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Kedysi sa dieťa pohybovalo v okruhu 
svojho bydliska, rodičia zväčša mali 
prehľad o jeho kamarátoch aj ich ro-
dinách. Ak by sme to zjednodušili, ke-
dysi bolo pre dieťa prirodzeným pros-
tredím dedina alebo mesto – jasne vy-
medzené geograficky, historicky. Dnes 
je pre dieťa prirodzeným prostredím 
virtuálna dedina, ktorá je dedinou glo-
bálnou. Rozmach internetu viedol k 

tomu, že rodičia nedokážu mať presný prehľad o priateľoch svojho die-
ťaťa, často nevedia, kde a s kým vo virtuálnej dedine ich dieťa trávi čas. 
Rozmach káblovej, satelitnej a internetovej televízie má za následok, 
že dieťa má v oblasti zábavy i vzdelávania nebývalé možnosti, ktoré, 
tak ako aj pri ostatných médiách v sebe ukrývajú pozitívne i negatívne 
prvky. Táto nová skutočnosť kladie pred rodičov nové výzvy v oblas-
ti výchovy. A práve preto, sme sa Vám v tomto čísle rozhodli venovať 
tému Mediálne nástrahy. Rubriky vám poskytnú bohaté informácie, a 
hlavne rady ako čeliť jednotlivým nástrahám na internete pri výchove 
vášho potomka.

Prajem príjemné čítanie.

Mediálne nástrahy
Mediálne 
nástrahy

K. Neuschlova
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REKLAMA
 REKLAMA NÁS OBKLOPUJE V KAŽDODENNOM 
ŽIVOTE. VŠADE KDE SA POHNEME VIDÍME NEJAKÚ 
REKLAMU. OVPLYVŇUJE NAŠE MYSLENIE A 
NEMOŽNO SA JEJ VYHNÚŤ. DOSPELÍ ĽUDIA MAJÚ 
DOSTATOK ŽIVOTNÝCH SKÚSENOSTÍ NA TO, ABY 
MOHLI POROZUMIEŤ JEJ OBSAHU A POSÚDIŤ JEJ 
PRAVDIVOSŤ. AKO VŠAK PÔSOBÍ REKLAMA NA DETI? 

 Hlavným cieľom každej firmy je dosahovať zisk a úspeš-
ne predávať svoje výrobky. Ale ak má firma vôbec prežiť v 
konkurenčnom prostredí nevyhnutne musí prezentovať 
svoje výrobky. Najlepší spôsob, ako presvedčiť spotrebite-
ľov pre výber produktu určitej značky je atraktívna rekla-
ma. Prostredníctvom nej sa firmy pokúšajú, ovplyvňovaním 
preferencií zákazníka, zvýšiť dopyt po svojich výrobkoch. 
Ako som už spomínala dospelí ľudia majú dostatok život-
ných skúseností na to, aby mohli porozumieť jej obsahu a 
posúdiť jej pravdivosť, ale ako však pôsobí reklama na deti? 
Deti sú špecifickou skupinou zákazníkov, ktorá z pohľadu 
výrobcov a predajcov predstavuje obrovský ziskový poten-
ciál, ale na druhej strane deti nie sú schopné racionálne če-
liť nástrahám reklamy. Je teda reklama vhodným prostried-
kom na ovplyvňovanie preferencií detského zákazníka? 
Na túto otázku však neexistuje jednoznačná odpoveď. Na 
jednej strane stoja výrobcovia, ktorí si reklamu bránia a na 
druhej strane stoja rodičia, ktorí nevedia zabrániť negatív-
nemu vplyvu reklamy na svoje dieťa.

„Vplyv reklamy však nemusí byť 
iba negatívny.“

 Vplyv reklamy však nemusí byť iba negatívny. Záleží od 
formy, akou je reklama prezentovaná. Mala by rešpekto-
vať charakter a psychickú vyspelosť detského zákazníka 
nezneužívať ju. Deti ako spotrebitelia sú v tejto dobe čoraz 
častejšie terčom masívnych mediálnych útokov, ktoré sú 
efektívne plánované. So všetkou slávou a leskom pôsobia 
na emócie, potreby, želania a dopyt detských zákazníkov. 
Obchodníci a výrobcovia vynakladajú obrovské sumy pe-
ňazí na spotrebiteľský prieskum, aby zistili dôležité fakto-
ry ovplyvňujúce rozhodovanie detského zákazníka. Tu je 
úlohou marketingu formulovanie presvedčivého posolstva 
a úlohou reklamy je zaujať cieľovú skupinu. Marketéri sa 
snažia ovplyvniť deti prostredníctvom atraktívnych reklám, 
a tak u nich vytvoriť určitý citový vzťah výrobku. Deti si do-
kážu reklamu zapamätať a mnohokrát bežne používajú slo-
gany či heslá z reklám. Často to nie sú len slogany reklám 
na hračky, ale aj z reklám určených pre dospelých. Reklama 
zameraná na tento segment trhu sa neustále rozširuje aj 
napriek novším marketingovým prístupom zameraných 
na deti. Dominantným médiom reklamy je tomto prípade 

jednoznačne televízia. Jej hlavnou výhodou je, že vplýva 
na detského zákazníka domácom prostredí a takmer bez 
obmedzenia. Deti niekedy reklame nevenujú veľkú pozor-
nosť. Počas reklamy prepínajú kanály alebo nachvíľu od-
chádzajú od obrazovky. Napriek tomu, však majú možnosť 
sledovať všetky reklamy. Niekedy im tvoria iba zvukovú 
kulisu, a rodičia si ani neuvedomia, že dieťa reklamu vníma. 
Rodičia síce môžu deťom zakázať sledovanie reklám, ale 
ich kontrola je výrazne oslabená, ak majú deti prístup k te-
levízii nezávisle od rodičov. Dnes už televízia v detskej izbe 
nie je žiadnou raritou. Súčasná generácia vyrastá v materia-
listickej spoločnosti. Sú obklopené predstavami o blahoby-
te a myšlienkou, že nákup statkov im prinesie uspokojenie. 
Tieto skutočnosti využívajú tvorcovia reklám, ktorí sa sna-
žia reklamou čo najviac priblížiť deťom. Nemali by však za-
búdať, že reklama môže mať na ne aj negatívny vplyv.

Psychologička PhDr. Romana Mazalová odporúča: „Je vhod-
né učiť deti spotrebiteľskej gramotnosti od najútlejšieho veku. 
Už tie najmenšie deti by z úst rodičov mali počuť, že reklama 
nie je realita a že informácie, ktoré poskytuje, môžu byť zavá-
dzajúce, skreslené a neúplné. Reklamu treba deťom ukazo-
vať ako niečo nezáživné, vypĺňajúce čas. Napríklad televízny 
spot môžete stlmiť, prepnúť a poukázať na to, že to nie je nič 
zábavné. A ďalej dodáva: „Ak dieťa vyžaduje vec, ktorú videlo 
v reklame, nie je dobré ju rezolútne zamietnuť, len by to zvý-
šilo atraktivitu výrobku v jeho očiach. Môžete ju vziať do ruky 
a názorne dieťaťu ukázať a vysvetliť, čo sa vám na nej nepáči, 
prečo sa vám zdá predražená, nekvalitná a podobne.“

Zdroj: http://www.babyweb.sk/
ako-chranit-seba-i-deti-pred-tlakom-reklamy

&DETI

RADY, AKO SVOJE 
DETI UCIT PREŽIT V 
MARKETINGOVEJ 
DŽUNGLI
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Iba niektorými z množstva neblahých 
dôsledkov, ktoré so sebou prináša 

používanie internetu, sú stres, depresia, 
agresivita, zdravotné problémy súvisiace 

s dlhodobým sedením a sledovaním 
monitoru, obmedzenie fyzickej aktivity, 

zhoršujúce sa komunikačné schopnosti, 
slabnúce sociálne väzby v rodine aj mimo 
nej, zanedbávanie školských, pracovných 

a rodinných povinností. Používanie 
internetu sa stáva patologickým, keď je 
odtrhnuté od bežného života. Zdravým 

sa stáva, keď je do bežného života 
integrované.

vs

INTERNET INTERNET

 Ľudia sú dnes doslova ponorení do množstva komunikačných 
prostriedkov a ich činnosti, ktoré neustále formujú ich názo-
ry a postoje. Všetko teda záleží od toho, do akej miery sa daný 
človek nechá internetom pohltiť. Jedno z nebezpečenstiev, 
vychádzajúce z používania internetu, je práve to, že zosta-
neme uväznení vo virtuálnej realite, odmietajúc každý vzťah 
s pravou a skutočnou realitou, tvorenou osobami. Okrem toho 
spôsobuje.

Chaos informácií
Internetista je často vydaný napospas moru chaoticky poroz-
hadzovaných, často mnohonásobne opakovaných informácií, 
keďže mnohé sú kopírované a kradnuté. Často ho cestou za-
ujme tisíc iných zaujímavých informácií a ak nevie, čo presne 
chce nájsť, presedí pri počítači hodiny. Zdá sa, akoby pracoval, 
a predsa nič neurobí. Mnohí si potom vyčítajú premárnený čas.

 „Každý sa však musí naučiť 
efektívne hľadať informácie pomocou 

vyhľadávačov“.

 Každý sa však musí naučiť efektívne hľadať informácie pomo-
cou vyhľadávačov. Niektorí sa obávajú toho, že najčastejšie 
používané vyhľadávače zneužijú svoje postavenie k selekcii 
takých stránok, ktoré podľa niektorých nebudú „vhodné“, aby 
ich internetisti našli. Úzky okruh ľudí sa k nim nejakým spôso-
bom predsa len dostane, no milióny ľudí denne hľadajúcich 
rôzne informácie ich cez vyhľadávače nenájde. Dá sa povedať, 
že je či bude v budúcnosti internet manipulatívny? Súčasné 
masové médiá s divákmi totiž nekomunikujú, neposkytujú 
možnosť skutočnej odpovede, aj keď sa snažia vzbudiť opač-
ný dojem. V podstate je ich komunikácia s divákmi dopredu 
rozhodnutým referendom. V otázke, ktorú médium kladie, sa 
totiž už skrýva predpokladaná odpoveď. Na druhej strane má 
zaobchádzanie médií s divákmi povahu nepretržitého zreťaze-
nia otázok a odpovedí tak, aby sa zakryla nemožnosť skutoč-
nej odpovede diváka so zapojením jeho rozumu a vlastného 
názoru. Komunikácia je potom iba testom s dopredu priprave-
nými možnosťami. Tu sa ukazuje manipulatívnosť média voči 
divákovi. O tom, ako by mohol aj internet mobilizovať v milió-
noch ľudí city a súdržnosť, vzbudiť strach a nenávisť voči urči-
tým skupinám ľudí, hovorí aj situácia cez druhú svetovú vojnu. 
Na jednej strane odnášali mŕtve telá nemeckých vojakov, aby 
ich pochovali mimo frontu a na druhej boli odfotografované 

mŕtve kone na ceste do továrne, kde z nich Nemci šikovne vy-
rábali mydlo a benzín. Generál zámerne vymenil fotografie 
a druhý komentár upravil nasledovne: „Nemeckí padlí vojaci na 
ceste do továrne na mydlo.“ Keď bola táto fotografia s komen-
tárom odoslaná do Šanghaja v Číne, u Číňanov s veľkou úctou 
k zomrelým vyvolala takú vlnu nevôle, že spolu s inými faktor-
mi zapríčinila vyhlásenie centrálnym mocnostiam vojnu.

Zhoršovanie komunikácie a strata osobných 
kontaktov v realite
Čoraz viac sa presviedčame o tom, že mediálna skúsenosť, 
sprostredkovaná médiami, a v našom prípade predovšetkým 
internetom, prevažuje nad našou vlastnou skúsenosťou, za-
žitou v realite. To sa spätne prejavuje i v správaní sa v realite. 
Mediálna realita je často vnímaná ako skutočnejšia, má pre-
vahu nad realitou. To, čo nie je v médiách, akoby neexistova-
lo. Toto sa deje všade tam, kde sú počítače bežnou súčasťou 
života. Ide predovšetkým o mladé pokolenie, ktoré časť svoj-
ho života netrávi v reálnom priestore, ale v priestore interne-
tu a v priestore vytvorenom autormi počítačových hier. Hry sa 
stali pre mladých priateľmi a spoločníkmi ich myšlienkového 
dozrievania, etickej a estetickej iniciácie, formovania členstva 
v spoločenstve. Medzi svetom filmov, koncertov a svetom in-
ternetu a týchto hier sa však rozprestiera plno nástrah a závis-
lostí. Idoly filmov a hudby, hrdinovia hier sú čoraz viac pre mla-
dých osobnostnými vzormi. 

„Mladí si neuvedomujú, ako sa 
nechávajú pohltiť hrami a virtuálnou 

komunikáciou“

Mladí si neuvedomujú, ako sa nechávajú pohltiť hrami a virtu-
álnou komunikáciou cez chat, blog, konferencie či mail, že stra-
tia pojem o čase, o svojich povinnostiach v realite, zabudnú na 
svoje vzťahy v rodine, na priateľov, zmenia svoje preferencie 
a pohľady na svet okolo a postupne sa odcudzia realite natoľ-
ko, že nie sú schopní opäť sa začleniť do spoločnosti. Virtuálny 
svet ich pohltí natoľko, že ak v budúcnosti bude možnosť zo-
stať natrvalo vo virtuálnej realite, nebudú mať žiadnu potre-
bu vrátiť sa späť do skutočnej reality. Už teraz spoznávame, 
aké má virtuálna realita znepokojivé dôsledky na oblasti živo-
ta. Preto je potrebné aby sme chápali, že on-line komunikácia 
bola vždy chápaná iba ako doplnok ku off-line komunikácii. 
Nikdy ju nesmie nahradiť.

VIRTUÁLNA REALITA
AKO UŽ ISTO VIEME, INTERNET SA STAL ZDOMÁCNENÝM SLOVOM. ČLOVEK SA KAŽDÝM DŇOM STÁLE VIAC A VIAC 
POHYBUJE V MIESTACH ZA HRANICAMI NÁŠHO REÁLNEHO SVETA.  PRETO SOM SA, V TOMTO ČÍSLE, ROZHODLA 
VENOVAŤ TEJTO TÉME. JE ŤAŽKÉ HOVORIŤ O JEDNOZNAČNÝCH VÝHODÁCH INTERNETU, AKO TAKTIEŽ SA ŤAŽKO 

NACHÁDZAJÚ AJ JEHO ČISTÉ NEVÝHODY. VÄČŠINOU SÚ TO NEZVLÁDNUTÉ VÝHODY, KTORÉ ZAČALI PÔSOBIŤ 
DEŠTRUKTÍVNE NA OSOBNOSŤ ČLOVEKA. 



SERVIS

atteliér 10 | 2013-2014 atteliér 10 | 2013-20148 9

SERVISMEDIÁLNY VECER

Rodičia sa v dnešnej dobre dostávajú do mediátorskej pozície. 
Výraz mediácia sa však na Slovensku aj v iných krajinách uvá-
dza hlavne ako spôsob riešenia konfliktných situácií s využitím 
tretej strany, tzv. mediátora. V rámci rodičovskej mediácie po-
známe tri hlavné stratégie, ktoré môžu rodičia využiť na úpra-
vu mediálnych účinkov televízie: aktívnu mediáciu (deťom sa o 
televízii rozpráva), reštriktívnu mediáciu (vytvárajú sa pravidlá 
obmedzujúce sledovanie televízie) a „sociálne spolu-sledova-
nie“ (rodičia sledujú televíziu spolu s deťmi). Autori odborných 
štúdií na základe empirických výskumov dokazujú, že takáto 
aktivita rodičov v menšej či väčšej miere redukuje možný ne-
gatívny vplyv médií na deti. Výsledky štúdie, ktorá skúmala 
súvislosť medzi rodičovskou mediáciou a emocionálnou odo-
zvou detí na spravodajstvo s násilným obsahom, dokazujú, že 
aktívna mediácia úspešne znižuje súvislosť medzi strachom, 
úzkosťou, hnevom u mladších detí a spravodajstvom s násil-
ným obsahom.

Rodicia ako sprostredkovatelia 
mediálnych obsahov
Ak dnešné rodiny žijú v tzv. mediálnej dobe, je potrebné, aby 
sa do výchovy premietli aj výchovné potreby spojene s média-
mi. Nie všetky mediálne obsahy napomáhajú kladnému rozvo-
ju osobnosti a rodičia musia reagovať na nové výzvy, ktoré so 
sebou do každodenného života prinášajú média. Rodičovská 
mediácia je práve forma, akou sa v rodine napĺňajú niekto-
ré ciele mediálnej výchovy. Ťažiskom mediálnej výchovy by 
malo byť rozvíjanie hodnotových postojov, záujmov, citov detí 
a mládeže a taktiež vytváranie ich hodnotiaceho, kritického 
myslenia. To znamená, že úlohou pre rodičov v oblasti medi-
álnej výchovy je premýšľať a následne realizovať v rodinnom 
prostredí postupy ako naučiť deti zodpovedne zaobchádzať s 
médiami.

Pozitívne využívanie médií v rodine
Využívať médiá ako prostriedky posilnenia rodinnej komuni-
kácie znamená kontrolovane ich využívať napríklad na nad-
viazanie či udržanie kontaktu medzi členmi rodiny priesto-
rovo vzdialenými. Veľký význam tu má spoločné využívanie 
médií a následné spracovanie videného mediálneho obsahu, 
ktoré má najčastejšie formu rozhovorov medzi členmi rodiny. 
Komunikácia o mediálnych obsahoch je tiež prostriedkom, 
ako zlepšiť kritéria deťom na posudzovanie kvality mediálnych 
obsahov. Výsledkom by malo byť poznanie do akej miery mé-
dia posilňujú etické a morálne spoločenské normy správania, 

či rešpektujú základné ľudské hodnoty, alebo 
ich spôsobom zobrazenia skresľujú, znevažujú. 
Zvýšenie citlivosti detí, sproblematizovanie a v 
konečnom dôsledku odmietnutie nevhodných 
mediálnych obsahov má význam z hľadiska for-
movania mediálnych zručností detí a mládeže 
ako preventívnej sebaochrany pred negatívny-
mi mediálnymi vplyvmi. Rozvíjanie danej spô-
sobilosti jedinca je z dlhodobého hľadiska účin-
nejšie ako len sťaženie prístupu detí a mládeže ku 
škodlivým obsahom zo strany rodičov. 

„Rozvíjanie spôsobilosti jedinca 
je účinnejšie ako len sťaženie 
prístupu detí a mládeže ku 

škodlivým obsahom“

Zamedzenie 
prístupu 
detí k 
ne-
vhod-
ným 
ob-
sa-
hom 
je 
však 
rov-
nako 
opráv-
nené 
rodič-
mi re-
alizo-
vať, ob-
zvlášť u 
mladších, 
pokiaľ 
nemajú 
dostatoč-
ne rozvinutú 
schopnosť samostat-
ne čeliť negatívnym mediálnym 
vplyvom. Deti by sa

RODICOVSKÁ   MEDIÁCIA ČASTO SI TO ANI NEUVEDOMUJETE, 
ALE VO SVOJICH RODINÁCH 

REALIZUJETE MEDIÁLNU VÝCHOVU UŽ 
OD RANÉHO VEKU DIEŤAŤA. PRETO 
SME SA VÁM ROZHODLI NAPÍSAŤ 
NIEČO O RODIČOVSKEJ MEDIÁCIÍ.  

Deti by sa však mali postupne učiť vytvárať 
si istý druh „autoimunity“ voči nekvalitným 
mediálnym produktom. Z hľadiska potreby 
formovať hodnotiaci úsudok, svedomie detí 
a mládeže, aby dokázali rozlišovať medzi kva-
litnými a nekvalitnými mediálnymi obsahmi 
a zabezpečiť pozitívny prístup detí k médiám.

Výber mediálnych obsahov
Výber mediálnych obsahov by mal byť zo stra-
ny rodičov robený starostlivo, odporúča sa, 
aby sa rodičia pred zhliadnutím diela s deť-
mi informovali z dobrých zdrojov o obsahu 
aj vzhľadom na výskyt negatívnych javov ako 
násilie, sexuálne scény, vulgarizmy, nemorál-
ne príklady správania a mali odvahu vzdať sa 
po zvážení určitého diela, resp. ho nahradiť 
iným vhodnejším. 

„Je dôležité, aby dieťa 
pochopilo dôvody a prijalo, 

že odmietnutie určitého 
mediálneho obsahu je 

v súlade s jeho dobrými 
záujmami.“

Je dôležité, aby dieťa pochopilo dôvody a pri-
jalo, že odmietnutie určitého mediálneho ob-
sahu je v súlade s jeho dobrými záujmami. 
Daný postoj si dieťa utvrdí a osvojí ako krité-
rium pre svoje mediálne správanie na zákla-
de vybudovanej dôvery k rodičom. V zásade 
platí, že pri výbere mediálnych obsahov, ktoré 
sa stanú predmetom recepcie nie je účelné 
zámerne negatívne javy vyhľadávať, ba ani 
tolerovať, len aby sme na ne upozornili. Z hľa-
diska pozitívneho vývinu mladej osobnosti 
nie je žiaduce a ani potrebné upozorniť na vý-
skyt brutálneho násilia, sexuálneho správa-
nia či nemorálne správanie osoby na základe 
priamej konfrontácie s danými obsahmi. Dané 
javy totiž neprimerane zasahujú do prežívania 
a intímnej sféry detí a môžu mať za následok 
psychické prejavy úzkosti, 
strachu, prebudenie žiados-
tivosti, či zmätok pri posu-
dzovaní morálnej prípust-
nosti či neprípustnosti 
určitej formy správania. 
Naopak žiadúce z hľadis-
ka pozitívneho formovania 
osobnosti detí a mládeže 
6 je voliť mediálne obsahy 
(televízne programy, filmové 
diela) s pozitívnym posol-
stvom, v ktorých dominujú 

ľudské hodnoty ako: úprimné priateľstvo, súdržná, úplná 
rodina, láska medzi rodičmi a deťmi, solidarita k staršiemu 
alebo postihnutému človeku, úcta k životu, dôvera, pozi-
tívna medziľudská komunikácia založená na pravdovrav-
nosti, dôvere, rešpektovanie inej osoby napríklad z inej et-
nickej skupiny, či menšiny, rešpektovanie ochrany intimity 
človeka.

Rodinná mediálna politika
Kompetentné usmerňovanie detí v ich konzume médií 
predpokladá schopnosť rodičov stanoviť a realizovať tzv. 
„rodinnú mediálnu politiku“. To znamená určiť pravidlá vyu-
žívania médií v domácnosti. Rodičia by pritom nemali za-
búdať, že sú vzorom pre svoje deti pri využívaní médií. 

„Deti svoje mediálne návyky 
nadobúdajú predovšetkým na 

základe odpozorovaného mediálneho 
správania rodičov.“

Deti svoje mediálne návyky nadobúdajú predovšetkým 
na základe odpozorovaného mediálneho správania rodi-
čov. Od rodičov sa požaduje zvýšenie ich znalosti a zod-
povedný výber mediálnych obsahov. V tejto súvislosti sa 
odporúča zriadiť domácu mediatéku s kvalitnými knihami, 
filmami, počítačovými hrami, CD. Do výberu mediálnych 
obsahov a spôsobov využívania médií v rodine by sa mali 
aktívne zapájať i deti, čím sa posilňuje ich sloboda a vlast-
ná zodpovednosť pri využívaní médií. Cieľom efektívnej 
realizácie „rodinnej mediálnej politiky“ je dosiahnuť rov-
nováhu medzi využívaním médií a inými aktivitami členov 
rodiny. 

„voľnočasové aktivity deti, nahradiť 
konzum médií inou zmysluplnou 

činnosťou“ 

Veľký význam tu má využiť voľnočasové aktivity na iné 
ako mediálne aktivity a podnecovať deti nahradiť konzum 
médií inou zmysluplnou činnosťou. Ako je napríklad tráviť 
spoločne s deťmi viac času mimo dosahu mediálnej reality. 
Posolstvo pre všetkých rodičov: Naučte deti, aby si premys-
leli, čo spravia, a ak niečo nevedia, alebo niečomu nerozu-

mejú, tak sa vás môžu opýtať.

MEDIÁLNY VECER
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E-mailová adresa a profil
Pomôžte dieťaťu pri vytvorení jeho vlastnej e-mailovej ad-
resy a profilu na stránke vhodnej pre deti. Rozprávajte sa o 
tom, čo je naň vhodné dať a prečo, s kým je dobré komuni-
kovať a prečo. Ukážte dieťaťu, čo na internete používate vy, 
aký máte e-mail, aký máte profil, aké stránky si pozeráte a 
prečo. Zapojte aj rodinu a rodinných kamarátov - môžu si s 
dieťaťom vymeniť e-maily, aby si vyskúšalo, ako takáto ko-
munikácia funguje.

Pridávanie priatelov
Ukážte dieťaťu, ako vy postupujete pri pridávaní priate-
ľov na sociálnych sieťach - o tom, ako zvažujete, či osoba 
je naozaj niekto, koho poznáte, a chcete, aby mal prístup 
k vašim informáciám a fotografiám. Môžete taktiež pred-
viesť aj to, že existuje možnosť, ako priateľa odstrániť, ak sa 
s ním prestanete cítiť príjemne alebo vám bude ubližovať. 
Diskutujte o tom, čo by mohlo byť takouto príčinou - kedy 
by ste už zvažovali, či priateľa odstrániť, čo by vám od neho 
už vážne prekážalo. Ukazujete tak dieťaťu to, ako si stano-
vujete svoje hranice - ako nedovolíte, aby vám iní ubližova-
li, ako chránite samých seba.

Pridávanie fotografií na internet
Buďte deťom dobrým príkladom pri zaobchádzaní s fot-
kami a rešpektovaní práv druhého. Ak zverejňujete na in-
ternete vaše spoločné rodinné, prizvite k tomu aj dieťa. 
Povedzte mu, kam fotky dávate, ktorým ľuďom k nim chce-
te povoliť prístup a spýtajte sa ho, či s tým súhlasí.

Vlastné konto na pocítaci
Vytvorte pre svoje dieťa vlastné prístupové konto na spo-
ločnom počítači. Nechajte ho, nech si samo vymyslí názov 
pre toto konto a vyberie vlastný profilový obrázok, prípad-
ne si môže prístup ku svojmu kontu zabezpečiť heslom. 
Porozprávajte sa o tom, na čo mu má toto konto slúžiť - ako 
jeho vlastný priestor na počítači. Na tomto konte môžete 
nastaviť rodičovskú kontrolu. Dohodnite sa s dieťaťom, kto-
ré funkcie rodičovskej kontroly aktivujete a vysvetlite mu 
prečo. Napríklad v operačnom systéme Windows je možné 
nastaviť časové obmedzenie pre používanie počítača, prí-
stup k hrám a programom. i

Vhodné stránky
Ak má dieťa v spoločnom počítači vytvorené vlastné kon-
to, môžete spolu s ním prispôsobiť aj internetový prehlia-
dač pre jeho potreby. Zostavte si zoznam vhodných strá-
nok - panel záložiek pre dieťa, ktorý nastavíte spolu s ním, 
aby sa mohlo dostať priamo na svoje obľúbené stránky. 

Vyhľadajte stránky, kde sú napríklad informácie o jeho 
záľubách alebo stránky s hrami, ktoré sú preň vhodné. 
Môžete spolu nájsť aj stránky, ktoré sú užitočné, napríklad 
kde sa dá učiť cudzí jazyk alebo precvičovať vedomosti do 
školy. 

Vhodné hry
V predškolskom a mladšom školskom veku sú pre deti naj-
väčším lákadlom hry. Rozprávajte sa spolu o tom, ktoré hry 
sú pre deti vhodné, ktoré nevhodné a prečo. Hľadajte spo-
lu na internete stránky s hrami pre deti a rozprávajte sa o 
tom, či sú aj také hry, z ktorých sa deti môžu aj niečo nau-
čiť, napr. budú múdrejšie, budú vymýšľať, ako by sa dal rie-
šiť problém, budú pozornejšie (detaily, pamäť) a podobne. 
Zahrajte si tieto hry spolu so svojím potomkom a rozprá-
vajte sa o tom, ktoré vás bavili, ktoré sa vám páčili a prečo. 
Choďte spolu kúpiť počítačovú hru a nechajte dieťa, aby 
vybralo vhodnú pre seba na základe týchto kritérií.

Pozitívne využitie internetu
Ako sme už spomínali internet prináša určité riziká, ale je 
predovšetkým užitočným, a v súčasnosti často aj nenahra-
diteľným pomocníkom. Učte preto svoje dieťa aktívne vy-
užívať tieto pozitíva internetu. Zapájajte ho a ukazujte mu, 
ako pracovať s informáciami, ako môže byť samo nápo-
mocné a ako môže prebrať za seba 
zodpovednosť. Môžete mu zadá-
vať jednoduché úlohy, pri kto-
rých sa naučí pracovať s inter-
netom ako zdrojom infor-
mácií, napríklad môže na 
internete vyhľadať televíz-
ny program alebo program 
kina, zistiť predpoveď počasia 
na ďalší deň, pozrieť príchod ale-
bo odchod vlaku, nájsť zaujímavú 
aktivitu na víkend pre celú rodinu 
alebo recept na varenie. Môžete 
spolu nájsť aj stránky, na ktorých 
sa dieťa môže niečo nové nau-
čiť, ako sú napríklad rôzne det-
ské encyklopédie alebo strán-
ky na precvičovanie cudzieho 
jazyka.

Zdroj: http://sk.sheeplive.eu/
na-stiahnutie/prirucky

CO VŠETKO MÔŽETE SPOLU SO SVOJÍM 

DIETATOM ROBIT NA INTERNETE

´
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Kyberšikanovanie je rozšírené po celom svete, 
príkladom je aj austrálsky štát Victoria, kde 
skupina dvanástich školákov sa nafilmovala, 
ako obkolesila 17-ročné dievča s miernym 
mentálnym postihnutím a prinútili ju vykonávať 
sexuálne praktiky. Zapálili jej vlasy a vymočili sa 
na ňu. Neskôr tento hrôzostrašný čin uverejnili 
na verejne dostupných stránkach YouTube.
com. Po tomto zverejnení tohto sexuálneho 
zneužitia retardovaného dievčaťa, zakázal 
minister školstva v štáte Victoria používanie 
stránky YouTube vo všetkých 1600 verejných 
školách

MEDIÁLNE NEBEZPECENSTVÁ

KYBERŠIKANA
Pod pojmom kyberšikanovanie rozumieme šikanovanie pros-
tredníctvom nových informačných a komunikačných techno-
lógií, t.j. najmä internet a mobilné telefóny. Príkladmi môžu 
byť anonymné vášnivé alebo nenávistné e-maily, zneužívanie 
rýchlej pošty, nabúranie sa do emailového účtu a zmenenie 
hesla, obťažovanie prostredníctvom textových správ. V prípa-
de bežného šikanovania ide o zámer ublížiť obeti. Šikanujúce 
správanie nie je jednorazovou záležitosťou, ale skladá sa z opa-
kovaného obťažovania tej istej osoby. Medzi kyberšikanova-
nie patrí aj tzv. happy-slapping, keď útočník napáda náhodne 
okoloidúcich ľudí s cieľom zasiahnuť ich do tváre, zatiaľ čo jeho 
kumpáni celé dianie nahrávajú. Ani na Slovensku nie je o po-
dobné výčiny a kyberšikanovanie núdza: len nedávno sa naprí-
klad v Trnave odohral prípad, keď partia 15-ročného útočníka 
nahrávala na mobilný telefón jeho útok na spolužiaka a neskôr 
záznam bitky rozšírili medzi žiakmi po škole. Napadnutý chla-
pec skončil s vážnymi poraneniami.

Rozdiel medzi tradicným 
šikanovaním a kyberšikanovaním
Pri kyberšikanovaní nie je pravidlom, že obeť je obťažovaná 
opakovane. Napríklad, hanlivá webová stránka často ostá-
va on-line počas dlhšieho obdobia a môže ju potom prečítať 
mnoho ľudí. Naopak slovná urážka mizne v momente, kedy 
je vyslovená a počúvajú ju len v danom čase prítomné osoby, 
V prípade tradičného šikanovania, fyzická sila šikanujúceho 
je často dôležitým faktorom v mocenskom vzťahu s obeťou. 
Naproti tomu 

„Moc kyberšikanujúcich sa odvíja najmä 
od ich počítačových a internetových 

znalostí.“ 

moc kyberšikanujúcich sa odvíja najmä od ich počítačových 
a internetových znalostí. Vážne škody sa dajú napáchať už aj 
s použitím relatívne jednoduchých nástrojov, akými sú emaily 
či rýchla pošta, – textové správy posielané prostredníctvom in-
ternetu obvykle obsahujú niekoľko znakov, ktoré dopomáha-
jú príjemcovi vyložiť si ich obsah. Nemôžeme napríklad vidieť 
odosielateľov výraz tváre. Kyberšikanujúci nie sú schopní vi-
dieť, ako obeť reaguje na šikanovanie, takže sú si menej vedo-
mí ublíženia spôsobeného ich konaním, – na internete je jed-
noduché predstierať falošnú identitu. V dôsledku toho môže 
človek obťažovať obete „anonymne“ a toto označujeme ako 
„pretvárka“. Kyberšikanovanie je rozšírené po celom svete. 

Mládež, ktorá je viac 
náchylná na kyberšikanu
Medzi túto skupinu by sa dali považovať mladý, ktorí sú viac 
závislí na internete. Život bez internetu im pripadá nudný, ne-
všímajú si domáce úlohy, takýmto spôsobom si hľadajú mno-
ho priateľov. 

„Sú bez priateľov alebo                          
majú ich len zopár a cítia sa 

menej populárne.“ 

Sú bez priateľov alebo majú ich len zopár a cítia sa menej po-
pulárne. Sú zriedkavejšie páchateľmi a častejšie obeťami tra-
dičného šikanovania. Dalo by sa povedať, že u takýchto obetí 
sa prejavuje viacej príznakov stresu. Častejšie bývajú šikanova-
né dievčatá ako chlapci. Alebo taktiež zástancovia riskovania 
na internete – napríklad sú náchylnejší chatovať s ľuďmi, kto-
rých poznajú len z kyberpriestore.

Zbrane agresorov
Medzi hneď prvé patrí posielanie vulgárnych, krutých, či vý-
hražných emailových správ obetiam, vytváranie webových 
stránok, na ktorých sa objavujú príbehy, karikatúry obrázky, 
fotky, vtipy, básne a piesne, ktoré obeť zosmiešňujú a ponižu-
jú. Ďalej je za kyberšikanu považované posielanie fotografií, 
obrázkov, videonahrávok spolužiakom prostredníctvom in-
ternetu, za účelom aby hlasovali, Kto je najväčší... (doplnenie 
urážlivého alebo vulgárnehoslova), vystavenie pornografic-
kých fotografií s tvárami obetí na webe alebo ich zasielanie os-
tatným prostredníctvom emailu. Agresori sa dostanú do poš-
tovej schránky obeti, odkiaľ odosielajú pod iným menom spo-
lužiakom alebo známym vulgárne prípadne obťažujúce správy, 
fotografie, videá a podobne. Taktiež obeť fotografujú alebo 
filmujú prostredníctvom mobilného telefónu, kamery, alebo 
digitálneho fotoaparátu a získané zábery rozosielajú ostatným 
kamarátom. O nebezpečenstve, ktoré vyplýva z kyberšikano-
vania svedčí aj nasledujúci príbeh, ktorý uviedla Macháčková 
(2007, s. 52) zo zahraničia. Pätnásťročného Jeffreyho z Floridy 
agresori šikanovali prostredníctvom internetu. Zničili mu aj 
jeho videohru, ktorú so svojimi priateľmi vytváral celé leto. Po 
dvoch rokoch neustáleho tyranizovania sa Jeffrey zo zúfalstva 
obesil.

Zdroj: MACHÁČKOVÁ, P. 2007.                                                          
Kyber šikana: ubližování bez hranic

V TOMTO ČÍSLE SME RUBRIKE MEDIÁLNE NEBEZPEČENSTVÁ VENOVALI KYBERŠIKANOVANE, PRETOŽE ŠIKANOVANIE OVPLYVŇUJE 
ŽIVOT DETÍ A MLÁDEŽE VIAC, AKO SI CHCEME PRIPUSTIŤ. KONTROLA ZO STRANY DOSPELÝCH NIE JE ČASTO DOSTATOČNÁ 
A DIEŤA SA NEMÁ S KÝM POROZPRÁVAŤ O SVOJICH PROBLÉMOCH A O SVOJOM PREŽÍVANÍ. . 
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 Projekt pozostáva z DVD so šiestimi tematickými filma-
mi, knihy, pracovného zošita, internetovej stránky a školení. 
„Kyberšikanovanie.sk prináša naše skúsenosti z osemročnej 
práce s touto témou. Je výberom toho najlepšieho a overené-
ho z rôznych projektov z celého sveta. V knihe sme opísali reál-
ne prípady kyberšikanovania na Slovensku ako aj tragické prí-
pady zo zahraničia končiace samovraždou obete. Dúfame, že aj 
vďaka tomuto projektu Slovensko nič také nezažije,“ vysvetľuje 
Miro Drobný, spoluautor projektu.

Cielom projektu je:
rozšíriť vedomosti o kyberšikanovaní, zvýšiť citlivosť na kyberši-
kanovanie, zmeniť pasívnych svedkov na aktívnych ochrancov 
obetí, prostredníctvom filmov vyvolať emocionálny zážitok, 
ktorý zmení pohľad svedkov na šikanovanie. Pomocou akti-
vít hlbšie pochopiť prežívanie a správanie obete, agresora či 
svedkov.

Mali by ste vediet o kyberšikanovaní
Kyberšikanovanie je negatívny prejav správania a ako každé 
správanie má niekde svoju príčinu. Treba sa naň pozerať ako 
na užitočný signál, ktorým deti niečo vyjadrujú. Keď hovoríme 
o obeti kyberšikanovania, možno si takto všimneme, že je to 
dieťa, ktoré si ťažko hľadá priateľov a potrebuje sa naučiť lepšie 
brániť.  A čo páchateľ kyberšikanovania. Treba rozmýšľať, čo je 
v jeho živote také ťažké, bolestivé, zraňujúce, že potrebuje ub-
ližovať iným.Rodičia chcú svoje dieťa vidieť väčšinou v dobrom 
svetle, ťažšie si priznávajú, že aj ich dieťa by mohlo niekomu 
ublížiť alebo naopak, byť slabé a zraniteľné. V skutočnosti sa 
však za určitých okolností môže každé dieťa stať aj obeťou, aj 
páchateľom kyberšikanovania.

„každé dieťa stať aj obeťou, aj 
páchateľom kyberšikanovania“

 Dospelí, rodičia aj učitelia, si častokrát myslia, že deti učia, ako 
sa správať tým, že im vysvetľujú, čo je žiaduce a čo nie, pochvá-
lia ich, keď sa správajú podľa ich očakávaní a vyhrešia alebo 
potrestajú, keď sa správajú nevhodne. Odmena a trest môžu 
síce ovplyvňovať správanie detí, ale oveľa viac je ich správanie 
formované príkladom dospelých. Deti sa správaniu učia pozo-
rovaním dospelých, skúšaním si rôznych alternatív správania a 
sledovaním reakcií okolia na ich konanie, pričom vedia veľmi 
dobre rozlíšiť, kedy je reakcia dospelého skutočná a nie hra-
ná. Dospelí, s ktorými deti prichádzajú do kontaktu, sú pre deti 

vzorom – najsilnejším sú samozrejme ľudia, s ktorými majú naj-
bližší vzťah, ale aj učiteľ sa pre nich do istej miery stáva príkla-
dom. On nastavuje pravidlá fungovania v triede, v škole. Každý 
z nás môže pri kontakte s deťmi ovplyvniť výskyt negatívnych 
javov, ako je kyberšikanovanie – a to najmä v tých situáciách, 
kedy zareagujeme bez rozmýšľania, prirodzene. V takýchto si-
tuáciách im ukazujeme, akým hodnotám naozaj veríme - či sa 
zastaneme slabších, či sa posmievame iným, ako sa my sami 
bránime voči ubližovaniu, nakoľko trváme na tom, aby sa k 
nám ľudia správali s úctou a nakoľko sa aj my sami správame 
voči deťom s úctou a rešpektom, nakoľko vyžadujeme posluš-
nosť, nakoľko vyjadríme svoj hnev, ale aj umožníme vyjadriť 
hnev iným, či sa vieme ospravedlniť, keď sme spravili chybu.

Deti by mali byt vedené
Stretávame sa s tým, že sa nás rodičia a učitelia pýtajú, čo majú 
robiť, aby ochránili deti pred kyberšikanovaním. Niektorí navr-
hujú, že najlepšie by bolo úplne zamedziť tomu, aby používa-
li počítače a internet, aspoň kým nebudú trocha staršie. Nikdy 
však nebudeme vedieť ochrániť deti pred všetkým zlým a ne-
bezpečným, čo ich môže stretnúť a ani nebudeme vedieť byť 
neustále s nimi, aby sa im niečo zlé nestalo. Keby to aj bolo 
možné, tak by sme z detí akurát vychovali nesamostatných 
chudáčikov, ktorí sa nevedia ubrániť a nedokážu sami vyriešiť 
žiadnu náročnejšiu situáciu. V prípade ťažkostí sa spoliehajú na 
pomoc iných, 
namiesto toho, 
aby sa opre-
li o vlastné 
schopnosti a 
dôverovali si, 
že to dokážu. 
Našou úlohou 
je preto po-
stupne deti 
pripravovať 
aj na stretnu-
tia s náročný-
mi situáciami 
tak, aby si v 
nich poradili a 
chrániť ich iba 
v takých situ-
áciách, ktoré 
presahujú ich 
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ťažká situácia, konflikt, ohrozenie zvládnuť, ale potom ich ne-
chajme, aby sa rozhodli, ktorú možnosť zvolia a aby ju aj samé 
vykonali. Pomáhajme až vtedy, keď sme o pomoc požiadaní, 
povzbuďme deti, že to dokážu aj bez nás.

Ochrana pred kyberšikanovaním
Zverejňovanie osobných údajov, fotografií a videí. Akékoľvek 
osobné informácie, fotografie alebo videá môže páchateľ vy-
užiť na kontaktovanie, zosmiešnenie obete, na vyhrážanie sa 
alebo vydieranie. Deti by mali vedieť, že tak, ako v bežnom 
živote neprezradia o sebe čokoľvek hocikomu, rovnako by to 
malo platiť aj na internete. Učte ich, aby si rozmysleli, čo chcú 
pred kým zverejniť a ukážte im, ako nastaviť prístup k osob-
ným údajom iba pre priateľov, ako si voliť dobré heslo a ako 
bezpečne uchovávať akékoľvek dokumenty na internete.

Kyberšikanovanie je potrebné riešiť okamžite. Čím dlhšie situá-
ciu nechávate tak, tým sa môže zhoršovať a jej následky môžu 
byť závažnejšie. Učte deti, aby na situácie, ktoré sú im neprí-
jemné, adekvátne zareagovali. Je dôležité, aby dali páchateľovi 
dôrazne a jednoznačne najavo, že im jeho správanie prekáža, 
chcú, aby s ním prestal a ak sa tak neudeje, tak podniknú ďal-
šie kroky. Ďalej by s ním však nemali komunikovať, pokúšať sa 
mu niečo vysvetliť, presviedčať ho. Práve reakcia obete je to, čo 
páchateľ očakáva. Je účinnejšie nepristúpiť na jeho hru, lebo 
sa v nej človek ešte viac zamotá.

„Je účinnejšie nepristúpiť na                   
jeho hru, lebo sa v nej človek                           

ešte viac zamotá.“

Medzi ďalšie dôležité body ochrany patrí uschovávanie dô-
kazov a odstraňovanie stránok.Aj keď si agresori myslia, že na 
internete zostávajú anonymní, nie je to celkom tak. Pri akej-
koľvek činnosti vo virtuálnom priestore zostávajú stopy, ktoré 
môžu poslúžiť buď na identifikáciu páchateľa, alebo ako dôkaz 
o čine. Naučte deti, aby si uschovali akýkoľvek dôkazový ma-
teriál (emaily, SMS, MMS, históriu četu, www stránky). Správy 
nemusia čítať ani na ne reagovať, ale môžu ich použiť v prípa-
de dokazovania. Násilníci menia emailové adresy a svoju iden-
titu, ale prostredníctvom uložených emailov sa bude dať iden-
tifikovať, či ide o tú istú osobu. Pri uchovaní emailu si uložte 
alebo vytlačte aj internetovú hlavičku správy, ktorá obsahuje 
dôležité informácie o odosielateľovi. Nájdete vo vlastnostiach, 
možnostiach každej správy. V prípade SMS a MMS správ je po-
trebné odfotiť ich aj s číslom odosielateľa, dátumom a časom. 
Užitočný môže byť aj výpis prijatých správ alebo telefonátov. 
Ak sa kyberšikanovanie deje na sociálnej sieti alebo ak pácha-
teľ vytvoril o obeti posmešnú stránku alebo falošný profil, tak 
je potrebné uložiť ich v podobe fotografie pracovnej plochy 

(printscreen, screenshot). Ukážte deťom, ako je možné dôkazy 
uschovať alebo sa dohodnite, že keď sa také niečo bude diať, 
tak prídu za vami, aby ste im s uschovaním dôkazov pomohli. 
Po uchovaní dôkazov môžete požiadať o odstránenie ubližujú-
ceho obsahu prostredníctvom služby Stopline.sk. Okrem toho 
aj na internete je možné vybrať si, s kým chce človek komu-
nikovať a s kým nie. V emailovej alebo četovej komunikácii sa 
dá nastaviť blokovanie správ od šikanujúcej osoby. V četovej 
miestnosti alebo na sociálnych sieťach je možné nahlásiť ob-
ťažovanie správcovi stránky. Ak sa kyberšikanovanie deje me-
dzi spolužiakmi, mali by sa o tom dozvedieť učitelia v škole. 
Nahlásiť kyberšikanovanie a požiadať o pomoc je možné aj u 
školského psychológa, v Centre pedagogicko-psychologické-
ho poradenstva a prevencie, kde sú pracovníci vyškolení na 
riešenie šikanovania, na linke Pomoc.sk (116 111) alebo u Polície 
SR. Deti od štrnástich rokov sú už trestnoprávne zodpovedné a 
za vydieranie, ohováranie alebo vyhrážanie môžu byť stíhané.

Linky pomoci
Linky Pomoc.sk sú anonymné, hovory sa nenahrávajú a tele-
fónne čísla sa neevidujú, čo vytvára pre deti bezpečný priestor 
na ventilovanie vnútorného prežívania. Ak sa dieťa cíti v ano-
nymite bezpečnejšie, skôr sa zdôverí aj s citlivými témami, ako 
sú strata blízkeho, zlyhanie v škole, nežiaduce tehotenstvo, 
znásilnenie, sexuálne zneužívanie, nútená prostitúcia, týranie, 
šikanovanie, samovražedné sklony a pod. Ľahšie porozpráva o 
situáciách, ktoré sú mu nepríjemné, z ktorých má strach, alebo 
sa za ne hanbí. Ďalšou službou, ktorá je spustená od roku 2010 
je Stopline.sk, kde môžete nahlásiť nezákonný obsah alebo 
činnosti na internete napr. falošný profil či urážajúce správy na 
Facebooku a iných sociálnych sieťach. Nahlásenie je anonym-
né a vykoná sa vyplnením formulára na stránkach www.stopli-
ne.sk.

Viac informácií o kyberšikane nájdete na www-kybersikanova-
nie.sk.
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FOTKY, KTORÉ 
NEPATRIA NA 

INTERNET
Úlohou detí je rozhodnúť, ktoré fotografie by podľa nich boli pre chlapca v komixe v poriadku a 
ktoré by mu vadili, keby boli zverejnené. 

Položte doplňujúce otázky, ktoré dieťaťu pomôžu pri rozhodovaní:

• Ako by sa chlapec cítil, keby videl takéto fotky na internete?

• Je to podľa neho v poriadku fotiť niekoho iného v takýchto situáciách?

• Kedy je to v poriadku a kedy nie?

• Podľa čoho to rozlišuje?

• Ako by sa rozhodol, keby mal zverejniť takúto fotku?

AKTIVITA



SERVIS

atteliér 10 | 2013-201418


