
 

 

Dotazník zameraný na výskyt kyberšikany vyplnilo spolu 69 žiakov 7. až 9. ročníka: 32 

žiakov siedmeho ročníka,  20 žiakov ôsmeho ročníka a 17 žiakov deviateho ročníka.  

Dotazník bol zameraný na tri konkrétne cieľové okruhy, ktorých výsledky prezentujeme 

nasledovne: 

 

1.  SI  OBEŤOU  ŠIKANOVANIA? 

 

Stalo sa ti, že sa k tebe niekto správal zraňujúco alebo nepríjemne na internete? 

    

 

Z uvedených výsledkov sme zistili, že až 38℅ žiakov bolo v poslednom období terčom 

kyberšikany. Väčšina týchto dotknutých žiakov uviedla, že sa to stáva v časovom horizonte aspoň raz 

za týždeň, ale 12℅ z nich označili možnosť, že sa to stáva takmer denne. 

V otázke zameranej na spôsob, ktorým sa k ním niekto správal nevhodne a urážajúco, 

označovali najmä odpovede -  na sociálnej sieti (napr. Facebook, Twitter a pod.), na inej sieti, v ktorej 

sa zdieľa obsah (napr. Youtube, , Instagram a pod.), cez správy (napr. Messenger, Skype, Whatsap a 

pod.), v online hre a cez mobilné aplikácie. 
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Najviac žiakov uviedlo, že za posledné obdobie boli často terčom, keď o nich niekto písal 

nepríjemné a zraňujúce správy a tie boli posielané tak, aby to videli aj iní účastníci komunikácie. 

Niektorí boli osočovaní nepríjemnými až vulgárnymi správami, ale aj zastrašovaní či vylúčení z nejakej 

skupiny alebo aktivity na internete. 

Pri otázke, komu sa žiaci po prejavoch šikanovania na internete zdôverili, uviedlo až 58℅ 

žiakov svojho kamaráta, 35℅ žiakov by sa nezdôverilo nikomu a len 30℅ žiakov uviedlo svojich 

rodičov. Iným osobám, ako sú napr. učitelia, by sa zdôverilo iba 22℅ žiakov. 

 

Žiakov, ktorí sa už stretli s kyberšikanou, sme sa pýtali aj na to, aké to v nich vyvolalo pocity. 

Ich odpovede sú zároveň aj pomôckou pre rodičov a učiteľov. Signalizujú nám, čo si máme všímať 

u našich detí a žiakov.  

 

 

 

2.  STÁVAŠ SA AJ TY AGRESOROM NA INTERNETE? 

 

Stalo sa ti, že si sa ty správal k niekomu zraňujúco alebo nepríjemne na internete? 
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22℅ žiakov priznalo, že sa sami vyjadrovali na internete nevhodne k iným osobám. 

Zaujímavým zistením je, že až 70℅ žiakov sa zároveň označilo za agresora a aj za samotnú obeť 

kyberšikanovania. Z tohto tvrdenia jasne vyplýva stúpajúca vzájomná agresivita u žiakov 

a neschopnosť zastavenia daného problému. 

 K takýmto útokom dochádzalo najčastejšie na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Twitter, 

Youtube, , Instagram a pod.), cez mobilné aplikácie a v online hrách. 

 

 

3.   VNÍMAŠ TY SÁM AGRESIU NA INTERNETE VOČI INÝM ĽUĎOM? 

 

Bol si niekedy svedkom kyberšikanovania (nezapojil si sa, ale videl si, ako niekto niekoho na 

internete šikanuje)? 

 

    

 

 Svedkom kyberšikanovania iných osôb na internete sa stalo až 61℅ oslovených žiakov. Pri 

otázke, ako často boli svedkom kyberšikanovania, žiaci odpovedali nasledovne: 49℅ vybralo možnosť  

- zriedka /teda 1 - 3x ročne/, 18℅ žiakov sa vyjadrilo, že sa to stáva aspoň raz mesačne, taktiež 18℅ 

žiakov  uviedlo, že je to aspoň raz za týždeň a 15℅ žiakov vybralo možnosť  -      denne. 

 Pri otázke, aké boli prejavy nepríjemného a zraňujúceho správania voči druhým, odpovedali 

žiaci nasledovne: 
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Svoje pocity žiaci ako svedkovia kyberšikanovania iných opísali rôzne. Viacerí označili, že 

pociťovali zlosť a nervozitu na agresora. Až 42℅ oslovených žiakov sa cítilo  bezradne a chcelo konať, 

ale nevedeli akým spôsobom. Väčšina vo svojich voľných odpovediach uviedla, že im bolo obete ľúto  

a cítili sa za nich zle. Niektorí nechápali dôvody agresie a pociťovali potrebu obeť ľutovať, brániť, ba 

dokonca aj vrátiť agresorovi útok. 

 

ZÁVER A ODPORÚČANIE PRE PRAX: 

 

 Slová majú veľkú váhu a dokážu človeka pozdvihnúť, potešiť a nasmerovať. Ich moc však vie  

byť aj opačná, dokážu rýchlo ublížiť a ničiť všetko okolo. Internet je plný slov a je to výborná 

pomôcka, no iba ak je v rukách inteligentných ľudí. Naše deti ho berú ako samozrejmosť a častokrát 

si ani neuvedomujú, aká je to ničivá zbraň. Čoraz viac času trávia s mobilom v ruke alebo sediac pri 

PC. Bohužiaľ väčšinu tohto času venujú práve sociálnym sieťam, chatom a online hrám.  

 Vo svojich odpovediach na otázku „Čo deti na internete najviac trápi?“ často uvádzali 

odpovede ako: komentovanie môjho vzhľadu a obliekania, ohováranie mojej postavy a môjho 

správania sa, urážanie mňa a mojej rodiny, anonymné správy, falošné profily, vulgarizmy na moju 

osobu, málo lajkov na mojom príspevku, upravené fotky, ktoré sú iné ako realita, klamstvo nielen 

o mne, ale aj o druhých, rozoberanie finančných pomerov, chválenie sa a porovnávanie sa s inými, 

ohováranie ale aj oslovovanie cudzích či vypytovanie si nahých fotiek. 

 Niektorí sa síce tvária, že im je to jedno a v podstate sa nič nestalo, ale už pri prvých 

rozhovoroch je zrejmé, že tak „úplne jedno“ to nie je nikomu. 
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 Pri otázke či považujú žiaci kyberšikanu za nebezpečnú?, odpovedalo 78℅ oslovených žiakov 

ÁNO, 6℅  žiakov odpovedalo NIE a 16℅ oslovených žiakov to nevedelo posúdiť. Našli sa aj takí, 

ktorí to okomentovali že je to OK a komu sa nepáči, nech to nečíta, respektíve nech sa odhlási z daných 

sieti, skupín alebo chatov. 

 V súčasnosti riešime a poukazujeme na rozmáhajúce sa kyberšikanovanie zo strany našich 

súčasných žiakov, ale úprimne nás mrzí aj správanie našich bývalých žiakov a samotných dospelých 

obyvateľov našej obce. Aplikácia Tellonym bola uvedená do prevádzky ako jednoduchý spôsob, 

ktorým môžeme byť bližšie k svojim priateľom. Pomocou nej mali ľudia zistiť o svojich priateľoch 

viac, nadväzovať kontakty, viesť rozhovory  a vypočuť ich úprimné názory. Jej používanie sa však 

strhlo na vlnu stáleho a neutíchajúceho ohovárania sa, vulgarizmov a ubližovania iným. 

 Zrušenie tejto aplikácie síce nie je v našej moci, ale kultúru nášho správania ovplyvniť 

môžeme. Preto chcem všetkých poprosiť -  neosočujme sa navzájom, neubližujme si nezmyselnými, 

vymyslenými a prifarbenými informáciami, nestupňujme napätie, ktoré majú potrebu vyvolať niektorí 

jednotlivci a skúsme pomocou tohto veľkolepého vynálezu menom Internet šíriť viac pozitívnych 

správ. 

 

ODPORÚČANIE PRE RODIČOV: 

 

 Prijmite fakt, že virtuálny svet patrí do života vášho dieťaťa. Ak sa naučíte v ňom pohybovať, 

porozumiete lepšie vášmu dieťaťu 

 Nezakazujte dieťaťu technológie - myslite na to, že vášmu dieťaťu neubližuje technológia, ale 

človek, ktorý ju zneužíva. Uistite svoje dieťa, že ak aj kyberšikanu nahlási, nepríde ani 

o telefón, ani o počítač. Svoj sľub dodržte. 

 Hlavnou príčinou šikanovania sú narušené vzťahy v nejakej sociálnej skupine, väčšinou to je 

okruh spolužiakov, alebo kamarátov. Sledujte, ako sa dieťa správa pri elektronickej 

komunikácii. Všímajte si neobvyklé a varovné signály, vrátane reakcii na vašu prítomnosť. 

 Dajte deťom najavo, že môžu za vami prísť kedykoľvek a s každým problémom - 

nezabúdajte, že podľa výskumu väčšina detí kyberšikanu neohlási, pretože sa boja, že im 

rodičia vezmú telefón a počítač. 

 Získajte si dôveru svojich detí inak sa skôr zdôveria kamarátom. 

 Stanovte si pravidlá, aby deti vedeli, “kde sú hranice“, ktoré sa nemôžu prekročiť -  pomôžte 

dieťaťu poradiť si v ťažkej situácii tým, že zmení svoje online návyky, stanoví si hranice a obmedzí 

čas, ktorý trávi online. 



 Zistite aké sú technické možnosti ochrany vášho dieťaťa (napríklad uzamknutie niektorých 

stránok, nastavte si RODIČOVSKÝ ZÁMOK). 

 Deti, ktoré žijú viac vo virtuálnom svete než v tom reálnom, sú viac ohrozené, preto odporujte 

ich reálne aktivity. 

 Naučte svoje deti chrániť si svoju identitu. 

 Ak sa dozviete o kyberšikane, skúste si uložiť všetky správy, komentáre aj posty ako 

dôkazový materiál. Patria sem aj maily, posty na blogoch, na sociálnych sieťach, tweety, SMS 

a podobne ... - prvotná reakcia dieťaťa pravdepodobne bude rýchlo všetko zmazať, no 

pripomeňte mu, že bez evidencie nemáte žiadny dôkaz o kyberšikane. 

 Skúste zistiť, kto je agresor. Podľa výskumov až 75% detí, ktoré takýmto spôsobom šikanujú, 

sú z tejistej školy, alebo triedy ako sú obete. Ak je agresor z rovnakej školy alebo triedy 

dieťaťa, kontaktujte riaditeľa. V prípade podozrenia na trestný čin kontaktujte políciu. 

 Nereagujte! Poučte dieťa, že na kyberšikanu je najlepšie nereagovať – vhodné je ignorovať 

všetky posty, komentáre, texty aj hovory. Hoci je veľmi ťažké nereagovať na špinavosti, ktoré 

vôbec nie sú pravdivé, lepšie je incident ihneď nahlásiť rodičovi alebo dospelej osobe, ktorej 

dieťa dôveruje. Prízvukujte deťom, že nech sa ich post akokoľvek dotkne, je lepšie naň 

neodpisovať. Aktéri kyberšikany bažia po reakcii. Naučte deti, aby na ich výzvy nereagovali. 

Niekedy problém aj sám odznie, pretože obeť útoku nereaguje. Majte na pamäti, že reakcia 

šikanovaného zvyčajne situáciu len stupňuje. 

 Zdôrazňujte deťom, že sa nesmú osobne stretávať s ľuďmi, s ktorými sa zoznámili cez mobil 

a internet. 

 Kyberšikana často úzko súvisí so šikanovaním, ktoré sa uskutočňuje reálne tvárou v tvár, 

preto sa pýtajte svojich detí, či im niekto neubližuje aj inak, ako v kyberpriestore. 

 Všímajte si zmeny správania u vášho dieťaťa: 

 zmeny správania vášho dieťaťa, ak je obeťou šikanovania 

 v poslednej dobe sa vám zdá, že menej času trávi pri počítači, z nevysvetliteľných 

príčin si vypína mobil, nečakane prestáva používať počítač 

 pri čítaní e-mailov, SMS je nervózne, neisté 

 je nahnevané a depresívne po odchode od počítača, alebo po prečítaní správy 

 je smutnejšie, uzavretejšie, zhoršil sa prospech, je bez záujmu o niečo 

 zmeny správania, ak vaše dieťa šikanuje 

 trávi pri počítači dlhé hodiny bez kontroly rodičov, často aj v noci 



 pri počítači, alebo pri čítaní SMS, MMS správ sa prehnane zabáva 

 nečakane rýchlo zatvára otvorené programy, vypína obrazovku, mobil, ak sa 

priblížite 

 nechce rozprávať o tom, čo robí na počítači 

 ak mu zakážete niektorý z komunikačných prostriedkov, je rozčúlené, začína 

vyjednávať a prosiť, aby mohlo počítač zase používať 

 

 

 

Vyhodnotenie dotazníka prebiehalo v mesiaci apríl 2022 

 

 

 

Dotazník, jeho vyhodnotenie a správu vypracovala: 
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