekovú kategóriu detí chce seriál pôsobiś ako prevencia, 
mládeži nastavuje zrkadlo jej nevhodného správania na in-
ternete a dospelých divákov majú rozprávky pouèiś a pobaviś. 
OVCE.sk je nový slovenský animovaný seriál, ktorý sa vracia 
k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre deti a mládež. 
Prvé 4 úvodné èasti mali premiéru 8. októbra 2009. Spolu 
s rozprávkami vznikol aj rovnomenný internetový portál 
s množstvom pouèného a zábavného obsahu pre najmenších 
OVCE.sk. V roku 2010 a roku 2011 sa plánujú premiéry ïalších 
pokraèovaní seriálov. 
Animovaný seriál podporili aj Audiovizuálny fond SR a Rada 
vlády SR pre prevenciu kriminality. Seriál získal Cenu 
medzinárodnej poroty XXXVI. roèníka filmového festivalu 
EKOTOPFILM. V roku 2010 sme dostali ocenenie Dúhová 
gu¾ôèka za zodpovedný prístup na Medzinárodnom festivale 
reklamy, ktorý je súèasśou Medzinárodného festivalu filmov 
pre deti a mládež v Zlíne (Èeská republika), a v tom istom roku 
sme postúpili do finále (Official Selection) v kategórii TV Série 
na Medzinárodnom festivale animovanej tvorby Annecy 2010 
(Francúzsko).
     

Fotografie z tvorby seriálu

Ovce a barani Horár

Vlk Baèa a Jano

Jozef Vajda
– Jano

Jozef Vajda
– Baèa

Jozef Vajda
– Horár

Miroslav Drobný, scenár

Patrik Vrbovský, rómèina

Csongor Kassai, maïarèina

Stanislav Grich, hudba

Jaroslav Baran, réžia, šéfanimátor
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Nové èasti seriálu sa budú venovaś aj týmto témam:
   
• Deväśdesiatdeväś Reśazové listy šśastia?
• Ogrge¾  Internet si vždy pamätá tvoje chyby z minu-

losti.
• Korunka krásy Anorexia, recepty „krásy“ na internete.
• Karneval  Nikdy nevieš, kto je na druhej strane inter-

netu alebo mobilu.
• Pomsta Virtuálne prenasledovanie (Cyberstalking).
• Hlásna trúba   Prezradenie údajov a majetkových pome-

rov (Phishing).
• Fašiangy  Napodobòovanie mediálnych vzorov v ne-

bezpeèných scénach.
• Facebook Virtuálne priate¾stvá.
• Jazero Sociálna rovnosś.
• Ohòostroj  Nebezpeèenstvo výroby a použitia výbušnín.
• Ruky hore Vulgárny jazyk a gestá.

Všetky aktivity projektov sú preh¾adne opísané vo výroènej sprá-
ve v dokumente:
http://zodpovedne.sk/pocitadlo.php?subor=sprava_2009-2010.
pdf
eSlovensko, o. z. bolo založené v roku 2002. V súèasnosti sa po-
die¾a na príprave a realizácii nieko¾kých projektov v oblastiach 
eBezpeènosś, eGovernment, eInklúzia a eTurizmus. Zamestnáva 
10 ¾udí na trvalý pracovný pomer a okolo 100 spolupracovníkov 
na èiastkové úväzky a dobrovo¾níkov. Medzi najbližších sloven-
ských partnerov patria: Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kul-
túry SR, Ministerstvo školstva SR, Rada vlády SR pre prevenciu 
kriminality, Audiovizuálny fond SR, Sociálna implementaèná 
agentúra, Slovenský výbor pre UNICEF, Únia miest Slovenska, 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Únia 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, INFOSTAT, T-Mobile Slo-
vensko, SK-NIC Slovensko, Telefónica O2 Slovakia, ESET, Mic-
rosoft, SANET, SZM.sk a ïalší.

Krst OVCE.sk Komiks k seriálu (èasś Bez kožušteka)
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Námet: Petra Kolevská, scenár: Lenka Tomešová, Naïa Ulièná, 
dramaturgia: Viera Košśálová, réžia: Ján Straèina, úèinkujú: Juraj 
Turis a deti, © Slovenská televízia a Artreal, s. r. o.

Neraz poèúvame, aké sú dnešné deti nevychované, ako si nevážia 
život, ako podliehajú násiliu, a nevieme sami sebe zodpovedaś 
preèo. Nieèo sa stalo. Prestali sme chrániś priestor našich detí na 
ich prirodzené dozrievanie, dospievanie, formovanie osobnosti 
a nachádzanie cesty k hodnotám. Ba èo viac – my dospelí nedo-
kážeme chrániś ani svoj vlastný priestor. Dovolili sme, alebo aby 
som bola presnejšia: nedokázali sme zabrániś, aby sa pod našu 
kožu a hlavne pod kožu našich detí nedostávala postupne relativi-
zácia všetkého, èo nesie v sebe zmysel a hodnotu života. Prekáža 
nám to a je ve¾mi dobré, že nám to zaèalo prekážaś. 
Hoci v najrôznejších pracovných i súkromných diskusiách nie raz 
poèúvame argumenty, že doba sa vyvíja a každá éra vytvára iné 
hodnotové rebríèky a že konzervativizmus akceptovania overe-
ného je brzdou, a v horšom prípade poèúvame aj jednoduché 
„no a èo“. Nuž – neviem. Sú hodnoty, bez akceptácie ktorých by 
¾udstvo jednoducho neprežilo. Samozrejme, že ich výklad a po-
užitie budú, ba priam musia zodpovedaś podmienkam a potre-
bám danej doby – ale ich podstata je nemenná a my nemáme 
právo nedopriaś jej poznanie našim deśom, novým generáciám, 
zabrániś im, aby h¾adali ich výklad. Nemali by sme pripustiś, aby 
pre neznalosś prestali myslieś a len pasívne a pôžitkársky prijíma-
li, èo im kto ponúkne. Ve¾akrát sa objavuje názor, že nauèiś deti, 
aby sa v tých ponukách neutopili, resp. aby v nich neutopili svoje 
schopnosti a možnosti, je povinnosśou rodiny. Samozrejme, aj 
rodiny. Ale nielen jej. Jednoznaènosś takých vyhlásení považujem 
za alibizmus. Pretože sú dospelí, ktorí v tom sami nemajú jasno, 
neuvedomujú si v rýchlosti dnešného bytia, do èoho sú vśahovaní, 
èo by mohli odmietnuś a v èom sú manipulovaní. A sú deti, ktoré 
nemajú rodiny. Takže aj školy, politici – a tvorcovia mediálnych 
obsahov. Pretože každý èlovek, alebo budem radšej hovoriś pria-
mo o deśoch: každé dieśa stáva na zastávke pri ponuke printo-
vých médií, väèšina detí prichádza domov, keï sú rodièia ešte 
v práci, a samy si vyberajú televízny kanál alebo vchádzajú do 
virtuálneho sveta poèítaèových hier èi sociálnych sietí.
Vynára sa otázka, ako pomôcś z tejto situácie von. Pre tvorcov 
jednoznaène z toho vyplýva – ponúknuś ¾uïom alternatívu. To 
však predpokladá, že si divák, poslucháè èi èitate¾ bude vedieś 
vybraś. No umenie správnej vo¾by je – ako všetci vieme – jedným 

z najśažších v živote. To, že v oblasti prijímania médií sa otvorila 
možnosś nauèiś sa ho, že vzniká mediálna výchova nielen ako 
pojem, ale jeho reálne naplnenie, že je zahrnutá do oblasti celo-
životného vzdelávania a stáva sa súèasśou školských osnov, je asi 
prvým a najsprávnejším krokom pri h¾adaní relevantnej únosnos-
ti zásahu médií do nášho života. Slovenská televízia sa rozhodla 
prispieś k tomuto procesu. V spolupráci s Ministerstvom kultúry 
SR vytvorila 40-dielny cyklus mediálnej výchovy, urèený nielen 
deśom, ale i dospelým, ktorý je koncipovaný aj na použitie vo vy-
uèovaní. Je postavený na princípe vnímania a poznávania reality 
v médiách z poh¾adu detí a nazvali sme ho Mediálni špióni. Tí 
špióni sú deti, ktoré sa v mediálnom priestore pokúšajú dostaś 
k podstate jednotlivých médií, ale aj množstvu otázok, èo s tým 
súvisia. Cyklus je delený na nieko¾ko etáp – prvá z nich je pozná-
vanie jednotlivých médií pre deti, druhá je porovnávanie pozitív 
a negatív médií a tretia je h¾adaním východísk. Každé jedno vyda-
nie relácie Mediálni špióni sa zaèína dokonèením metamorfózy 
animovaných postavièiek na 5 reálnych sprievodcov relácie – štyri 
deti vo veku od 8 do 12 rokov a jedného dospelého, plniaceho zá-
roveò funkciu moderátora celej relácie. Ich postupné hravé „pát-
ranie“ po histórii, zmysle, podstate, obsahu, možnostiach formy, 
kladoch, záporoch, nebezpeèenstvách a prínosoch jednotlivých 
typov informaèných i umeleckých médií, mediálnych technológií, 
masovokomunikaèných prostriedkov, ale tiež pátranie po prvot-
ných impulzoch, zámeroch, pozitívnych i negatívnych cie¾och, 
zodpovednosti ¾udí, ktorí ich tvoria, vlastnia, ovládajú, využívajú, 
manipulujú s nimi.
Obsahovo je postavené na princípe hravosti, detskej zvedavosti, 
úprimnosti, priamych, nièím nezaśažených otázok a postrehov – 
kombinovaných s ochotou dospelých (zosobnených postavou mo-
derátora) pomôcś im poodhaliś tajomstvá, princípy a súvislosti vo 
fascinujúcom svete médií. Ako hlavný motív sa však – na pozadí 
všetkých štyridsiatich èastí relácie „mediálni špióni“ – vinie pátra-
nie po tom najdôležitejšom: pátranie po odpovedi na otázku, aký 
je správny prístup k médiám zo strany nás prijímate¾ov – najmä 
keï sme ešte deti... Ako ich máme vnímaś, ako si ich môžeme 
užívaś, ako sa nemáme nimi daś prehnane ovplyvòovaś a ako sa 
nesmieme nimi daś manipulovaś. A ako na to všetko, na èo sme 
s našimi kamarátmi – „mediálnymi špiónmi“ z televíznej obrazov-
ky – prišli, upozorniś aj „dospelákov“ v našom okolí, ktorým to 
ako keby všetko unikalo pomedzi prsty... Možno preto, že ich to 
nikto nenauèil, keï boli deśmi...

Regionálne osvetové strediská na Slovensku plnia v súèasnosti 
dôležité úlohy v neformálnom vzdelávaní. Regionálna štruktúra 
osvety je prispôsobená tak, aby zapájala èo najširší okruh obèa-
nov do vzdelávacích aktivít. Prednosśou regionálnych osvetových 
stredísk je neobmedzená možnosś využitia rôznych foriem a me-
tód práce v procese kultúrno-osvetovej èinnosti.
Medzi organizácie v žiarskom regióne, ktoré sa neboja realizo-
vaś a možno aj experimentovaś s výberom tém i foriem vo sfére 
neformálneho vzdelávania, patrí aj BBSK – Pohronské osvetové 
stredisko v Žiari nad Hronom. K hlavnej línii èinnosti sa priraïu-
je aj súbor vzdelávacích podujatí. Ich prvoradým cie¾om je odo-
vzdanie nových informácií, z celospoloèenského h¾adiska ve¾mi 
dôležitých a urèených rôznym vekovým a sociálnym skupinám 

obyvate¾stva. Medzi nové témy súèasnosti patrí aj mediálna vý-
chova. Rozvoj elektronických médií prináša aj negatívne prvky 
do nášho života a nevedomosś èasto vedie k zneužívaniu ¾udí pro-
stredníctvom novej techniky, ktorá sa stala každodennou súèas-
śou nášho života.
Národné osvetové centrum – kabinet sociálnej prevencie – reali-
zovalo pre pracovníkov ROS školenie k mediálnej výchove. 
Úèastníci mali možnosś túto tému ïalej aplikovaś na podmienky 
regiónov. V Pohronskom osvetovom stredisku je aplikácia no-
vých tém a foriem práce ve¾mi rýchla a h¾adajú sa možnosti, ako 
tieto témy èo najaktuálnejšie uviesś do praxe. Projekt Mediál-
na výchova sa realizoval v partnerskej spolupráci s eSlovensko, 
o. z., Bratislava.

MEDIÁLNA VÝCHOVA A MOŽNOSTI REGIONÁLNYCH OSVETOVÝCH STREDÍSK

Mgr. Helena Žňavová, riaditeľka Pohronského osvetového strediska, Žiar nad Hronom

MEDIÁLNI ŠPIÓNI

Magdaléna Glasnerová, hlavná dramaturgička tvorby pre deti, Slovenská televízia
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AKO SI TO PAMÄTÁM JA – ZAÈALO TO TAKTO

Michal P.
Reedukaèné centrum Sološnica 

Keï som bol malý chlapec, chodil som pravidelne do Ve¾kých 
Levár do pedopsychiatrickej lieèebne. Tam ma vždy sprevádzal 
môj dedko a dával mi pravidelne 50 korún a hovoril mi, aby 
som skúsil šśastie pri automatoch. Tak som to skúsil – raz 
– dva – trikrát. Odvtedy ma bavia automaty. Keï som bol 
s dedkom a niekam sme išli, vždy sme hrávali automaty. Ja som 
to ve¾mi nevedel, ve¾a som prehrával, ale dedo mi postupne 
ukazoval, ako to mám hraś. Doma som už hrával sám každý 
veèer v bare èi v reštaurácii. Keï som mal deväś rokov, tak 
som prehovoril babku, aby mi kúpila poèítaè. Hovoril som 
jej, že všetci moji kamaráti majú svoj poèítaè. Kúpila poèítaè, 
lebo som jej nahovoril, že to potrebujem do školy, a ja som 
zaèal objavovaś internet a hry na internete. Žiadna škola sa 
nekonala. Èím viac èasu som trávil pri poèítaèi, tým menej 
som chodil von za kamarátmi. Iba sme si písali, namiesto 
toho, aby sme sa vonku rozprávali. Poèítaè a automaty ma 
bavia stále, vydržím pri nich dlho, nevnímam èas, nie som 
hladný ani smädný. Drží ma to doteraz. 

MÔJ ŽIVOT S POÈÍTAÈOM

Michal G.
Reedukaèné centrum Sološnica

Pochádzam z Banskej Bystrice a vyrastal som len s matkou. 
Keï som mal asi desaś rokov, ve¾mi som túžil po poèítaèi a na 
Vianoce som si pod stromèekom našiel krásny darèek, a to 
poèítaè. Nebolo šśastnejšieho dieśaśa, ako som bol vtedy ja. 
Mama bola rada, že už nemusím chodiś k bratrancovi na PC 
a vysedávaś tam celé hodiny. Všetko vreckové, èo som dostával 
od mamy, som zaèal míòaś na poèítaèové hry a príslušenstvo 
k tomu. Pri poèítaèi som sedel každý deò po návrate zo školy 
až do neskorého rána, až kým som neprešiel cez všetky misie, 
alebo danú úlohu. Poèítaè som v podstate prestal vypínaś, lebo 
keï som prehrával, bol som nervózny a podráždený, niè ma 

nezaujímalo, iba virtuálny svet. Èasom ma prestali zaujímaś 
kamaráti a rodina, nechcelo sa mi spaś, rozmýš¾al som len 
nad misiami. Už vtedy bola mama zo mòa nervózna, ale bola 
rada, že sa netúlam a som doma. Po roku dala mama zapojiś 
aj internet a to som zaèal hrávaś hry po sieti a sśahovaś rôzne 
hry a programy. Pri PC som zaèal tráviś až 15 hodín denne, 
až raz mi mama ve¾mi nahnevane zobrala poèítaè, pretože sa 
dozvedela, že som prestal chodiś do školy. Ale to bol všetko 
zbytoèné, zaèal som si od celej rodiny pýtaś peniaze na to, 
aby som mohol chodiś do poèítaèovej herne. Keï som už 
nemal žiadne peniaze, tak som išiel aj do školy, mama bola 
šśastná, tak mi dala späś poèítaè a moja závislosś pokraèovala. 
Nestaèilo mi chodiś do barov a podnikov s automatmi, 
nestaèil mi doma poèítaè, prehrával som všetky peniaze, èo 
sme mali doma. Keï som mal trinásś rokov a viac, postupne 
mi došlo, že zbytoène míòam peniaze, tak som s tým prestal 
a viac som sa zaèal venovaś internetu a sociálnym sieśam, kde 
som mal ve¾a virtuálnych kamarátov a kamarátok. To mòa aj 
v súèasnosti zaujíma najviac, ale snažím sa venovaś tomuto 
„magickému oku“ už menej, lebo ma odhovárali mnohí ¾udia, 
že to nie je správne venovaś tak ve¾a èasu týmto veciam, ale 
ja som ich zo zaèiatku ignoroval úplne. Teraz som už starší, 
mám 15 rokov a venujem sa vïaka škole a pani uèite¾ke iným 
aktivitám, ako sú kreslenie a šport.

MOJE SKÚSENOSTI S POÈÍTAÈOM

Tomáš F.
Reedukaèné centrum Sološnica

V jeden deò, keï som prišiel domov zo školy (mal som 11 ro-
kov), som zbadal v izbe škatu¾u, v ktorej bol zabalený poèítaè. 
Mamina s ocinom nám priniesli poèítaè a plno hier. Hneï 
ako nám ho otec nainštaloval, sme sa okamžite zaèali hádaś. 
Takto to zaèalo; hádkami a krikom, neustálym vyjednávaním 
o poradí, kto pôjde prvý, ako dlho bude pri poèítaèi. Boli 
prázdniny a ja som radšej nechodil ani von medzi kamarátov. 
Postupne som presedel pred poèítaèom viac než 8 hodín 
denne. Zaèalo ma to baviś a pri poèítaèi som zaèal tráviś 
všetok svoj vo¾ný èas, aj ten, kedy som mal byś v škole. 

S finanènou pomocou mesta Žiar nad Hronom sa do ponuky pre-
venèných aktivít zaradila aj téma mediálnej výchovy. Pozvali sa 
žiaci základných škôl, rodièia, pedagógovia, psychológovia a ïal-
ší, ktorí pracujú s mládežou. Do sály Pohronského osvetového 
strediska prišlo vyše 140 úèastníkov. Za príkladnej spolupráce 
s Ing. Miroslavom Drobným, lektorom podujatia, a s Mgr. Mo-
nikou Gregussovou, psychologièkou, sa zorganizovalo podujatie, 
ktoré malo ve¾ký ohlas u návštevníkov všetkých vekových kate-
górií. Forma a spôsob, akými sa mediálna výchova realizovala, 
boli netradièné. Absolútna zmena prostredia sály na netradiènú 
miestnosś, poèínajúc otoèením stolièiek a premietaním na ste-
nu, zaujala návštevníkov hneï na zaèiatku a podujatie sa zaèalo 
s ve¾kými oèakávaniami. Tie sa naplnili v nasledujúcich chví¾ach 
a úèastníci podujatia neznižovali svoju pozornosś poèas celých 
troch hodín trvania podujatia. Skúsenosti lektorov a aj fakt, že 
aktivita sa preniesla na úèastníkov, v kombinácii s premietaním, 
to všetko prinieslo svoje výsledky. Úèastníkov zaujímali najviac 
témy o kyberšikanovaní, zneužívaní osobných údajov na interne-
tových stránkach, zneužívaní nahrávok v mobiloch, s èím sa, žia¾, 
stretávajú aj mladí ¾udia na Slovensku. O toto podujatie prejavili 
záujem aj rodièia z klubu rodièov. Táto neformálna svojpomocná 

skupina pracuje pod hlavièkou POS v Žiari nad Hronom a venu-
je sa problematike závislostí. Èlenovia klubu hodnotili túto tému 
ako ve¾mi potrebnú, pretože rodièia èasto nevedia a nerozvíjajú 
svoju poèítaèovú gramotnosś a takéto stretnutie ich upozoròuje 
a dáva potrebné informácie na to, ako pristupovaś k svojim de-
śom. 
Televízne relácie a èlánky vyvolali ve¾ký záujem, pretože prinies-
li hodnotné reportáže, v ktorých sa k podujatiu ve¾mi pozitívne 
vyjadrovali úèastníci aj lektori. Tento ohlas trvá dodnes a na úse-
ku odborných èinností Pohronského osvetového strediska v Žia-
ri nad Hronom, za ktorý je zodpovedná Ing. Ester Sedláèková, 
sa pripravuje ïalšia séria projektov na tému mediálna výchova 
a bude realizovaná aj v iných mestách regiónu. Vklad, ktorý sa 
dáva do ¾udí cez vzdelávanie, má individuálny, ale aj nesmierny 
spoloèenský význam. V rámci primárnej prevencie sociálnopato-
logických javov Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hro-
nom ponúka netradièné, zaujímavé formy a spôsoby práce. 
Tajomstvo úspešnej prevencie v žiarskom regióne je možno aj 
v tom, že sa spájajú nápady, financie a že nikto nie je odkázaný 
na to, aby bol sám. 

Sebaskúsenostné príspevky
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Trvalo to dlho, možno dlhšie ako celý rok. Postupne ma to 
prestávalo baviś, už len sem-tam som si požièal nejaké hry. 
Keï som mal necelých 14 rokov, tak sa k tomu pridal internet 
a zaèalo to znova a ešte intenzívnejšie. Ale už to netrvalo 
iba rok – chatovanie s kamarátmi ma chytilo naplno a trvá 
doteraz. Uvedomoval som si riziko a nebezpeèenstvo hrania 
na poèítaèi, ale nikto mi to nezakazoval. Momentálne som sa 
ocitol v reedukaènom centre, kde sa dostanem k poèítaèu iba 
vo vyhradenom èase, tak si odpíšem na RP-éèky a pozriem na 
Pokec, ale radšej už chodím s kamarátmi von na ihrisko hraś 
futbal.

POÈÍTAÈ A JA

Csaba B. 
Reedukaèné centrum Sološnica

Ja som od narodenia vyrastal v detskom domove, kde som 
sa prvýkrát ako 5-roèný dostal k poèítaèu. Naviedli ma na to 

kamaráti a poèítaèové hry ako Mário a Bomberman ma oèarili. 
Tieto hry ma bavili dlho, spolu sme ich hrali viacerí kamaráti 
z decáku. Keï som mal 10 rokov, objavil som internet a hlavne 
internetové hry, 3D hry a pod. Keï som prišiel do detského 
domova v Šamoríne, objavil som Pokec. To bolo super, to 
ma baví doteraz. Potom som prešiel rôznymi zariadeniami, 
až som sa dostal do Sološnice, do reedukaèného centra. Vo 
všetkých zariadeniach som sa zaujímal len o poèítaèe, niè iné 
ma nezaujímalo. Od 11 rokov som doteraz objavoval všetko 
možné oh¾adom internetu, sociálnych sietí a superhier. Ako 
malý som bol urèitú dobu u pestúnov – tým dali aj poèítaè 
a tam som bez starostí zaèal sedávaś pri òom aj 10-15 hodín. 
Najdlhšie som vydržal pri poèítaèi 18 hodín. Od pestúnov 
som èasto odchádzal do baru hraś hry. Potom sa to opakovalo 
skoro každý deò. Jediné, po èom túžim, je maś svoj vlastný 
poèítaè a s tým budem zaobchádzaś pod¾a seba, tak ako ja 
chcem!

V záujme zachovania autenticity výpovedí sebaskúsenostné príspevky ne-
prešli jazykovou úpravou.
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Z RECENZNÉHO POSUDKUZ RECENZNÉHO POSUDKU

Informačno-vzdelávací bulletin rezortu kultúry Sociálna preven-

cia 1/2010, publikovaný pod hlavičkou Národného osvetového 

centra, prináša nové a ucelené informácie, ktoré sa venujú naj-

aktuálnejšej téme z oblasti adiktológie – závislosti od virtuálneho 

prostredia a možnostiam jej prevencie prostredníctvom mediál-

nej výchovy. Prvýkrát na slovenskom trhu odbornej literatúry tak 

zostavovatelia poskytujú ucelený prierez danou problematikou. 

Obohacujúcu a nenahraditeľnú úlohu v danej publikácii má prí-

spevok MUDr. Karla Nešpora, CSc., ktorý sa v danej téme radí 

medzi svetových profesionálov. Cenné sú i zahraničné príspev-

ky, zaoberajúce sa najaktuálnejšími témami kyberšikanovania 

a rizikami zoznamovania cez internet. Jednotliví autori prezen-

tujú príspevky, ktoré sú spracované nielen na vysokej odbornej 

úrovni, ale i veľmi pútavo. Zostavovateľom publikácie sa opäť 

podarilo zvoliť príjemnú a vyváženú kombináciu autorov a tém. 

Pomer teoretických a empirických tém harmonizuje a poskytuje 

čitateľovi možnosť hlboko sa ponoriť do danej problematiky. 

Mgr. Barbora Kuchárová

psychologička, psychoterapeutka,

výkonná riaditeľka OZ Prima

RESUMERESUME

The fi rst issue of the fi fth jubilee anniversary of the informational 

and educational newsletter of the Department of Culture Social 

Prevention, published in 2010, focuses on new, fi rst published 

and we believe an attractive subject Media Education.

This issue prepared by a specialized department of the Culture 

Ministry - Social Prevention Cabinet of the National Cultural 

Centre in close cooperation with the civic association Why I´m 

Happy on the World. Issue is co-fi nanced by the Ministry of 

Culture of the Slovak Republic.

The periodical includes contributions in addition to regular 

articles from abroad, theoretical and informative contributions 

and authentic self experiential contributions and new rubric 

Examples of Good Practice.

Contributions from Czech experts are dedicated to media and 

computer literacy; cyberchicane as one of the risks of electronic 

communication, relations and dealing with the Internet and 

health benefi ts and disabilities online familiarization, or young 

people in the Internet environment. Contributions of Slovak 

experts deal with other topics such as the importance of Media 

Education, youth and gambling and internet and social media, 

infl uence of media violence on living, psychosocial aspects 

of media communication, the importance of media education 

in school education and selected aspects of communication 

dependencies and their prevention.

The passage Examples of Good Practice offers four projects in 

the fi eld of Media Education C.A. eSlovensko; project of Slovak 

Television Media spies and information on Media Education 

activities in the Cultural Centre.

Novelty and gravity phenomenon of Media Education is 

completed very authentically by self experiential contributions 

from four authors from a re-education center in Sološnica. 

They made their message very sensitive, authentic but strong. 

Therefore have great potential to really reach readers and to 

encourage refl ection.

I am pleased, therefore, we can conclude that published articles 

represent only novelty themes, but also a way of processing 

- its exactness and clarity at the same time - truly innovative 

achievement. Given the focus of a journal reader may provide 

insight into a wide variety of topics related to Media Education, 

which is framed in SR newly adopted Concept of Media 

Education in the context of lifetime education approved by 

a Government Resolution SR n. 923 of 16.December 2009.

PhDr. Ingrid Hupková, PhD.


