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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová 

Sociálne siete, kyberšikanovanie, internet, agresor, obeť, anonymita, formy 

kyberšikanovania, ochrana pred kyberšikanovaním, diskusia 

Téma stretnutia 

Diskusia - riziká používania sociálnych sietí 
Krátka anotácia 

Klub IT zručností sa na tomto stretnutí venoval  v súčasnosti aktuálnej téme – 

kyberšikanovaniu. Členovia klubu si pozreli prezentáciu o tomto probléme – pripravila 

p. Vargová.  

Kolegovia ďalej diskutovali o kyberšikane v školskom prostredí, o jej šírení a dopade 

na detskú psychiku. Navrhovali aj možnosti, ako postupovať v prípade jej odhalenia 

a zamedziť jej šíreniu. 

Záver diskusie – členovia klubu sa zhodli na tom, že je nevyhnutné venovať tomuto 

spoločenskému problému pozornosť, neprehliadať ho a žiakov odkázať na odbornú 

pomoc. 
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12. Hlavné body stretnutia: 

• Prezentácia v programe PowerPoint  

• Ako kyberšikanovaniu predchádzať, čo robiť, ak poznáme obeť 

• Diskusia 

 

V súčasnosti sú sociálne siete veľkým pomocníkom komunikácie. Uľahčujú komunikáciu 

najmä z časového hľadiska. Rýchle šírenie užitočných informácií však často zatieni obsah 

niektorých správ. Sú útočné, zamerané na osobnosť s cieľom narušiť jej rovnováhu. 

Internetové prostredie umožňuje agresorovi bez osobného kontaktu zasiahnuť obeť na 

citlivom mieste. Agresor si v oveľa menšej miere, ak vôbec, uvedomuje závažnosť konania. 

Je chránený anonymitou. A práve na to poukázala p. Vargová vo svojej prezentácii. 

Zdôraznila, že pre obeť, je to horšie, lebo nemôže pred ním uniknúť. Existujú však spôsoby, 

ako by sa tomu dalo zabrániť. 

Boli vymenované formy kyberšikany, napr. urážanie, nadávky, zastrašovanie, vydieranie, 

šírenie súkromných správ a fotografií/videí. 

Členovia klubu debatovali aj o možnostiach ochrany pred kyberšikanou. Dôležité je o tom 

so žiakmi hovoriť, aby kyberšikanu odlíšili od bežnej komunikácie a vedeli jej zabrániť. 

Zdôrazniť im ochranu súkromia, nezosmiešňovať, nevyhrážať sa a pod. Zdôrazniť aj spôsob 

obrany voči agresorovi – dôrazne dať najavo, že takúto komunikáciu obeť odmieta. 

V internetovom prostredí môžeme agresora zablokovať alebo nahlásiť administrátorovi 

stránky – názorná ukážka ako to urobiť. Obeť by si mala takúto komunikáciu aj ukladať ako 

dôkazový materiál. 

V diskusii sa členovia klubu vyjadrili aj ku konkrétnym prípadom kyberšikany a spôsobom 

ich zvládnutia.  

Kyberšikana je citlivý, ale v spoločnosti rozšírený problém. Je nevyhnutné venovať mu 

priestor aj vo vyučovacom procese – minimálne na hodinách informatiky. 

 

 
 

13. Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania: 

 
Zo stretnutia Klubu IT zručností vyplynuli nasledujúce odporúčania: 

• Venovať kyberšikane veľkú pozornosť; 

• Dôrazne odporúčať žiakom komunikáciu len so známym človekom; 

• Ukázať žiakom na hodinách informatiky, resp. aj na triednických hodinách, ako postupovať 

v prípade kyberšikany; 

• Vytvoriť pre triednych učiteľov a žiakov prezentáciu, ako zvládnuť kyberšikanu; 
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