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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia:  

Hlavnou témou stretnutia bola problematika sociálnych sietí. Ozrejmili sme si pojem kyberšikana, 

aké má znaky a formy a ako pri nej reagovať. Informácie sme čerpali zo stránky 

https://www.beznastrah.online. Na tejto stránke sú pripravené materiály pre učiteľov, modelové 

príklady, ako s deťmi komunikovať na túto tému. Diskutovali sme o prejavoch prílišnej závislosti na 

internete, aké je nebezpečenstvo ovplyvňovania detí osobami, ktorých identitu nepoznajú, ale môžu 

sa riadiť názormi takejto virtuálnej osoby.   

Kľúčové slová: 

• kyberšikana, závislosť, anonymita internetu, fenomén cudzej osoby 

 

https://www.beznastrah.online/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. Úvod do problematiky sociálnych sietí 

2. Oboznámenie sa so stránkou https://www.beznastrah.online 

3. Diskusia - kyberšikana v škole 

       Hlavná téma stretnutia:  Problematika sociálnych sietí, kyberšikana 

1. V úvode stretnutia kolegyňa p. Pľutová vysvetlila pojem kyberšikana - je to zámerné 

správanie sa s cieľom vysmievať sa, ubližovať,  ponižovať, obťažovať, prenasledovať  

prostredníctvom sociálnych sietí. Ako sa brániť proti takýmto útokom, vysvetľujeme žiakom  

v I. ročníku v predmete informatika v rámci tematického celku Počítačové siete. Odporúčame 

im, aby čo najmenej zverejňovali informácie o sebe na internete, nikomu neprezrádzali heslá 

k svojmu profilu na sociálnej sieti a povedali o podozrivom správaní alebo obťažovaní 

rodičom, učiteľovi. Ďalej je potrebné neustále upozorňovať žiakov, aby sa neriadili radami 

od cudzích osôb na internete, aby sa nenechali navádzať na činnosti, ktoré im môžu poškodiť. 

Na sociálnej sieti platí zásada, že komunikujeme s ľuďmi, ktorých fyzicky poznáme.   

2. Keďže s problematikou šikanovania a závislosti sa môžu stretnúť aj triedni učitelia, ďalej 

sme sa venovali tejto téme z pohľadu učiteľa. Na stránke https://www.beznastrah.online sú 

rady ako zistiť, či nie je dieťa obeťou kyberšikany, alebo nie je príliš závislé od internetu.  

Dieťa môže byť elektronicky šikanované, ak: 

▪ náhle a bez zjavnej príčiny prestane používať počítač, tablet alebo mobil, 

▪ je nervózne, neisté alebo smutné pri čítaní e-mailov alebo správ, 

▪ radšej sa venuje internetu, než by bolo s rodinou alebo kamarátmi, 

▪ nechce chodiť do školy a medzi ľudí, uzatvára sa do seba, stráca kamarátov a 

zhoršujú sa mu výsledky v škole, 

▪ zdá sa byť nahnevané, je plačlivé, 

▪ je depresívne alebo frustrované po odchode od počítača alebo po tom, ako odloží 

mobil, 

▪ uzatvára sa pred rodinou a priateľmi a súčasne popiera, že by sa niečo dialo, 

▪ vyhýba sa rozhovorom o tom, čo robí pri surfovaní na internete, 

▪ uniká do sveta fantázie a počítačových hier. 

Dieťa môže elektronicky šikanovať, ak: 

▪ rýchlo odkladá mobil, vypína obrazovku alebo zatvára programy na počítači v 

momente, keď sa priblížite, 

▪ je prehnane emotívne pri používaní smartfónu či počítača – ale aj bez neho, 

▪ surfuje s kamarátmi na internete, prehnane sa smejú, no nechcú prezradiť, na čom, 

▪ používa niekoľko online účtov alebo adries, ktoré môžu, ale nemusia byť jeho/jej. 

Najúčinnejšou prevenciou kyberšikany je rozhovor. Na  stránke môžeme nájsť tipy, rady 

a spôsoby, ako viesť diskusiu so žiakmi na túto tému. 

3. V závere stretnutia sme diskutovali, či sa nejaké prejavy šikanovania v škole vyskytli alebo 

nie. Kolegovia skôr  uvádzali príklady závislosti na online hrách, kedy žiaci majú tendenciu 

aj finančne zarábať na týchto hrách na úkor školskej dochádzky. Podporné materiály učitelia 

ďalej môžu nájsť na stránkach: www.nezavislost.sk, www.preventivista.sk, 

www.zodpodvedne.sk.  

13. Závery a odporúčania: 

1. Učitelia by si mali všímať správanie a reakcie detí, predchádzať patologickému správaniu, 

viesť diskusie so žiakmi a nabádať žiakov k rozumnému používaniu informačných 

technológií.  

https://www.beznastrah.online/
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2. Neustále sledovať, či sa na internete neobjavia nové bezpečnostné hrozby, naďalej sa 

vzdelávať v danej oblasti.  

3. Zvlášť triedni učitelia vo svojej triede by mali získať väčšiu dôveru u žiakov, rozvíjať zdravé 

vzťahy a sociálne kontakty, a tak prispievať k prevencii pred kyberšikanou.  
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