
 

Kyberšikanovanie - cyberbullying 

Kyberšikanovanie sa stáva čoraz aktuálnejším problémom aj pre verejné zdravotníctvo. 

Prienik vyspelých komunikačných technológií medzi deti a mládež, ktorého svedkami sme 

v posledných dvoch desaťročiach so sebou prináša celý rad aspektov, ktoré je nevyhnutné 

zvažovať aj z pohľadu verejného zdravotníctva. Vďaka dostupnosti internetu sa rapídne 

rozrástli sociálne siete, blogy, chat a iné prostriedky komunikácie. Ako všetko pozitívne 

i komunikačné technológie je možné zneužívať, čoho sme v posledných rokoch svedkami. Na 

rozdiel od klasického šikanovania tvárou v tvár poskytuje kyberšikana agresorom iné 

prostriedky ubližovania. Prenos násilia do prostredia elektronickej komunikácie je spomedzi 

nich nepochybne jedným z najvýznamnejších. 

Definícia kyberšikanovania 

Kyberšikanovanie zahŕňa využitie informácií a komunikačných technológií na podporu 

zámerného, opakovaného nepriateľského správania jednotlivcom alebo skupinou, ktoré má za 

cieľ ublížiť iným.  

Znaky kyberšikanovania 

Anonymita – je najvýznamnejším znakom. V on-line svete je veľmi náročné s istotou určiť, 

kto je na druhej strane komunikácie. Anonymita umožňuje agresorovi, že necíti takú silnú 

hrozbu, že by bol odhalený, respektíve, že by musel znášať následky svojho správania. Vďaka 

tomu môže svoje aktivity stupňovať a robiť to, čo by si tvárou v tvár netrúfol. Tým, že agresor 

nevidí obeť a jej reakciu, znemožňuje mu to byť empatický a uvedomiť si dôsledky svojich 

činov. U obetí anonymita spôsobuje väčší strach a neistotu. Anonymita môže brániť obetiam, 

aby sa zverili so šikanovaním dospelému, kvôli presvedčeniu, že tak či tak nie je možné 

dokázať identitu agresora.  

Nekonečné publikum – znamená to, že obsah kyberšikanovania (obrázky, video, ohováranie 

atď.) sa dostáva k veľkému množstvu prijímateľov, ktorí majú prístup na internet. Cez on-line 

prostredie sa informácie šíria do celej školy, na celé sídlisko, do celého mesta. Obeť takejto 

virtuálnej agresie, preto často musí meniť školu, či dokonca sa aj presťahovať, aby 

kyberšikanovaniu unikla. 

 

 

 



Formy kyberšikanovania  

 posielanie výhražných e-mailov, sms správ, telefonátov či obťažovanie cez chat 

 vytváranie webových stránok, ktoré rôznymi spôsobmi (verbálne, graficky, 

zvukovo...) obeť urážajú a zosmiešňujú 

 posielanie obrázkov, fotografií a video nahráviek on-line – kde je obeť zosmiešňovaná 

 vystavenie pornografických fotografií s tvárou obete na internete 

 prípady, keď agresori získajú heslá a identifikačné údaje obete a pod jeho/jej menom 

posielajú ostatným vulgárne, obťažujúce správy, fotografie, videá 

 fotografovanie, nahrávanie obete, kedy  urobené zábery sú posielané ostatným 

Najúčinnejším spôsobom, ako agresora zastaviť, je odmietavý postoj tých, ktorí stoja medzi 

agresorom a obeťou a na začiatku sú v pozícii tzv. „smejúcej sa väčšiny“. Kybešikanovanie sa 

v princípe neodlišuje od klasického šikanovania, väčšia agresívnosť tohto šikanovania vo 

virtuálnom prostredí je však v tom, že obeť pred ňou nikde nie je v bezpečí. Ani keď príde 

domov, lebo stále je v dosahu moderných technológií, mobilu, na ktorom sa môže objaviť zlá, 

ponižujúca sms-ka či mailovej pošty, ktorá môže prijať správu plnú výsmechu. 

Kyberšikanovanie môže viesť rovnako k psychosomatickým problémom dieťaťa. Problémom 

so spánkom, bolestiam brucha, stavom úzkosti, depresiám. Obeť agresie rovnako prestáva 

mať záujem o počítač, prípadne od neho odchádza frustrovaná a smutná a odmieta hovoriť 

o tom, čo robí na počítači. 

Problémom v prípade kyberšikanovania je, že obeť sa o nátlaku málokedy zveruje. Ochotných 

hovoriť o tom je maximálne 20 percent obetí a aj to sa zveria väčšinou iba spolužiakom. Preto 

je dôležité neustále hovoriť o tom, čo kyberšikanovanie môže spôsobiť. Väčšina detí si totiž 

myslí, že je to sranda, no neuvedomujú si, k čomu všetkému môže doviesť. Je potrebné 

zvyšovať „citlivosť smejúcej sa väčšiny“ – spolužiakov, ktorí poznajú agresora a obeť. 

Samozrejme, ak sa veci dospejú do vážnejšieho štádia, vec musí riešiť dospelá osoba a veľmi 

razantne. V zahraničí sú známe prípady, ktoré skončili samovraždou obete kyberšikany. To, 

že na Slovensku sa takéto niečo ešte nestalo, nesmie byť dôvodom k spokojnosti, možno je to 

totiž len otázka času. 

Ako sa Kyberšikanovanie líši od klasického šikanovania ? 

 Nemá časové a priestorové obmedzenie 

 Rýchlo sa rozšíri k veľkému publiku 

 Páchatelia môžu zostať v anonymite 

 Kyberšikanovanie ľahšie prekoná rozdiely 

 Používa psychické prostriedky ubližovania a manipulácie 

 Je ťažšie vyhľadať agresora  



Príznaky kyberšikany: 

 dieťa prestalo používať počítač, už temer nechodí na internet, hoci ho v minulostí 

často navštevovalo 

  dieťa náhle ukončí prácu s počítačom 

 dieťa po odchode od počítača vyzerá rozrušené, nie je vo „svojej koži" 

  u dieťaťa môžeme pozorovať premenlivé správanie 

 dieťa je sklesnuté, depresívne, plačlivé 

 nemá chuť do jedla, pripadne trpí nespavosťou, 

 dieťa je nervózne pri čítaní SMS alebo e-mailov 

 somatické problémy, napríklad bolesti hlavy, brucha, točenie hlavy 

 nechuť chodiť do školy, vyhýbanie sa škole 

 zhoršenie prospechu v škole 

 

Stratégie riešenia kyberšikanovania 

 snaha zistiť, odkiaľ daný obsah vyšiel a napraviť situáciu, alebo sa ochrániť pred jej 

následkami, napr. zmenou hesla, telefónneho čísla 

 odchod z daného prostredia 

 ignorovanie situácie 

 kontaktovanie inej osoby (učitelia, školský psychológ, polícia a rodičia) 

 kamaráti, ktorým dôverujeme a ochotných pomôcť v danej situácii 

 

Moderné verejné zdravotníctvo pred týmito uvedenými skutočnosťami si nemôže zatvárať 

oči, nakoľko sa jedná o udalosti s významným a často dlhodobým negatívnym dopadom na 

duševné i telesné zdravie detí a mládeže. Verejné zdravotníctvo by sa malo taktiež sústrediť 

na preventívne programy priamo v školskom prostredí orientované na jeho bezpečnosť cestou 

zmeny postojov detí a dospievajúcich voči násiliu. 
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