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Editoriál 
 
Vážení čitatelia, 

členovia Európskej Akadémie Manaž-
mentu, Marketingu a Médií si vám dovo-
ľujú predstaviť štvrté vydanie vedecko-
odborného, recenzovaného a multidis-
ciplinárne zameraného časopisu, ktorého 
poslaním je prostredníctvom príspevkov 
renomovaných odborníkov z domáceho 
aj zahraničného prostredia, podnecovať 
inšpiratívny akademický dialóg a zvyšo-
vať tak úroveň poznatkov v oblasti ma-
nažmentu, marketingu a médií, v prieniku 
so spoločensko-humanitnými vednými 
disciplínami. 

Príspevky publikované v tomto vydaní 
sú venované v súčasnosti vysoko aktuál-
nej a pálčivej téme kultúrnej rôznorodosti 
a jej spoločenských dôsledkov. História 
zaznamenáva mnohé udalosti, kedy v dô-
sledku vzájomného neporozumenia, in-
tolerancie a porušovania ľudských práv 
dochádzalo k nezhodám v spolunažíva-
ní občanov rôznych kultúr. Aj v súčas-
nosti nás aktuálne postoje Európanov 
k problému utečeneckej krízy nútia in-
tenzívnejšie sa zamýšľať nad otázkami 
spoločenských hodnôt, solidarity a dodr-
žiavania ľudských práv, a to nielen u do-
spelej populácie, ale aj u detí a mládeže. 
Prejavovanie nedôvery, hostility, strachu 
z inakosti, prameniacej v rasových, ná-
boženských či rodových predsudkoch, 
sú teoreticko-výchovnými problémami, 
ktorým musí čeliť súčasná pedagogika, 
a ktoré súčasne vyzývajú učiteľov k hľa-
daniu efektívnych foriem výchovy k pro-
sociálnosti a k rešpektovaniu ľudských 
práv. Ciele zamerané na oblasť výchovy 
a vzdelávania, formulované v Národnej 

stratégii o ochrane a podpore ľudských 
práv, je možné dosiahnuť iba prostred-
níctvom aktívnych a zanietených učite-
ľov, odborne a didakticky kompetent-
ných v oblasti ľudských práv. Nadobud-
nutie potrebných kompetencií je možné 
stimulovať vzájomnou interakciou, vý-
menou skúseností a komunitnou anga-
žovanosťou, k čomu chceme prispieť aj 
my vydaním tohto čísla časopisu, v kto-
rom načrtávame aktuálne problémy o sta-
ve vyučovania problematiky ľudských 
práv, odhaľujeme hlavné príčiny nedo-
statkov a poukazujeme aj na isté mož-
nosti ich riešenia. 

Ďalšie témy interdisciplinárnym spôso-
bom nadväzujú na kultúrnu rôznoro-
dosť a venujú sa problematike slobody 
prejavu v elektronických médiách, otáz-
kam propagácie kultúrnych inštitúcií pro-
stredníctvom sociálnych médií, zvyšova-
niu povedomia o tzv. ľudských právach 
tretej generácie – právach na priaznivé 
životné prostredie pomocou mediálnej 
výchovy, aspektom prosociálneho sprá-
vania v rámci digitálnych hier, a špecifi-
kám vizuálnej (dis)komunikácie občian-
skych združení v oblasti zdravotníctva. 

 
Edita Štrbová 

 

Vydanie tohto čísla časopisu bolo finan-
cované s podporou projektu KEGA 
008UMB-4/2015 Ľudské práva a protipred-
sudková výchova.
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Editorial 
 
Dear readers, 

members of the European Academy of 
Management, Marketing and Media have 
pleasure to introduce you to the second 
edition of the scientific-scholarly, review-
ed and multidisciplinary oriented journal, 
whose aim is to support inspiring aca-
demic dialogue through the contribu-
tions of renowned experts from the do-
mestic and foreign scene and so heighten 
the level of knowledge in the field of 
management, marketing and media, with-
in the framework of socio-humanistic dis-
ciplines.  

Articles published in this edition are 
dedicated to currently highly topical and 
the scourge issue of cultural diversity and 
its social consequences. History records 
many events as the result of mutual mis-
understanding, intolerance and human 
rights violations taking place in disagree-
ment coexistence of different cultures. 
Even now, our current European atti-
tudes to the problem of the refugee crisis 
is forcing more intensively considered 
the issue of social values, solidarity and 
respect for human rights, not only for 
adults, but also children and young peo-
ple. The expression of mistrust, hostility, 
fear of otherness, stemming in racial, re-
ligious and gender prejudices are theo-
retical and educational problems facing 
the contemporary pedagogy, which sim-
ultaneously encourage teachers to seek 
effective forms of education for proso-
ciality and respect to the human rights. 
Targets in the area of education, formu-
lated in the National Strategy for the pro-
tection and promotion of human rights 

can only be achieved through active and 
committed teachers, professionally and 
didactically competent in the field of hu-
man rights. Acquisition of the necessary 
competencies can be stimulated by the 
mutual interaction, exchange of expe-
rience and community involvement, to 
what we want to contribute with this 
journal issue, outlining current issues on 
the status of the teaching of human rights, 
exposing the root causes of deficiencies 
and also referring to certain options to 
address them.  

Other topics are interdisciplinary linked 
to cultural diversity and deal with the is-
sue of freedom of expression in the elec-
tronic media, issue of the promotion of 
cultural institutions through social me-
dia, increasing awareness of the so-called 
Human rights of the third generation – the 
right to a favorable environment through 
media education, aspects of prosocial be-
havior in the context of digital games and 
the specifics of the visual (dis)communi-
cation of civic associations in the health 
sector. 

 
Edita Štrbová 

 

 

 

This journal edition has been funded with 
support of the project KEGA 008UMB-
4/2015 Human rights and anti-prejudice 
education. 
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ABSTRAKT 
Aktuálne postoje Európanov k problému utečeneckej krízy nás nútia intenzívnejšie sa zamýšľať nad otázkami 
spoločenských hodnôt, solidarity a dodržiavania ľudských práv. V dôsledku obáv o bezpečnosť, ohrozenie autonómie, 
identity a kultúry štátov EÚ silnejú u občanov negatívne postoje k migrantom. Obavy a strach vychádzajú najmä 
z predsudkov a neporozumenia fenoménu inakosti. Takéto tendencie sú nebezpečné pre demokraciu a ochranu ľudských 
práv, ba i stabilitu štátu, či Európskej únie. Na zmenu názorov a postojov jednotlivcov môžeme vplývať prostredníc-
tvom systematickej prosociálnej výchovy zameranej na dodržiavanie ľudských práv. V štúdii preto prezentujeme aj 
výsledky výskumu o stave vyučovania problematiky ľudských práv, odhaľujeme hlavné príčiny nedostatkov a načrtá-
vame isté možnosti riešenia v podmienkach základných a stredných škôl. 

Kľúčové slová: ľudské práva, prosociálna výchova, vyučovanie o ľudských právach, príprava učiteľov. 

ABSTRACT 
Current attitudes of Europeans to the problem of the refugee crisis obliges us to intensively think about the issues of 
social values, solidarity and respect for human rights. Due to security concerns, threats to autonomy, identity and culture 
of the EU are strengthening citizens' negative attitudes towards migrants. Concerns and fears mainly reflect the prejudice 
and misunderstanding of the phenomenon of otherness. Such tendencies are dangerous for democracy and human rights, 
and even the stability of state or the European Union. To change opinions and attitudes of individuals, we can influence 
through systematic prosocial education focused on human rights. In the study we present results of research on the status 
of the teaching of human rights, exposing the root causes of deficiencies and outlines some possible solutions in terms of 
primary and secondary schools. 

Key words: human rights, prosocial education, education on human rights, training of teachers. 

 

1. LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ 

Základom ľudských práv sú pojmy slo-
boda a rovnosť, ktoré sú určujúce pre 
ľudské práva prvej generácie, a to už od 
čias Vyhlásenia nezávislosti (1776) v USA. 
Pre ukotvenie ľudských práv a slobôd 
v povojnovej Európe mala rozhodujúci 

význam Všeobecná deklarácia ľudských 
práv prijatá 10. decembra 1948 Valným 
zhromaždením Organizácie spojených ná-
rodov, ktorá sa považuje sa jeden zo zá-
kladných prvkov medzinárodného obyča-
jového práva (10. december bol neskôr vy-
hlásený za celosvetový deň ľudských práv). 
Pre ochranu ľudských práv v európskom 
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priestore mal rozhodujúci význam eu-
rópsky Dohovor o ochrane ľudských práv a zá-
kladných slobôd podpísaný v roku 1950. 
V roku 1966 boli na pôde Organizácie 
spojených národov podpísané dve me-
dzinárodné zmluvy týkajúce sa ľudských 
práv: Medzinárodný pakt o občianskych a po-
litických právach, ktorý upravuje ľudské 
práva prvej generácie, a Medzinárodný pakt 
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych prá-
vach, ktorého predmetom sú ľudské prá-
va druhej generácie. Oba dohovory za-
čali platiť v roku 1976 a sú záväzné pre 
štáty, ktoré ich ratifikovali (Poláková, 
Čižmáriková, 2013, s.16). 

V dôsledku migračnej utečeneckej krízy, 
ktorá v súčasnosti zasahuje Európu, sa do 
popredia dostáva najmä solidarita. V ľud-
skoprávnych dokumentoch je právo so-
lidarity ťažiskové v obsahu tretej generá-
cie ľudských práv. Patrí sem právo na 
mier, právo na priaznivé životné prostre-
die, právo na hospodársky a sociálny 
rozvoj, práva národnostných a etnických 
menšín, právo na prístup ku kultúrnemu 
dedičstvu, právo na prírodné zdroje, 
právo na komunikáciu, právo na medzi-
generačnú slušnosť.  

Posledným významným dokumentom je 
Lisabonská zmluva (pozri LB), podpísa-
ná 13. decembra 2007 v Lisabone, ktorá 
nadobudla platnosť 1. decembra 2009.  
Lisabonská zmluva zmenila a doplnila aj 
Zmluvu o Európskej Únii (ZEU), v kto-
rej druhom článku sa teraz deklaruje, že 
„Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej 
dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, práv-
neho štátu a rešpektovania ľudských práv vrá-
tane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto 
hodnoty sú spoločné členským štátom v spoloč-
nosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskri-
minácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita 

a rovnosť medzi ženami a mužmi“ (pozri 
Charta, 2012).  

V súčasnosti takmer vo všetkých kraji-
nách EÚ pozorujeme nielen vzrast rôz-
nych extrémistických hnutí a diskrimi-
načných nálad, ale dokonca aj počet-
nejšie občianske nepokoje iniciované 
extrémistickými skupinami založené na 
motívoch diskriminácie. Zväčša to začína 
prejavmi nedôvery, hostility, strachu 
z inakosti prameniacich v predsudkoch 
o ,,iných ľuďoch“. Takéto prejavy môžu 
predstavovať isté nebezpečenstvo pre 
demokraciu a ochranu ľudských práv. 
Vlády jednotlivých krajín na danú situá-
ciu reagujú a snažia sa prijímať spoločné 
riešenia na zamedzenie diskriminačných 
spoločenských trendov (Poláková, 2014, 
s. 221). Príkladom môže byť stretnutie 
predstaviteľov štátov a vlád členských 
krajín Rady Európy vo Viedni už v roku 
1993, na ktorom sa hovorilo aj o ožíva-
ní rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu, 
vzrastu intolerancie, prejavov násilia 
najmä proti migrantom a ľuďom iného 
pôvodu, ako aj ponižujúceho zaobchá-
dzania a sprevádzajúcimi diskriminač-
nými praktikami. 

V tomto kontexte nadobudla špeciálny 
význam Zásada nediskriminácie podľa 
Európskeho dohovoru o ochrane ľud-
ských práv (ďalej Dohovor) a Európskej 
sociálnej charty. Oba tieto ľudskopráv-
ne nástroje Rady Európy zabezpečujú 
ochranu proti diskriminácii. Článok 14 
Dohovoru ochraňuje proti diskriminácii 
založenej „na akomkoľvek dôvode, ako je po-
hlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženské, po-
litické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo 
sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej men-
šine, majetok, rod alebo iné postavenie“ (Do-
hovor, 2010, s.7) a to v rozsahu práv, 
ktoré garantuje. V súvislosti s krízovou 
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situáciou zapríčinenou prívalom utečen-
cov do Európy je dôležitý aj dokument 
týkajúci sa ľudských práv v migračnej 
politike, a to Oznámenie o globálnom 
prístupe k migrácii a mobilite. Vydala ho 
Európska komisia v novembri 2011 a je 
v ňom vymedzený rámec vonkajšej mig-
račnej politiky EÚ. Presadzuje  sa tu prí-
stup sústredený na osobu migranta – jeho 
ľudské práva. Zdôrazňuje sa, že riadenie 
migrácie nie je o „tokoch“, „zásobách“ 
a „trasách“, ale o ľuďoch. Ľudské práva 
migrantov sa majú systematicky riešiť 
prostredníctvom vykonávania globálne-
ho prístupu, a to dialógom a spoluprá-
cou, rovnako v krajinách, z ktorých imig-
ranti prichádzajú, ako aj v tranzitných 
a cieľových krajinách.. 

2. NÁLADY V SPOLOČNOSTI VPLYVOM  
MIGRAČNEJ KRÍZY – VÝSKUMY 

Migračná kríza sa v súčasnosti stala pred-
metom najvyššieho záujmu nielen poli-
tikov, ale už aj bežných občanov celej 
Európy. Od jej riešenia bude závisieť, 
ako sa budú vyvíjať vzťahy v EÚ a jej 
budúcnosť. Na jednej strane sa v tejto 
súvislosti musí riešiť otázka bezpečnosti 
EÚ a národných štátov, na strane druhej 
sú pre európsku spoločnosť určujúce 
hodnoty humanizmu, tolerancie a dodr-
žiavania ľudských práv. Žiaľ, aj na zá-
klade rôznych nešťastne formulovaných 
výrokov politikov a stereotypne inter-
pretovaných mediálnych správ s negatív-
nymi konotáciami, Európania nie sú veľ-
mi priaznivo naklonení prijímaniu ute-
čencov. Dokazujú to aj viaceré priesku-
my verejnej mienky, výsledky niektorých 
uvádzame v nasledujúcom texte. 

2.1. Prieskum vo Veľkej Británii 

Podľa prieskumu Medzinárodnej huma-
nitárnej organizácie Islamic Relief, ktorý 
bol realizovaný vo Veľkej Británii na 
vzorke 6 000 respondentov sa až 42 % 
oslovených vyjadrilo, že Británia by ne-
mala prijímať utečencov. Pred rokom sa 
takto vyjadrilo iba 31 % z 5000 oslove-
ných Britov. Prieskum tiež ukázal, že 
obyvatelia VB moslimov častejšie než 
iné  národnosti označujú za extrémistov 
a aj s terorizmom ich spájajú oveľa čas-
tejšie (Čerstvý, 2015). 

2.2. Prieskum v Čechách 

V Čechách bol v čase 8. – 15. 6. 2015 re-
alizovaný výskum na vzorke 1022 res-
pondentov starších než 15 rokov formou 
osobného rozhovoru, v ktorom 70 % 
opýtaných odmietlo prijatie utečencov 
a migrantov zo Sýrie a severnej Afriky. 
Pritom isté poznatky o kvótach  prijíma-
nia utečencov mali tri pätiny opýta-
ných, ale z nich iba polovica vedela, že 
kvóty by sa mali týkať Sírčanov a Eritrej-
cov. Zistilo sa, že súhlas s prijímaním 
utečencov rástol v závislosti od vzdela-
nia (Wirnitzer, 2015). 

2.3. Prieskumy na Slovensku 

Z telefonického prieskumu, ktorý robila 
agentúra Polis Slovakia od 8. - 14. 6. 2015 
na vzorke 1 469 respondentov starších ako 
18 rokov na území celej SR vyplynulo, že 
Slovensko by nemalo prijať utečencov 
z Blízkeho východu a severnej Afriky 
podľa kvót, ako to navrhuje Európska 
únia. „Nie“ povedalo 70,1 % opýtaných, 
z nich 33,8 % uviedlo „rozhodne nie“ 
a 36,3 % „skôr nie, ako áno“. S prijatím 
utečencov súhlasí 23,5 % opýtaných. „Roz-
hodne áno“ povedalo 4,2 % respondentov 
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a „skôr áno, ako nie“ uviedlo 19,3 %. 
Nevyjadrilo sa 6,4 % respondentov. Na 
otázku: „Myslíte si, že títo utečenci predstavujú 
hrozbu pre bezpečnosť SR a jej obyvateľov?“ 
odpovedalo 63,4 % respondentov „áno“, 
pričom za bezpečnostnú hrozbu utečen-
cov nepovažuje 24,4 % opýtaných. (SITA, 
ČTK, 2015). 

V druhom prieskume uskutočnenom v ča-
se 19. – 24. 8. 2015 na vzorke 1 416 res-
pondentov starších ako 18 rokov bola 
ťažiskovou otázka: „Nakoľko sa Vám po-
zdáva konanie maďarskej vlády, ktorá na hra-
niciach so Srbskom buduje zábrany/ploty proti 
utečencom?“ Stavanie plotu sa „rozhodne“ 
sa nepozdávalo iba 3,7 % opýtaných, 23 %  
sa to nepozdávalo, skôr sa to nepozdáva 
ako pozdáva 19,3 %, pričom 13,5 % res-
pondentov sa nevyjadrilo. Na druhej stra-
ne sa to pozdávalo 63,5 % responden-
tov. Z toho „veľmi“ sa pozdáva uviedlo 
26,4 % a skôr sa to pozdáva ako nepo-
zdáva 37,1 % opýtaných (SITA, 2015). 

Prieskum verejnej mienky o postojoch 
k utečencom agentúry 2muse realizovaný 
pre občiansku iniciatívu Výzva k ľudskos-
ti bol realizovaný od 9. – 12. 9. 2015 na 
reprezentatívnej vzorke 1047 responden-
tov slovenskej populácie staršej ako 15 
rokov. Z výsledkov prieskumu vyplýva, 
že celková vôľa prijať utečencov je v spo-
ločnosti relatívne nízka. Len 18 % opýta-
ných je za to, aby sa Slovensko stalo pre 
nich novou domovskou krajinou. Za 
umiestnenie záchytných táborov v mieste 
bydliska je každý šiesty opýtaný. Za od-
mietavými postojmi ľudí na Slovensku 
cítiť strach a obavy z neznámeho. Najviac 
sa respondenti obávajú bezpečnostných 
rizík, inej kultúry a finančných nákladov. 
Napriek odmietavému postoju dvoch 
tretín opýtaných k zavedeniu  kvót, každý 
druhý opýtaný súhlasí s pomocou aspoň 

vo forme prechodného útočiska. O tému 
utečencov sa aktívne zaujíma viac ako 
tretina ľudí (35 %), len 17 % opýtaných 
si však samostatne vyhľadáva informácie. 
Celkovo v spoločnosti cítiť potrebu väč-
šej osvety a informovanosti. 44 % opýta-
ných deklarovalo, že chcú vedieť viac 
o motivácii, túžbach, viere a odhodlaní 
utečencov opustiť svoju krajinu (Dubeci, 
2015). 

3. ĽUDSKÉ PRÁVA A VEREJNÁ MIENKA 
SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI 

Aktuálnym problémom slovenskej spo-
ločnosti je, že napriek množstvu záväz-
ných právnych dokumentov, smerníc a rôz-
nych odporúčaní, verejnosť nemá dosta-
točné vedomosti o ľudských právach, ba 
ani o takých, ktoré by sme mali uplatňo-
vať v bežnom občianskom živote. Slo-
venská spoločnosť zaostáva aj na úrovni 
verejnej mienky, ktorá je silno poznačená 
etnickými, náboženskými, či rodovými 
stereotypmi, a tak sa k prípadnému po-
rušeniu ľudských práv jednotlivcov čas-
to pristupuje ako k okrajovej záležitosti. 
V ostatnom čase sa stretávame už nielen 
u dospelých, ale aj v skupinách nižších 
vekových kategórií, teda u detí a mláde-
že, s netolerantným správaním voči oso-
bám, ktoré sa nejakým spôsobom odlišu-
jú od bežného spoločenského priemeru. 
Ide o prejavovanie nedôvery, hostility, 
strachu z inakosti prameniacej v pred-
sudkoch o ľuďoch inej rasy, národnosti, 
rodu, príslušníkov iného náboženstva, 
ale aj slabších, zdravotne postihnutých či 
sociálne zaostalých. V Slovenskej repub-
like je častá najmä intolerancia voči Ró-
mom (pozri napr. Štefančík, et. al., 2013; 
Poláková, 2011) a homofóbia ústiaca do 
odmietavých postojov a diskriminačného 
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správania sa voči LGBT ľuďom (lesby, 
gejovia, bi- a transsexuáli). 

V roku 2013 Agentúra Európskej únie 
pre základné práva (FRA) uskutočnila 
online prieskum, týkajúci sa diskriminá-
cie a nenávistných prejavov voči osobám 
z komunity LGBT a ďalších diskriminač-
ných problémov na žiadosť Európskej 
komisie. Prieskum pozostával z rozsiah-
leho zberu empirických údajov a bol za-
meraný na ľudí vo všetkých členských 
štátoch EÚ a v Chorvátsku vo veku 18 
a viac rokov, ktorí sa považujú za lesbičky, 
homosexuálov, bisexuálov alebo transgen-
derov. Respondenti odpovedali na otázky 
o svojich skúsenostiach s diskrimináciou, 
násilím a obťažovaním na pracovisku, 
v školstve, zdravotníctve, sociálnych služ-
bách a na verejnosti, napríklad v kaviar-
ňach, reštauráciách, bankách a v obcho-
doch. Tri štvrtiny všetkých responden-
tov komunity LGBT pociťujú, že v kra-
jine, v ktorej žijú, je diskriminácia na zá-
klade sexuálnej orientácie osoby rozší-
rená. Z ďalších zistení vyberáme: 50 % 
všetkých respondentov sa vyhýba urči-
tým miestam zo strachu, že budú napad-
nutí, ohrozovaní, alebo obťažovaní preto, 
že patria do komunity LGBT. Platí to 
zvlášť pre verejnú dopravu, ulice, alebo 
iné verejné priestory a verejné budovy. 
Všetci opytovaní transgenderi najčastej-
šie uvádzali, že sa osobne cítili byť dis-
kriminovaní, alebo že zažili násilie (EU 
LGBT, 2013). 

Na Slovensku je častá aj diskriminácia 
žien, čo bolo dokumentované aj v správe 
Výboru OSN pre odstránenie diskrimi-
nácie žien, ktorý v roku 2008 zaviazal SR 
predložiť odpočet plnenia odporúčaní 
z Dohovoru o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien (CEDAW) v roku 2014. 
V súlade s Dohovorom bola vypracovaná 

Národná stratégia rodovej rovnosti na 
roky 2009 – 2013, v ktorej sa okrem iného 
uvádza: ,,Pre výkon akéhokoľvek zamestna-
nia, postavenia či funkcie by mali byť rozhodu-
júce predovšetkým osobné schopnosti, skúsenosti, 
predpoklady a vzdelanie bez ohľadu na rodové 
predsudky a rodovú stereotypizáciu“ (Národná, 
2009). 

Ďalším závažným problémom je domáce 
násilie páchané na ženách, ktorého sved-
kami sú často aj deti. Istá spoločenská to-
lerancia tohto násilia pramení v zakore-
nených rodových stereotypov mužskosti 
a ženskosti v tradičnej slovenskej rodine 
a rodinnej výchove, ba preniká aj do pro-
stredia intencionálnej výchovy a vzdelá-
vania.  

Zaujímavé sú výsledky výskumu poru-
šovania ľudských práv v školskom a ro-
dinnom prostredí s porovnaním stavu 
v rokoch 2007-2012 u žiakov základných 
a stredných škôl, ktorý realizoval Ústav 
informácií a prognóz školstva v Brati-
slave: S konkrétnym porušením ľudských 
práv v škole sa stretlo 34,0 %, čo pred-
stavuje pokles oproti výsledkom z roku 
2007 (43,5 %) a z roku 2009 (37,6 %) 
(Bieliková, 2012). Na základe porovna-
nia typov porušenia práv v škole vo vý-
skume v roku 2012 a vo výskumoch rea-
lizovaných v rokoch 2007 a 2009 mož-
no skonštatovať, že najviac bolo poru-
šené právo na slobodu prejavu.  

Mladí ľudia sú často svedkami, ba i ini-
ciátormi nenávistného vyjadrovania voči 
špecifickým sociálnym skupinám, čo bolo 
potvrdené v prieskume ,,Mladí bez nená-
visti“. Realizovala ho v júli až septembri 
2014 Rada mládeže Žilinského Trnav-
ského a Prešovského kraja prostredníc-
tvom elektronického dotazníka na vzorke 
780 stredoškolákov vo veku od 15 do 19 
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rokov. Až 92 % respondentov sa vo svo-
jom okolí stretlo s nenávistnými prejav-
mi, pričom 53 % z týchto respondentov 
bolo aj terčom takýchto prejavov. Viac 
ako 400 respondentov uviedlo za najčas-
tejšiu príčinu nenávistných prejavov so-
ciálnu situáciu a odlišnú sexuálnu orien-
táciu. Viac ako 300 mladých ľudí pova-
žuje za príčinu nenávistného vyjadrova-
nia odlišnú národnosť či záujmy. 500 
opýtaných považuje týmto vyjadrovaním 
za najviac ohrozenú skupinu rómsku 
menšinu a viac ako 400 respondentov 
uviedlo aj komunitu LGBTI. Nasledujú 
ľudia s nižším finančným zabezpečením 
a zdravotne postihnutí, ale medzi ohro-
zených zaradili respondenti aj maďarskú 
a židovskú menšinu, kresťanov a v ne-
poslednom rade ženy, moslimov a imig-
rantov. V otázke týkajúcej sa predchá-
dzaniu takýchto prejavov 41% respon-
dentov odpovedalo, že nikdy nepočulo 
o problematike a rizikách nenávistného 
vyjadrovania (podľa Nenávistné, 2014). 

4. POTREBA VÝCHOVY K ĽUDSKÝM 
PRÁVAM 

Z uvedených a ďalších realizovaných vý-
skumov vyplýva stála potreba výchovy 
k ochrane ľudských práv na všetkých 
úrovniach. Zdôrazňuje to aj OSN a Rada 
Európy, ktoré odporučili štátom vypra-
covať strategické plány národných vzde-
lávacích politík aj pre vzdelávanie v oblas-
ti ľudských práv. Plány by mali vychá-
dzať zo základného dokumentu OSN, 
z Deklarácie o ľudskoprávnom vzdelávaní 
a školení, ktorá bola formulovaná v Re-
zolúcii 66/137 OSN. Uvádza sa v nej, že 
ľudskoprávne vzdelávanie je celoživotný 
proces, ktorý sa realizuje na všetkých úrov-
niach vrátane predškolského, základného, 

stredného a vyššieho vzdelávania, pokrýva 
všetky vzdelávacie, školiace, informačné 
a osvetové aktivity a realizuje sa všetkými 
formami vzdelávania, teda školením a vy-
učovaním verejným, súkromným, formál-
nym, informálnym alebo neformálnym. 
Zahŕňa okrem iného (najmä) odborné 
školenia na prípravu školiteliek, školite-
ľov, učiteliek, učiteľov, štátnych zamest-
nancov a zamestnankýň, a to aj v rámci 
ďalšieho vzdelávania pracovníkov.  

Ľudskoprávne vzdelávanie a školenie pod-
ľa deklarácie obsahuje:  

a) vzdelávanie o ľudských právach – spro-
stredkúvanie vedomostí o normách a pri-
ncípoch ľudských práv, o východiskových 
hodnotách a o nástrojoch na ich ochranu;  

b) vzdelávanie prostredníctvom ľudských 
práv – jeho obsahom je také učenie sa 
a vyučovanie, ktoré rešpektuje rovnako 
vzdelávaných ako aj učiacich sa;  

c) vzdelávanie pre ľudské práva – cieľom 
je nadobudnúť osobnostné kompetencie 
pri využívaní a uplatňovaní vlastných práv 
a pri rešpektovaní a dodržiavaní práv dru-
hých (Rezolúcia, 2011). 

Zaradenie problematiky ľudských práv do 
všetkých vzdelávacích programov základ-
ných a stredných škôl sa v SR realizovalo 
v zmysle Plánu výchovy k ľudským prá-
vam v rezorte školstva na roky 2005 – 2014 
MŠVVaŠ SR. Na konci jeho platnosti bo-
la vypracovaná správa (Ondrášová, 2015), 
ktorá monitorovala stav jeho plnenia za 
ostatných desať rokov. V roku 2014 sa za-
čalo pracovať na novej stratégii o ochra-
ne a podpore ľudských práv, ktorá bola 
schválená vo februári 2015 a zdôrazňuje 
sa v nej aj potreba vypracovať dlhodobý 
celoštátny plán vzdelávania a výchovy 
k ľudským právam zaručujúci zaradenie 
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ľudskoprávnej výchovy a vzdelávania do 
všetkých štátnych vzdelávacích progra-
mov (podrobnejšie pozri Národná, 2009). 

5. PROJEKT ,,ĽUDSKÉ PRÁVA 
A PROTIPREDSUDKOVÁ VÝCHOVA“ 

Na uvedené skutočnosti reagovali pracov-
níci Katedry etickej a občianskej výchovy 
PF UMB v Banskej Bystrici a pracovníci 
Katedry marketingovej komunikácie a re-
klamy FF UKF v Nitre vypracovaním 
projektu, ktorý finančne podporila agen-
túra KEGA (č. 008UMB-4/2015). Ide 
o rozvoj vyučovacieho obsahu humanit-
ných predmetov v základných a stredných 
školách tak, aby žiaci aktívne nadobúdali 
vedomosti, zručnosti a osvojovali si anti-
diskriminačné postoje v oblasti aktívne-
ho občianstva, rešpektovania ľudských 
práv a protipredsudkovej výchove. Daná 
téma je pomerne široká a čiastočne už aj 
výskumne rozpracovaná, preto sme v pro-
jekte zúžili bádanie na problematiku práv 
detí – protipredsudkovú a prosociálnu 
výchovu zameranú na gender a etnicitu. 
Problematika ľudských práv nie je špe-
ciálne vyčlenená v osnovách základnej či 
strednej školy a protipredsudková, pro-
sociálna výchova a výchova k rešpekto-
vaniu ľudských práv závisí preto zväčša 
od prístupu konkrétneho učiteľa a jeho 
vzťahu k príslušným témam. V prvej fá-
ze projektu sme preto realizovať empi-
rický, diagnostický výskum na zistenie 
stavu vyučovania problematiky ľudských 
práv v školách a príslušných kompetencií 
učiteľov, ktorého hlavné zistenia uvádza-
me nižšie. Hlavným cieľom projektu je na 
základe tohto výskumu a analýzy relevant-
ných bibliografických dokumentov iden-
tifikovať najčastejšie problémy implemen-
tácie problematiky ľudských práv do vy-
učovania, zvýšiť odborné kompetencie 

učiteľov v tejto oblasti realizovaním špe-
ciálneho psychologicko-didaktického kurzu 
a vytvoriť multimediálne učebné mate-
riály k ľudskoprávnej problematike. 

5.1. Diagnostický výskum 

Výskum sme realizovali v čase od 1.4. do 
30.4.2015 metódou dopytovania, a to do-
tazníkom vlastnej konštrukcie s osemnás-
timi položkami, na vzorke 219 respon-
dentov a následne metódou riadenej dis-
kusie vo fokusových skupinách učiteľov 
na 8 školách v Banskobystrickom a Žilin-
skom kraji. 

Pre účely dotazníkového šetrenia bol vý-
skumný súbor vyberaný náhodným ku-
mulatívnym výberom, boli v ňom zastú-
pené všetky regióny Slovenska. Z 219 
respondentov bolo 158 učiteľov základ-
ných škôl (z nich 14 nekvalifikovaných) 
a 61 učiteľov stredných škôl (z nich 10 ne-
kvalifikovaných), pričom prevažovali uči-
telia s praxou viac ako 5 rokov (79,5 %), 
začínajúcich učiteľov bolo 9 %, zvyšok 
mal prax od 3 do 5 rokov.  

Dotazník obsahoval niektoré otvorené 
položky a položky s možnosťou výberu 
na troj- až päť stupňovej škále. Položky 
boli obsahovo konštruované tak, aby sme 
získali obraz: 

- o štruktúre respondentov, ich vzdelá-
vacích kompetenciách a o ich odbornom 
záujme o danú problematiku, 

- o tom, akým spôsobom je problematika 
ľudských práv zaradená do obsahu vyu-
čovania a ako sa na škole vyučuje, 

- aké didaktické prostriedky (organizač-
né formy, metódy a pomôcky) učitelia vo 
vyučovaní predmetných tém používajú 
a ktoré didaktické prostriedky im chýbajú. 
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Špeciálne nás zaujímalo, či učitelia pou-
žívajú, alebo potrebujú nejaké metodické 
materiály, ktoré by im poskytli isté odpo-
rúčania, ako predmetné témy týkajúce sa 
ľudských práv efektívne vyučovať, aké 
učebné pomôcky by potrebovali a či majú 
záujem o ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti. 

V diskusii s učiteľmi sme sa pýtali najmä 
na to, kde (v ktorých predmetoch a v akých 
témach) a akým spôsobom by učitelia ve-
deli aplikovať protipredsudkovú výcho-
vu zameranú na gender a etnicitu. 

Cieľom výskumu bolo objasniť, aká je zá-
vislosť medzi typom školy/dĺžkou praxe 
a týmito premennými: 

- želanou mierou pozornosti venovanej 
problematike ľudských práv, 

- reálnym záujmom o problematiku ľud-
ských práv, 

- znalosťou a používaním metodických 
príručiek z oblasti ľudských práv.  

Na overenie závislosti sme použili test 
nezávislosti s testovacou štatistikou χ^2. 

Okrem toho sme kumuláciou údajov z via-
cerých položiek dotazníka a analýzou voľ-
ných odpovedí doplnených výpoveďami 
učiteľov v diskusiách, získali odpovede 
na problémové otázky  týkajúce sa okru-
hov s priamou súvislosťou s nasledujú-
cou fázou projektu, v ktorej plánujeme 
vytvoriť vhodné didaktické prostriedky 
a zaškoliť učiteľov na aplikáciu protipred-
sudkovej výchovy: 

- Za akých podmienok by učitelia boli 
ochotní viac sa venovať tejto problema-
tike? 

- Aké didaktické prostriedky sa môžu stať 
efektívnym nástrojom kvalifikovanejšieho 
vyučovania ľudských práv? 

5.2. Výsledky výskumu, overovanie hypotéz 
a diskusia 

Skúmali sme mieru potenciálneho a reál-
neho záujmu učiteľov venovať sa vo vy-
učovaní problematike ľudských práv, za 
týmto účelom sme formulovali sme hy-
potézy: 

Hypotéza 1A: Učitelia základných škôl majú 
rovnaký potenciálny záujem venovať sa viac 
téme ľudských práv vo vyučovaní ako učitelia 
stredných škôl. 

Zistili sme, že potenciálny záujem učite-
ľov o problematiku ľudských práv vý-
znamne závisel od typu školy, na ktorej 
učiteľ pracoval (χ^2=28,83, p=0,000). 
Kým učitelia základnej školy by sa chceli 
téme venovať viac, ak by mali dostupné 
materiály pre žiakov a metodiky (44,3 %), 
učitelia stredných škôl zastávajú názor, 
že na rozsiahlejšie vyučovanie ľudských 
práv nie je priestor (36,1 %). V obidvoch 
skupinách sa najmenej vyskytovala odpo-
veď „áno, ak by som mal/a viac vedo-
mostí z oblasti ľudských práv“. 

Hypotéza 2A: Potenciálny záujem o rozsiahlej-
šie vyučovanie problematiky ľudských práv ne-
závisí od dĺžky praxe učiteľa. 

V tomto prípade sa nepreukázala štatistic-
ky významná závislosť (χ^2=5, p=0,082). 
Najčastejšou odpoveďou v oboch skupi-
nách respondentov bola odpoveď „áno, 
venoval/a by som sa téme ľudských práv 
vo vyučovaní viac, ak by som mal/a 
vhodné materiály a pomôcky“. Odpo-
veď „nie, časová dotácia mi to neumož-
ňuje“, bola zaznamená len u približne 10 
% začínajúcich učiteľov, 19 % učiteľov 
s praxou trvajúcou 3 – 5 rokov, no až 
u 29 % učiteľov s praxou trvajúcou viac 
ako 5 rokov.  
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Väčší záujem sme zaznamenali u kvalifi-
kovaných učiteľov s kvalifikáciou na vy-
učovanie humanitných predmetov a tých, 
ktorí majú možnosť vyučovať ľudské 
práva ako samostatný predmet.  

Konkrétne na otázku: „Venovali by ste sa 
témam o ľudských právach viac ako doteraz?“ 
odpovedali respondenti tak ako je uve-
dené v tabuľke č. 1. 

Tabuľka 1: Odpovede všetkých respondentov 
spolu 

Odpoveď  Počet 
odpovedí 

Podiel 
% 

Áno, ak by ste mali 
viac vedomostí z tejto 
problematiky 

9 4,1% 

Áno, ak by ste mali 
k dispozícii vhodné 
metodické materiály 

32 14,6% 

Áno, ak by ste mali 
k dispozícii vhodné 
materiály a pomôcky 
pre žiakov 

91 41,6% 

Nie, časová dotácia tém 
v mojich predmetoch je 
aj bez toho nedostatočná 

58 26,5% 

Iné – vyjadrite svoj názor 29 13,2% 

Zdroj: vlastný výskum  

86,2 % všetkých respondentov spájalo svoj 
záujem o väčšiu zainteresovanosť v ľud-
skoprávnej problematike s výhradami voči 
nedostatku a kvalite potrebných didak-
tických materiálov a s nedostatkom času.   

Zo získaných údajov vyplynulo, že učite-
lia musia riešiť časový problém z dôvodu  
rastúceho obsahu vyučovania v jednotli-
vých predmetoch, teda časová zaťaže-
nosť učiteľov je tiež častou príčinou ich 

neochoty ďalej sa vzdelávať. (Na druhej 
strane iba 4,1 % respondentov priznalo 
nedostatočné vedomosti z predmetnej 
problematiky).  

Na školách prevažuje (54,8 %) zaradenie 
problematiky o ľudských právach do iných 
humanitných predmetov, ktoré sa v škole 
vyučujú. Respondenti uvádzali tieto  pred-
mety: etická výchova, občianska náuka, 
náboženstvo, právna náuka, dejepis, spo-
ločenská výchova a čiastočne vo vyučo-
vaní jazykov. Na druhom mieste (38,8 %) 
je vyučovanie v rámci tzv. prierezových 
tém. Hoci školy majú možnosť zaradiť 
do vzdelávacieho programu aj samostat-
ný predmet (alebo kurz) o ľudských prá-
vach, urobili tak iba tri školy z 219. Kurz 
nerealizuje žiadna škola. 

Zo zdôvodnení uvádzaných vo voľných 
odpovediach respondentov vyplývala ne-
ochota venovať sa tejto problematike naj-
mä pre celkovú vyťaženosť učiteľov, čo 
sa potvrdilo aj v diskusiách s učiteľmi. 
Okrem toho sa učitelia sťažovali aj na 
vzrast negatívnej klímy v triedach. Učite-
lia sa cítia byť nedocenení, žiaci im ne-
prejavujú patričnú úctu, ba vyskytujú sa 
aj prípady šikanovania (najmä kyberšika-
novania) učiteľa zo strany žiakov. Učite-
lia strácajú preto profesijný entuziazmus 
a znižuje sa ich záujem o nový obsah 
a metódy vyučovania, ak tieto predpokla-
dajú zo strany učiteľov zvýšenú námahu.  

Hypotézy 1B a 2B o aktívnom záujme: Zisťo-
vali sme mieru súčasného aktívneho záujmu 
o problematiku ľudských práv a aj v tomto prí-
pade sme formulovali a testovali hypotézy o zá-
vislosti tohto záujmu od typu školy aj od peda-
gogickej praxe – ani v jednom prípade sa nepo-
tvrdila štatisticky významná závislosť, aj keď 
v skupine učiteľov stredných škôl bol zazname-
naný vyšší záujem. 
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Tabuľka 2: Aktuálny záujem – typ školy (χ^2=3,899, 
p=0,142) 

 Záujem o problematiku ĽP 

škola áno, 
aktívne 

áno, ale nie 
aktívne nie 

ZŠ 10 5 3 
SŠ 20 4 2 

Zdroj: vlastný výskum  

Tabuľka 3: Aktuálny záujem – dĺžka praxe 
(χ^2=0,808, p=0,937) 

 Záujem o problematiku ĽP 

dĺžka praxe áno, 
aktívne 

áno, ale nie 
aktívne nie 

začínajúci 8 7 4 
3 – 5 rokov 11 10 4 
viac ako 5 

rokov 63 71 37 

Zdroj: vlastný výskum  

V sumárnych výsledkoch odpovedí všet-
kých učiteľov bolo najčastejšou odpove-
ďou, že síce učiteľa zaujíma problema-
tika ľudských práv, ale nemieni sa jej ve-
novať detailnejšie (88 učiteľov), 75 uči-
teľov tvrdilo, že sa chcú v tejto proble-
matike zdokonaliť, ale iba 6 učiteľov sa 
chce podieľať aj na tvorbe didaktických 
materiálov. 45 učiteľov sa problematike 
venuje len v rámci profesijnej činnosti. 

5.2.1. Používanie metodických a učebných materiálov 

Ako sme už uviedli, iba 4 % zo všetkých 
učiteľov priznalo nedostatok vedomostí 
o problematike ľudských práv, 15 % uči-
teľov by si privítalo metodické materiály 
a 42 % respondentov by si želalo učebné 
materiály pre žiakov. Až 65 % učiteľov 
uviedlo, že nepozná žiadnu metodickú 
príručku k ľudským právam.  

Hypotéza 3A: Pri skúmaní závislosti pou-
žívania metodických príručiek od typu 
školy, na ktorej respondenti vyučovali, 

sme namerali významnú štatistickú zá-
vislosť s hodnotou χ^2=7,92, p=0,019. 
Metodické príručky sú viac využívané na 
základnej škole a naopak, významne viac 
učiteľov stredných škôl žiadnu meto-
dickú príručku nepozná. 

Hypotéza 3B: Na druhej strane hodnota 
testovacej štatistiky χ^2=3,905, p=0,419 
preukázala, že znalosť a používanie me-
todických príručiek vo vyučovaní témy 
ľudských práv nezávisí od dĺžky praxe 
učiteľa. V každej pozorovanej podsku-
pine bolo podobné zastúpenie učiteľov, 
ktorí príručky používajú, nepoužívajú ale-
bo nepoznajú: 

5.2.2. Používanie metodickej príručky „Ľudské 
práva a zručnosti potrebné na ich uplatnenie“ 

Informácia nachádzajúca sa v spomína-
nej ,,Analýze“ (Ondrášová, 2014) o tom, že 
ŠPÚ v Bratislave vydal v roku 2007 v ná-
klade 8500 ks metodickú príručku „Ľudské 
práva a zručnosti potrebné na ich uplatnenie“ 
(Bagalová, Gogolová, 2007), ktorá bola 
distribuovaná do všetkých základných 
a stredných škôl nás motivovala k tomu, 
aby sme empiricky preverili konkrétne 
používanie práve tejto príručky. 

Spomedzi učiteľov základných škôl 75 % 
nepozná uvedenú metodickú príručku, 
13 % ju pozná, ale nepoužíva, približne 
10 % ju pozná a používa. 

Takmer 69 % učiteľov stredných škôl 
uvedenú metodiku nepozná, 18 % ju po-
zná, ale nevyužíva, kým 8 % ju pozná 
a zároveň používa. 

Hypotéza 3C: Nameraná hodnota testova-
cej štatistiky χ^2=0,981,p=0,612 ukazuje, 
že medzi znalosťou a používaním uvede-
nej metodiky a typom školy nie je význam-
ná závislosť. 
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Tabuľka 4: Metodika Ľudské práva a zručnosti  potrebné 
na ich uplatnenie – typ školy 

 Poznáte metodiku Ľudské práva 
a zručnosti 

škola nepoznám poznám, ale 
nevyužívam 

poznám a 
používam 

ZŠ 119 21 15 

SŠ 42 11 5 

Zdroj: vlastný výskum  

Hypotéza 3D: Pri skúmaní závislosti od 
dĺžky praxe tiež nebola nameraná štatis-
ticky významná hodnota (χ^2=4,363, 
p=0,359). 

Uvedenú metodiku používa minimum 
učiteľov, ako je to vidieť aj v tab. 4. Vôbec 
ju nepoznajú tri štvrtiny učiteľov s dĺž-
kou praxe aspoň 3 roky a viac ako polo-
vica začínajúcich učiteľov.t 

Tabuľka 5: Metodika Ľudské práva a zručnosti  potrebné 
na ich uplatnenie – dĺžka praxe 

 Poznáte metodiku Ľudské práva 
a zručnosti 

dĺžka 
praxe nepoznám poznám, ale 

nevyužívam 
poznám a 
používam 

začínajúci 10 5 3 

3 – 5 
rokov 20 4 2 

viac ako 
5 rokov 131 23 15 

Zdroj: vlastný výskum 

Hľadanie odpovede na otázku ,,Aké di-
daktické prostriedky sa môžu stať efektívnym 
nástrojom kvalifikovanejšieho vyučovania ľud-
ských práv?“ bolo v našom výskume ťa-
žiskové vzhľadom na aplikačný cieľ pro-
jektu – vytvoriť vhodné didaktické pro-
striedky uľahčujúce implementáciu ľud-
skoprávnych tém do vyučovacieho obsa-
hu v základných a stredných školách.  

Empirické údaje sme získali analýzou a de-
dukciou zo všetkých osemnástich polo-
žiek dotazníka vrátane voľných odpovedí 
a výpovedí učiteľov v riadených disku-
siách. Získané údaje sú pre nás vysoko 
významné, pretože na základe nich plá-
nujeme v ďalšom pokračovaní projektu 
ponúknuť učiteľom účasť na wokrsho-
poch, ktorých cieľom bude aktívna apli-
kácia nami vytvorených didaktických ma-
teriálov vo vyučovaní.  

Dotazník obsahoval jednu položku, v kto-
rej mali respondenti uviesť či používajú 
nejaké pomôcky pri prezentovaní ľud-
skoprávnych tém a ak áno, tak aké a ďal-
šiu položku, kde mali učitelia napísať, 
aké pomôcky by im najviac pomohli vo 
vyučovaní týchto tém. 

Až 49 % všetkých respondentov sa vy-
jadrilo, že nepoužívajú žiadne pomôcky. 
U tých učiteľov, ktorí nejaké pomôcky 
používajú, sme zaznamenali najmä od-
povede: vyhľadávam vhodný, online do-
stupný materiál (46,6 %), používam vlast-
né pomôcky (42.9 %). Najžiadanejšie po-
môcky, ktoré by učiteľom pomohli boli 
motivačné videá (37,4 %), multimediálne 
CD s komplexne spracovanou (pre učiteľa 
aj pre žiakov) problematikou ľudských 
práv (15,5%), pracovné listy pre žiakov 
(18,3%) ale aj informačný didaktický por-
tál k témam o ochrane ľudských práv. 

6. ZÁVER  

Na základe našej analýzy relevantných 
bibliografických zdrojov, realizovaných 
výskumov a aj nášho výskumu môžeme 
konštatovať, že problém nedostatočnej 
praktickej implementácie problematiky 
ľudských práv do reálneho vyučovania na 
základných a stredných školách pretrváva 
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i naďalej, a to aj napriek už ukončenej re-
alizácie Plánu výchovy k ľudským prá-
vam v rezorte školstva na roky 2005 – 
2014 MŠVVaŠ SR. Pozitívna zmeny by 
mohla nastať realizáciou tých úloh, ktoré 
sú navrhované v Akčnom pláne výchovy 
a vzdelávania k ľudským právam na roky 
2016 -2020.  

Z návrhov uvádzame tie, ktorých prioritu 
potvrdil aj náš výskum: 

- Vytvoriť webovú stránku zameranú na 
problematiku výchovy k ľudským prá-
vam pre rôzne cieľové skupiny, vrátane 
médií s materiálmi (metodické príručky, 
učebné texty a pod.), rozpracovanými té-
mami, informáciami o aktivitách (progra-
moch, projektoch), podujatiach a súťa-
žiach určených pre žiakov ako aj mož-
nosťami ďalšieho vzdelávania učiteľov 
atď. Súčasťou stránky by mohlo byť aj 
diskusné fórum pre výmenu poznatkov 
a skúseností na zvýšenie kvality vyučova-
cieho. 

- Vytvoriť metodické príručky, odborné 
materiály a učebné pomôcky k výučbe ĽP. 

- Zvážiť vydanie komplexnej učebnice 
(doplnenej nielen o najnovšie poznatky 
z oblasti ĽP, ale i o moderné vyučovacie 
metódy, techniky a technológie, napr. 
audiovizuálne spracovanie problematiky 
na CD/DVD nosiče, vytvorenie obrazo-
vých pomôcok k výučbe), ktorá by žia-
kom pomohla pochopiť základné pojmy 
a pretransformovať učivo do každoden-
ných situácií, s uvedením modelových si-
tuácií a úloh vyžadujúcich si aktívny prí-
stup žiakov.  

- Zvážiť vydanie ďalších materiálov k vý-
učbe ĽP (napr. zamerané na aktuálne ce-
lospoločenské problémy), ich aktualizácia.  

- Zabezpečiť dodanie materiálov vyda-
ných k problematike výchovy k ĽP (ako 
aj MKV) do škôl (metodických príručiek, 
odbornej literatúry, pracovných listov, 
obrazových pomôcok, CD/DVD nosi-
čov k problematike a pod.) 

Sme presvedčení, že k naplneniu týchto 
cieľov prispejeme aspoň čiastočne aj my 
riešením projektu Ľudské práva a proti-
predsudková výchova. 
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tich výskumných úloh doma i  v zahraničí, je autor-
kou, spoluautorkou a editorkou viacerých knižných 
publikácií a cca. 200 odborných článkov a štúdií. 

Doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD. vo výskumnom 
zameraní zohľadňuje transdisciplinárny charakter 
výskumu ukotvený v sociálnych vedách,  kritickej 
sociálnej psychológii a diskurzívnej lingvistike. 
Nosnú tému jej výskumu v oblasti mediálnych 
štúdií tvorí spoločenská zodpovednosť médií. 
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ABSTRACT 
The goal of the paper is to conduct a comparative analysis of online activities (especially in the area of social media) of 
the following Polish operas: the Silesian Opera, the National Opera, the Cracow Opera and the Wrocław Opera. The 
author shows how social media become a useful tool to promote culture institutions, to recognize the emotions of their 
audience-spectators and to inform local, national and international community about institution’s projects, activities. 

Key words: social media, culture institutions, opera, promotion strategies. 

 

1. INTRODUCTION 

Opera has centuries-long tradition in 
Poland. Prince Władysław IV Vasa in-
vited a first opera troop to Warsaw as far 
back as 1628. The Grand Theatre in 
Warsaw (Teatr Wielki) built in 1825 – 
1833 (according to the project of Antonio 
Corazzi of Livorno), had become the re-
presentative scene for opera and ballet. 
During the WWII the building was almost 
completely destroyed and rebuilt accord-
ing to the project of Bohdan Pniewski in 
1945 – 1965. The National Opera has 
been continuing its over 200-year tradi-
tion, presenting the works of Polish com-
posers as well as world classics1. The 
Director of the Opera is now Waldemar 
Dąbrowski. 

Opera as an institution was established in 
Cracow in 1954 (even though the tradition 

1 Source: <http://www.teatrwielki.pl/teatr_wielki/miejsce/histori 
a.html>. 

of the opera art dates back almost two 
hundred years). The premiere of Rigoletto 
by Giuseppe Verdi was staged in the hall 
of Dom Żołnierza at Lubicz Street. The 
Cracow Opera remained long without its 
own venue, the operas were presented in 
the Juliusz Słowacki Thatre in Cracow, 
while the operettas were held on the 
amateur stage at Lubicz Street. On 13th 
of December 2008 the premiere of Devils 
of Loudun by Krzysztof Penderecki, di-
rected by Laco Adamik, opened the first 
season in the new Opera house (built in 
2004 – 2008)2. The General Manager of 
the Cracow Opera is Bogusław Nowak.                                                                                                              

In Wroclaw the history of opera begun in 
the XVII century. At that time an Italian 
opera troop, led by Antonio Bioni and 
Daniel Treu performed there. Its venue 
was located near today’s Dominican 
Square and in 1727 received the status of 

2 Source: <http://www.opera.krakow.pl/pl/o-nas/opera-wczoraj-
i-dzis>. 
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the City Theatre. In 1755, where today’s 
Oławska street meets Piotr Skarga Street, 
a new venue was build (Kalten Asche). In 
1795 is was given the name of the Royal 
Theatre in Wroclaw. In 1842 a new 
theatre building was opened – built in 
the neo-classic style (according to the 
project by Carl Ferdinand Langhans), 
with 1,600 seat audience. Post-war history 
of the Polish opera scene in Wroclaw 
was inaugurated on 8th September 1954 
with Halka by Stanisław Moniuszko. Since 
then nearly 260 premieres were held, 175 
works were staged, including 59 plays by 
Polish composers. The general, artistic and 
musical director is Ewa Michnik. Since 
2008 the Wroclaw Opera organizes the 
Festival of Contemporary Opera, the only 
one such festival in Poland3. 

The Silesian Opera in Bytom begun its 
activity on 14th July 1945 with the pre-
miere of Stanisław Moniuszko’s Halka. 
It was performed by the team formed and 
directed by Adam Didur. The Opera is 
located in the house of the former muni-
cipal theatre (neo-classical building raised 
in 1899-1901, according to the project of 
Alexandr Böhm)4.  

Is Polish opera scene – with its several 
centuries of history, the works of acclaim-
ed conductors, directors, stage designers, 
choreographers and singers, dancers and 
musicians, embedded in the cultural life 
of cities, regions and Poland – present in 
the Internet, social media space in parti-
cular? 

2. POLISH OPERAS ON THE INTERNET 

The National Opera, the Silesian Opera, 
the Cracow Opera and the Wroclaw Opera 

3 Source: <http://www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=5>. 

have their websites. The websites of two 
of the analyzed operas were registered in 
.pl domain, the other use aliases of their 
home cities (www.opera.krakow.pl and 
www.opera.wroclaw.pl).  

Table 1: Internet websites 

Opera Website address 

The Silesian Opera www.opera-slaska.pl 

The National Opera www.teatrwielki.pl 

The Cracow Opera www.opera.krakow.pl 

The Wroclaw Opera www.opera.wroclaw.pl 

Source: Author’s own compilation Operas’ Internet websites 

Three of the analyzed websites are re-
sponsive on smartphones with Android 
system. The websites were tested on Sony 
Xperia L (Android 4.2) and Motorola 
Milestone (Android 2.3.2) phones. As for 
Windows Phone system, also three web-
sites of the analyzed operas are respon-
sive. The responsiveness for Windows 
Phone operated smartphones was tested 
on Nokia Lumia 920 (Windows Phone 
8.1). None of the analyzed operas have 
a mobile version of their website. The 
Wroclaw Opera site (both for Android 
and Windows Phone mobiles) does not 
function properly, most likely due to its 
slider created in the flash technology. 

We need to take into account that the 
network generation representatives most 
frequently use tablets and smartphones. 
Thus, it seems important to answer the 
question whether the websites adapt to 
the resolution of devices they are viewed 
on. 

4 Source: <http://www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=5>. 
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Table 2: Website responsiveness and mobile versions 

Opera Android 
responsive 

Windows 
Phone 

responsive 

Mobile 
version 

The 
Silesian 
Opera 

YES YES NO 

The 
National 
Opera 

YES YES NO 

The 
Cracow 
Opera 

YES YES NO 

The 
Wroclaw 
Opera 

NO NO NO 

Source: Author’s own compilation 

The National Opera, the Silesian Opera 
and the Cracow Opera websites are fully 
responsive, that is on smartphones with 
both Android and Windows Phone sys-
tem. The website of the Wroclaw Opera 
does not work properly on any of these 
systems5. 

Three operas have a plug-in or a link to 
their Facebook fan page on their web-
sites. The operas managers know very 
well that it is Facebook that is the most 
popular online community portal in 
Poland. Therefore they remember to in-
clude social media plug-ins which call to 
certain interaction. They are, for exam-
ple, plug-in with “I like it” button includ-
ed in the footnote or Facebook icons. 

Apart from Facebook, we can find also 
Twitter (the Silesian Opera) and YouTube 
(also the Silesian Opera) buttons on the 
analyzed websites. None of the studied 
operas have installed a module connected 

5 The research was conducted from 2nd September to 30th 
November 2014. 

with their Google+ or Instagram pro-
files. The Cracow Opera does not have 
any plug-in on its website nor a button 
directing to a certain social media profile. 

Table 3: Operas’ websites and links to the most 
popular social media portals 

Opera 

Fa
ce

bo
ok

 
lin

k 

T
w

itt
er

 li
nk

 

G
oo

gl
e+

 
pr

of
ile

 li
nk

 

Y
ou

T
ub

e 
ch

an
ne

l l
in

k 

The Silesian 
Opera YES YES NO YES 

The National 
Opera YES NO NO NO 

The Cracow 
Opera NO NO NO NO 

The Wroclaw 
Opera YES NO NO NO 

Source: Author’s own compilation 

All analyzed operas are presented on 
Facebook. They also have their fan pages. 
The Facebook addresses are listed below: 

Table 4: Facebook 

Opera Fanpage address 

The Silesian 
Opera 

www.facebook.com/Opera
Slaska 

The National 
Opera 

www.facebook.com/opera 
narodowa 

The Cracow 
Opera N/A* 

The Wroclaw 
Opera 

www.facebook.com/Opera
Wroclawska 

* The Cracow Opera does not have a fan page but only a Facebook 
badge under www.facebook.com/pages/Opera-Krakowska/13967 
7149436044 

Source: Author’s own compilation; Facebook fan page addresses 
of the analyzed operas 
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3. POLISH OPERAS IN SOCIAL MEDIA 

In 2013 social media portals noted 17.3 
million users in Poland (approx. 90 % of 
all Internet users). The most popular was 
Facebook, visited by about 13 million 
users (71 % of Polish internauts). Second 
location belonged to Nasza-Klasa (8 mil-
lion users what gives 42 % of Internet 
users), Chomiku.pl took third place (6.7 
million users, that is 34.61 % of the inter-
nauts), fourth was Google+ with about 
3 million (16%) users6.    

Facebook7 (founded in 2004) is a social net-
work application which allows to quickly 
initiate the relationships with other users 
and to exchange information. It also al-
lows to write a blog. Well managed fan 
page can encourage large numbers of po-
tential audience to visit. Without a doubt 
it also allows fast and effective commu-
nication with the present and potential 
receivers. It also allows to strengthen the 
position of opera on the cultural map of 
Poland, it provides the opportunity for 
global collaboration and promotion of 
institutions abroad. One can also use such 
solutions as SoLoMo that is technology 
allowing to localize certain movie thea-
tres, theatres or galleries. 

The operas fan pages usually contain in-
formation about events, ongoing pro-
jects, show reviews, contest announce-
ments. Positive comments under the posts 
and the number of “likes” become the 
indicator of cultural institutions popular-
ity and support for their activities.  Until 
2014 all operas gathered the total of 

6 Source: <www.rp.pl/artykul/99789.html?print=tak&p=0> [cit. 
17.09.2013]. See also LUPA, I. 2014. Marketing mediów społec-
znościowych w instytucjach kultury – szanse i bariery (Social Media 
Marketing in Culture Institutions – Opportunities and Barriers). In: 
WRÓBLEWSKI, Ł. (Ed.): Zarządzanie w instytucjach kultury (Culture 
Institutions Management). 2014, 978-83-7556-627-7, p. 94. 

39,574 “I like it” clicks on their profiles. 
We can calculate the percentage share of 
each profile in this result. The biggest num-
ber of “likes” on its Facebook profile has 
(as expected) the National Opera (27,533 
“I like it” clicks what gives 70 % of the 
total). The smallest number of “likes” 
was noted for the Cracow Opera – how-
ever, their profile is not a fan page. If we 
take into account only fan pages in their 
strict sense, the least “I like it” clicks 
went to the Silesian Opera (2,647 what 
amounts up to 7%). The National Opera 
received 10 times more “I like it clicks” 
than the Silesian Opera. 

The numeric and percentage compila-
tion is presented below. 

Table 5: The number of “I like it” clicks on profiles 

Opera The number 
of “I like it” clicks 

The Silesian 
Opera 2,647 

The National 
Opera 27,533 

The Cracow 
Opera 1,813** 

The Wroclaw 
Opera 7,581 

** The “I like it” clicks do not refer to the fan page but to the badge. 

Source: Author’s own compilation; analyzed operas and their fan 
pages 

In terms of numbers, the Silesian Opera, 
the National Opera and the Wroclaw 
Opera have the highest average of public 
ratings on their Facebook profiles (the 
average of 4.6). The National Opera which 
gathered as much as 2000 reviews gets 
the best results. It is over 9 times more 

7 The most popular Polish on-line social networking media are 
described by Arkadiusz Podlaski. See PODLASKI A. 2011. 
Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media (Social 
Marketing. The Secrets of Effective Social Media Promotion). Wydawnictwo 
Helion, Gliwice 2011, ISBN 978-83-246-2840-7. 
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than the number of reviews posted on 
the Silesian Opera’s fan page. But this 
should not come as a surprise to anyone. 
The National Opera is the point of in-
terest not only Warsaw citizens but all 
Poles as well as foreign guests. And, what 
is obvious, evokes the most emotions 
(what is proved by the highest ratings as 
well as quite a few critical remarks from 
the Internet users). In Facebook rankings 
it is the National Opera that has received 
the most “5” (1,500), “4” (351), “3“ (131) 
and “2“ (18) ratings. The same National 
Opera also received the most “1” (42) 
ratings.  

Table 6: Facebook public ratings 

Opera 
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Average 
rating 4.6 4.6 4.4 4.6 

Number of  
reviews 214 2,000 387 775 

Number of  
5 ratings 156 1,500 243 559 

Number of  
4 ratings 37 351 77 143 

Number of  
3 ratings 10 131 49 54 

Number of  
2 ratings 5 18 9 9 

Number of  
1 ratings 6 42 9 10 

Source: Author’s own compilation; analyzed operas and their fan 
pages 

If we consider the number of voters and 
the average of ratings, the best result 
belongs to the National Opera (the aver-
age of 4.6 out of 2,000 votes). It is at the 
same time the biggest number of voters 
as for the fan pages of the studied operas. 
It is clearly visible in the following com-
parisons that present both public ratings 
on Facebook, the number of the highest 
ratings (5) as well as the number of re-
views and their percentage share for the 
certain opera profiles. 

Graph 1: The number of “5” ratings on Facebook 

 

Source: Author’s own compilation; fan pages of the analyzed operas 

Graph 2: Number of Facebooku reviews 

 

Source: Author’s own compilation; fan pages of the analyzed operas  
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The study of the presence of the National 
Opera, the Silesian Opera, the Cracow 
Opera and the Wroclaw Opera was con-
ducted in November 2014. If (as the indi-
cator of receivers’ sympathy and popularity 
of an institution) we look at the factor: 
“Talking About This” and “Page New 
Likes” then, undoubtedly, the National 
Opera enjoyed the most popularity and 
sympathy among the internauts (189 new 
likes, 1,000 people “talking about this”). 
The Wroclaw Opera gained 89 “likes” 
and 403 “people talking about this”. The 
Silesian Opera received 32 Facebook likes 
(November 2014) and there were 129 
“people talking about this”. The detailed 
data are presented below. 

Table 7: People talking about this – Facebook 

Opera 
People talking 
about this in 

November 2014 

Page new 
likes 

The Silesian 
Opera 129 32 

The National 
Opera 1,000 189 

The Cracow 
Opera N/A N/A 

The Wroclaw 
Opera 403 89 

Source: Author’s own compilation; analyzed operas and their fan 
pages 

The biggest percentage growth com-
paring to the previous number of “likes” 
on Facebook profiles between 21st and 
27th November was observable for the 
National Opera (5 %). In the same period 
the biggest number of “I like it clicks” 
was given to the National Opera as well. 
The lowest percentage factor belonged 
to the Wroclaw Opera (-23.90 %). 

Graph 3: Page new likes 

 

Source: Author’s own compilation; fan pages of the analyzed operas  

The National Opera, the Silesian Opera 
and the Wroclaw Opera have also their 
Twitter accounts. It is surprising that the 
Cracow Opera has not decided to enter 
this channel of communication with the 
audience. Twitter addressed of the Operas 
are listed below. 

Table 8: Twitter 

Opera Twitter address 

The Silesian 
Opera 

www.twitter.com/Opera 
Slaska 

The National 
Opera 

www.twitter.com/opera_ 
narodowa 

The Cracow 
Opera N/A 

The Wroclaw 
Opera 

www.twitter.com/opera 
wroclaw 

Source: Author’s own compilation; Twitter accounts of the 
analyzed operas 

Among the Twitter profiles (of the studied 
operas) the Silesian Opera has the small-
est number of followers (105). The most 
users follow the National Opera’s profile 
(31,300). At the same time, the National 
Opera follows the most profiles (106). The 
bigger number of posts were added by 
the Wroclaw Opera (300). The National 
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Opera has no tweets at all.  If we take into 
account the number of followers of the 
certain profiles, the National Opera has 
about 298 times more followers than the 
Silesian Opera. 

Table 9: Tweets, followed, followers – Twitter 

Opera Tweets Followed Following 

The 
Silesian 
Opera 

193 35 105 

The 
National 
Opera 

0 106 31,300 

The 
Cracow 
Opera 

N/A N/A N/A 

The 
Wroclaw 
Opera 

300 5 766 

Source: Author’s own compilation; Twitter accounts of the 
analyzed operas 

Table 10: YouTube 

Opera YouTube address 

The Silesian 
Opera 

www.youtube.com/user/ 
silesianopera 

The National 
Opera 

www.youtube.com/user/ 
operanarodowa 

The Cracow 
Opera N/A 

The Wroclaw 
Opera N/A 

Source: Author’s own compilation; YouTube accounts of the 
analyzed operas 

YouTube provides an opportunity to pre-
sent videos of shows and concerts, how-
ever, the operas do not use this channel. 
Only the National Opera and the Silesian 
Opera have their YouTube accounts. 
Yet only the National Opera adds videos 

and uses the channel. It has 956 sub-
scriptions (collected from the addresses 
users, which are catalogued in the data-
bases and used to distribute certain infor-
mation about the Opera’s activities) and 
801,016 views. The overview of YouTube 
channel addresses and the number of sub-
scriptions and views are presented in ta-
bles 10 and 11. 

Table 11: The number of subscriptions, views and 
joining date – YouTube 

Opera Number of 
subscriptions 

Number 
of views 

Joining 
date 

The 
Silesian 
Opera 

39 0 27.1.2010 

The 
National 
Opera 

956 801,016 20.2.2009 

The 
Cracow 
Opera 

N/A N/A N/A 

The 
Wroclaw 
Opera 

N/A N/A N/A 

Source: Author’s own compilation; YouTube accounts of the 
analyzed operas 

The operas have their profiles not only 
on Facebook, Twitter or YouTube chan-
nel. The Wroclaw Opera and the National 
Opera use Google+.  

Google+ profile of the National Opera 
(www.plus.google.com/1081574832026
64000110) has 15 followers and 4,052 
views. The oldest post was added on 29th 
March 2014. Google+ profile of the 
Wroclaw Opera (www.plus.google.com/ 
117034123672565360676) has only 5 fol-
lowers but as much as 774,411 views. 
The oldest post was added on 10th March 
2014. The latest entry was added on 30th 
May 2014 (which means that since six 
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months the Wroclaw Opera has not added 
new posts to their Google+ profile). 

Google+ is often neglected by the teams 
responsible for the promotion of Polish 
institutions in social media and under-
estimated by PR departments.  This does 
not refer to theatres only but to most of 
the institutions and businesses that create 
their online image. 

Table 12: The number of followers and views – 
Google+ 

Opera Number of 
followers 

Number of 
views 

The Silesian 
Opera 

Does not 
have an 
account 

Does not 
have an 
account 

The National 
Opera 15 4,093 

The Cracow 
Opera 

Does not 
have an 
account 

Does not 
have an 
account 

The Wroclaw 
Opera 5 774,411 

Source: Author’s own compilation; Google+ accounts of the 
analyzed operas 

Only the National Opera has its account 
on Instagram – online photo-sharing social 
networking service. It has added 25 posts 
and recorded 373 followers. It follows 74 
profiles. The first photo was added on 
24th March 2014. 

4. SUMMARY 

Opera managers in Poland recognize the 
need to be present in social media. These 
institutions willingly use Facebook and it 
is there where the biggest traffic is gener-
ated (that is, engagement on the Opera – 
Audience level). And while the National 
Opera, the Silesian Opera and the Wroclaw 

Opera also use Twitter, the frequency of 
adding posts, interactions with fans or 
opera’s involvement are much lower 
than in case of Facebook fan pages.  

The National Opera takes the most ad-
vantage of the social media (even though 
we need to note that e.g. the profile fol-
lowed by more than 31 thousand users 
has no tweets at all). It also worth men-
tioning that the website of the National 
Opera contains no social media plug-ins. 
Despite that, this culture institution has 
its accounts on all significant social media 
portals. The Silesian Opera also manages 
its online presence well (only the YouTube 
channel has been neglected). 

It does not come as a surprise that social 
media are an important tool for creating 
the image of the Polish operas, PR activi-
ties or branding. It is interesting that in 
most cases, both the number of “likes” 
and the number of followers is constant-
ly growing. It shows that the network 
generation is interested in this field of 
culture. Thus, operas can be effectively 
promoted in social media space. 
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ABSTRAKT 
Príspevok skúma príčiny vzniku a dôsledky fungovania špecifického produktu uplatňovania práva na slobodu prejavu 
– tzv. trollingu, zámerného vytvárania a šírenia textov infiltrujúcich do internetových diskusií rozličné metódy 
manipulácie (odvádzanie diskutujúcich od hlavnej témy, úmyselné provokovanie účastníkov diskusie, cielené zameranie 
na emocionalitu textu, extenzívne šírenie neoverených/neoveriteľných informácií a pod.). Osobitná pozornosť je v texte 
venovaná možnostiam využitia trollingu ako súčasti tzv. sociologickej propagandy v elektronických médiách. 

Kľúčové slová: Troll, sloboda prejavu, elektronické médiá. 

ABSTRACT 
This study examines the causes and consequences of the operation of a specific product the right to freedom of expression 
- trolling, deliberate creation and dissemination of texts infiltrating into internet discussions various methods of 
manipulation (removal of discussing the main theme, intentionally provoking panelists, targeted focus on emotionality 
text extensively spread unverified / unverifiable information, etc.). Particular attention is paid to the possibilities of 
using the text as part of the trolling sociological propaganda in the electronic media. 

Key words: Troll, freedom of speech, electronic media. 

 

1.  PRÁVNE RÁMCE FUNGOVANIA PRÁVA 
NA SLOBODU PREJAVU A PRÁVA NA 

INFORMÁCIE V SLOVENSKOM 
MEDIÁLNOM PROSTREDÍ A DÔSLEDKY 

ICH NE/DODRŽIAVANIA 

Zakladateľ najväčšej sociálnej siete 
Facebook v jednom zo svojich komen-
tárov k stavu internetovej komunikácie 
konštatoval: „Svetová ekonomika prechádza 
v tomto čase zásadnou premenou... Tým, že 
všetci budeme vzájomne prepojení on-line, nielen 
pomôžeme miliónom iných ľudí, ale zlepšíme si 

aj náš vlastný život, keď budeme ťažiť z nápa-
dov a produktivity na osoh celému svetu. Dať 
všetkým možnosť, aby boli navzájom prepojení, 
je základom fungovania novej, znalostnej 
ekonomiky. To nie je jediná vec, ktorú musíme 
urobiť – je to však vec zásadná a nevyhnutná“ 
(Stevenson, 2013). 

Optimistické vízie o slobodnom šírení 
informácií ako predpokladu uplatňova-
nie práva na slobodu prejavu sprevádzali 
nástup každého masového média od čias 
vynálezu kníhtlače. A podobne ako nádeje 
Johannesa Guttenberga, aj očakávania 
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Marka Zuckerberga boli v priebehu dejín 
jednotlivých médií kontaminované „ved-
ľajšími príznakmi“ terapie zameranej na 
zlepšenie životnej situácie človeka. Envi-
ronment internetovej prevádzky je dodnes 
považovaný za najliberálnejší komuni-
kačný priestor, v ktorom prebieha výme-
na informácií. Slobodná výmena myšlie-
nok a názorov je pritom jedným z najcen-
nejších práv človeka, ako to konštatuje aj 
Deklarácia práv človeka a občana z roku 
1789, keď ďalej uvádza: „Každý občan 
môže preto slobodne hovoriť, písať, tlačiť, tým 
nie je dotknutá jeho zodpovednosť za zneužitie 
tejto slobody v prípadoch stanovených zákonom“ 
(Declaration, 1978). Právo na slobodu 
prejavu informácie je upravené aj v slo-
venskom legislatívnom systéme viacerými 
právnymi normami – v Ústave Slovenskej 
republiky, v treťom oddiele (Politické 
práva), v čl. 26 sa konštatuje: „Sloboda 
prejavu a právo na informácie sú zaručené. 
Každý má právo slobodne vyhľadávať, prijímať 
a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na 
hranice štátu. Slobodu prejavu (...) možno ob-
medziť zákonom, ak ide o opatrenia v demo-
kratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu 
práv a slobôd iných...“ (Ústava, 1992).  

Charakter a kvalita informácie sú potom 
spresňované aj v Zákone 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii, konkrétne v pa-
ragrafe 16, v odseku 3 sa konštatuje:  

„Vysielateľ je povinný  

a) zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú 
pluralitu v rámci vysielanej programovej služby,  

b) zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spra-
vodajských programov a politicko-publicistických 
programov; názory a hodnotiace komentáre mu-
sia byť oddelené od informácií spravodajského 
charakteru“ (Zákon,  2000). 

Právne rámce teda pomerne spoľahlivo 
definujú podmienky prenosu informácií 
(odstránenie limitov šírenia informácií),  
definujú aj viaceré požiadavky smerujúce 
ku kvalite produkcie informácií (všestran-
nosť, objektívnosť, nestrannosť), treba 
však povedať, že ani v liberálnejšom 
prostredí s proklamovanou slobodou pre-
javu nie sú automaticky dodržiavané. 
Preto sa dbá aj na proces ich verifikácie, 
v slovenskom mediálnom priestore inšti-
tucionalizovaný najmä činnosťou a ver-
diktmi Rady pre vysielanie a retransmi-
siu. Pravda, exponenciálne rastúca pro-
dukcia textov elektronických a interne-
tových médií mnohokrát (vedome či 
nevedome) prediktabilizuje formy selekcie 
a spracovania spravodajských tém a ná-
sledného moderovania k nim patriacich 
diskusií.  

Jedným z najdiskutovanejších fenomé-
nov súčasnej prevádzky v prostredí elek-
tronických médií je stav inkompatibility 
práva na slobodu prejavu a práva na 
ochranu osobnosti, resp. iných ľudských 
práv (napr. slobody náboženského vy-
znania, rovnosti a pod.). Čoraz frekven-
tovanejšie sa na internete objavujú texty 
podnecujúce rasovú, národnostnú a ná-
boženskú neznášanlivosť, v niektorých 
prípadoch aj obsahy napĺňajúce skut-
kovú podstatu trestného činu ohovára-
nia, resp. hanobenia rasy a presvedčenia. 
Viaceré internetové portály prinášajúce 
informácie o dianí v spoločnosti (aj na 
Slovensku) sa preto rozhodli filtrovať 
diskusie k vybraným témam svojich prí-
spevkov (teda pred ich zverejnením na 
internete sledovať, či v ich obsahu nedo-
chádza k spomínanej kolízii práva na slo-
bodu prejavu a iných ľudských práv), 
resp. pri niektorých témach sa rozhodli 
ani diskusie neotvárať. Spravodajský 
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portál sme.sk napríklad uviedol vo svo-
jom stanovisku viacero indícií, ktoré roz-
hodujú o tom, či pod príspevkom redak-
tora bude možné diskutovať, alebo nie: 

„Pri rozhodovaní o tom, ktoré diskusie nakoniec 
neotvoríme, zvažujeme viacero kritérií. Patria 
medzi ne napríklad spravodajská hodnota textu, 
záujem čitateľov o tému, alebo skutočnosť, či 
dokážeme skontrolovať príspevky v diskusii. 
Ďalším faktorom je napríklad aj to, aké emócie 
článok vyvoláva. Sú totiž témy, ktoré v ľuďoch 
prebúdzajú priveľa negatívnych emócií, a vtedy 
už pod článkom nenájdete diskusiu, ale len 
kvantum príspevkov, ktoré v slušnej spoločnosti 
nemajú miesto“ (Prečo, 2014). 

Navyše, dramatický nárast prispievateľov 
a príspevkov do internetových diskusií 
po extenzívnej penetrácii internetu a ná-
stupe smartfónov a tabletov v súčasnej 
spoločnosti spôsobil zahlcovanie prie-
storu diskusných fór nielen redundant-
nými, ale aj agresívnymi textami, čo vy-
tvorilo riziko transformácie pôvodne 
liberálne fungujúceho environmentu in-
ternetu na rozvíjajúci sa priestor šírenia 
negatívnych ľudských emócií. V úsilí 
minimalizovať vyššie spomínané kolízie 
pristúpili k rozličným spôsobom filtro-
vania textovej prevádzky aj iné mienko-
tvorné internetové portály na Slovensku 
i v Čechách (stanovením maximálneho 
rozsahu príspevku, povinnou registrá-
ciou účastníkov diskusie a jej verifikáciou 
prostredníctvom SMS napríklad bola do 
istej miery limitovaná možnosť diskuto-
vať pod viacerými používateľskými kon-
tami). 

2. TROLLING: 
VŠEOBECNOKOMUNIKAČNÉ 

VÝCHODISKÁ 

Ústrednou témou nasledujúcich úvah 
bude uvažovanie o peripetiách vytvára-
nia, šírenia a pôsobenia jedného z dôle-
žitých symptómov tejto situácie – fungo-
vania špecifického fenoménu uplatňova-
nia, niekedy aj zneužívania práva na slo-
bodu prejavu, „nechceného dieťaťa“ 
apoteózy internetovej komunikácie – tzv. 
trollingu. Pomenovanie troll odkazuje väč-
šinou vo svojej etymológii na negatívne 
konotácie – podľa Všeobecného encyklo-
pedického slovníka ide o zlú démonickú 
bytosť zo škandinávskej mytológie – 
trpaslíka, škriatka alebo obra – ktorá žije 
v horských jaskyniach a moriach (porov. 
Paulička, et al., 2005, s. 623). V prostredí 
internetovej komunikácie sa začalo toto 
pomenovanie používať na označenie 
používateľa internetu, ktorý zámerne 
vytvára a šíri texty infiltrujúce do inter-
netových diskusií rozličné metódy ma-
nipulácie (odvádzanie diskutujúcich od 
hlavnej témy, úmyselné provokovanie 
účastníkov diskusie, cielené zameranie 
na emocionalitu textu, extenzívne šírenie 
neoverených/neoveriteľných informácií 
a pod.). Prvé štúdie o prejavoch trollingu 
sa začali objavovať už koncom 90. rokov 
minulého storočia – nie náhodou najmä 
v prostredí vedeckého diskurzu psycho-
lógie, resp. sociológie: relatívne vysoká 
miera anonymity v prostredí internetovej 
komunikácie začala lákať k trollingovým 
aktivitám jedincov, ktorí sa usilovali de-
monštrovať posilňovanie svojej sociálnej 
identity: trolling podľa týchto konceptov 
je často vnímaný ako kontroverzne mo-
tivované konanie účastníkov interneto-
vej komunikácie (Donath, 1999), zame-
rané najmä na odhaľovanie a zosmieš-
ňovanie naivných a zraniteľných účastní-
kov internetových diskusií a sociálnych 
sietí (Herring, et al., 2002), ktoré vnáša 
do internetovej prevádzky úmyselne 
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nepravdivé, zveličené a emotívne cielené 
informácie s cieľom vyvolania okamžitej 
reakcie (Morrissey, 2010). 

„Plný súhlas a pekný článok aj keď chápem že 
teraz sa zdvihne nejedna rusofilcka!“ (Bezpeč-
nostný, 2015) 

Motivácia používateľov internetu pôso-
biť v režime trollingu býva rôzna, upo-
zorňujú na to aj viaceré štúdie skúmajúce 
sociálno-kultúrne indície vzniku a šírenia 
trollingu – J. Bishop (2013) v rozsiahlej 
štúdii o vzájomnom prepojení tzv. trollingu 
a lurkingu hovorí nielen o používateľoch 
internetu, ktorí úmyselne provokujú s cie-
ľom zaujať, upozorniť na seba, ale aj 
vyhľadať, identifikovať a aktivizovať pa-
sívnych účastníkov diskusií (tzv. lurkerov), 
ktorí, zasiahnutí vyprodukovanou infor-
máciou internetového trolla, reagujú 
a pomáhajú tak odkrývať svoju identitu, 
a stať sa objektom manipulácie. Bishop 
pripomína aj skutočnosť, že súčasná ko-
munita trollov je pestrá, popri zabáva-
čoch, ktorí spestrujú trollingové aktivity 
čiernym, sarkastickým či ironickým hu-
morom, existujú mazáci („Elders“, napá-
dajúci a zosmiešňujúci najmä nováčikov 
diskusií a sociálnych sietí), vyšetrovatelia 
(„E-Vengers“, sústreďujúci sa na odhale-
nie pravej identity účastníkov internetovej 
komunikácie), informátori („Iconoclasts“, 
prinášajúci množstvo dôveryhodne pô-
sobiacich, často však neoveriteľných 
informácií) či bossovia („Chatroom Bobs“, 
získavajúci si dôveru iných účastníkov 
s úmyslom ich neskôr zneužiť) (porov. 
Bishop, 2013, s. 114).  

Manipulatívne techniky, ktoré používajú 
trollovia na internete, nemajú len ambíciu 
upozorniť na seba, resp. zosmiešniť opo-
nentov.   

- „Násilie zvykne vyvolávať ďalšie násilie 
a s násilím na Ukrajine začalo Putinové Rusko. 
Takže primárna zodpovednosť je na ruskej 
strane. 

- a potom ti tu platnu vypli, ty budeš nejaký 
verklíkový kancelárský magor ... akoby som 
čítal goringov prejav k národu 1939 roku 
v Nemecku “ (Krym, 2015). 

Pomerne frekventovaným postupom pri 
šírení trollingom sýtených textov je pre-
zentovanie argumentov predstavovaných 
ako exaktné dôkazy vlastných tvrdení, 
pravda, bez náležitej verifikácie: 

Počty tých alebo oných sú jasné. 20-35% zo 
Sýrie, ostatní sú ekonomickí migranti. 

Prečo im neskúmajú, zdravie, IQ a iné predpo-
klady ľudskosti, neľudskosti? (Drábek, 2015) 

Zverejňovanie zveličených, kontroverz-
ných, neoverených a neoveriteľných 
informácií je len jedna z využívaných 
šablón trollingu. Rafinovanejšie pôsobí 
úmyselné parodizovanie osvedčených 
fráz z prostredia politickej propagandy 
s úmyslom vyprovokovať odmietavú re-
akciu: 

„Pán Jarjabek je špičkový umelec, svetového 
cvengu. Je našou cťou, že sedí v parlamente ako 
jedna z top osobností Slovenského národa. Pán 
poslanec Číž je mamutom Slovenského parla-
mentarizmu, morálna kotva opozíciou rozbú-
rených vôd v NRSR. Takže nie, my Slováci 
nezabúdame na synov národa!“ (Prezident, 
2015). 

„O čo učiteľom ide? Spomedzi krajín EUETS 
sú u nás najvyššie platy učiteľov! Vážení učitelia, 
uvedomte si že máte tri mesiace dovolenky do 
roka len keď spočítame prázdniny! Uvedomte 
si, že sa za Vaše nedôstojné postavenie si môžete 
sami! Táto vláda urobila pre učiteľov mnoho. 
Spomeňme len napríklad bezprecedentné zvýšenie 
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osobných príplatkov, zásadné rekonštrukcie 
školských budov, nový jedálniček zodpovedajúci 
špičkovým kulinárskym trendom. Lenže učite-
lia sú aj tak nespokojní. Preto vybľakujú na 
uliciach, vybľakujú po žiakoch v školách, sú 
neochotní, arogantní, leniví. Strácajú pracovné 
návyky, zrejme v dôsledku troch mesiacov 
prázdnin. Tu treba naozaj rázne povedať dosť, 
stačilo!“ (Matkovská, 2015).  

3. TROLLING AKO SÚČASŤ 
INŠTITUCIONALIZOVANEJ 

SOCIOLOGICKEJ PROPAGANDY 

Predchádzajúce príklady uplatňovania 
trollingu v prostredí súčasných elektro-
nických médií dokumentovali najmä so-
ciokultúrne, psychologické, resp. všeobec-
nokomunikačné aspekty tvorby, šírenia 
a spotreby tohto fenoménu na internete. 
To, pravda, neznamená, že vytváranie 
spomínaných textov nie je kontamino-
vané aj ideologickými prísadami. O for-
mách ideologicky podmienených  šablón 
v produkcii elektronických médií v tota-
litných a autokratických režimoch som 
hovoril už dávnejšie, treba však pove-
dať, že ani v demokratických módoch 
spravovania vecí verejných nie sú zried-
kavosťou. Prvky ideologicky šíreného 
trollingu tak možno identifikovať nielen 
v internetových diskusiách, ale aj v sa-
motných článkoch pripravovaných inter-
netovými portálmi, ktoré úmyselnou ex-
presivitou vlastných textov podnecujú 
k neadekvátnym reakciám zo strany pri-
spievateľov: 

„Jak Albertov tleskal Zemanovi. Není zde 
řvoucí fašistické stádo jako vloni, ale samostatně 
myslící lidé“ (Jak, 2015). 

„Zeman vystrčil řiť. Po projevu prezidenta při-
cházejí první zhnusené poznámky“ (Zeman, 
2015). 

Britský režisér Adam Curtis v najnov-
šom dokumentárnom filme Bitter Lake 
(2015) konštatuje, že dnešné obrazy rea-
lity sú vytvárané nejednoznačnými, často 
protichodnými spravodajskými stanovis-
kami (Curtis hovorí o „nelineárnej vojne“, 
nonlinear warfare ), pri ktorých v záujme 
zastierania pravdivostnej hodnoty infor-
mácie predkladajú čitateľovi/divákovi 
často protichodné informácie, ktoré ma-
jú zneistiť vytváranie hodnotových stano-
vísk. To, pravdaže, smeruje často k pro-
pagande, metóde komunikácie, ktorá sa 
snaží ovplyvňovať názory a postoje cie-
leného publika, meniť existujúce sys-
témy viery, hodnotové štruktúry a poli-
tické pozície, spôsobom, ktorý prospieva 
autorom propagandy. V politologických 
úvahách o propagande sa často zdôraz-
ňuje, že „propaganda sa snaží získať alebo 
brániť politickú moc, osobitným spôsobom natu-
ralizuje konkrétne, individuálne názory a stano-
viská, dáva im podobu samozrejmosti, logickosti 
a verejného záujmu...“ (Lee Kaid, Holtz-
Bacha, 2008, s. 658-659). Pri analýze de-
formácií pôsobenia práva na informácie 
v súčasnom mediálnom prostredí pri-
pomínam najmä to, že okrem štandard-
nej politickej propagandy charakteristic-
kej pre liberálne módy spravovania moci 
sa v odbornej literatúre čoraz častejšie 
hovorí nielen o vojnovej propagande (ší-
renej v čase vojnových konfliktov), ale aj 
o propagande sociologickej, typickej naj-
mä pre totalitné a autokratické režimy, 
v ktorých sa propaganda stáva hlavným 
prostriedkom permanentného presved-
čovania vo všetkých vrstvách spoločen-
skej komunikácie (Ellul, 1973).  
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Trolling je v kontexte sociologickej pro-
pagandy účinným prostriedkom inštitu-
cionálneho pôsobenia. O signáloch indi-
kujúcich vytvorenie propagandistických 
útvarov trollov v spravodajských služ-
bách jednotlivých štátov sa diskutuje už 
dávnejšie, v kontexte skúmaného prob-
lému pripomínam aspoň štúdiu zaobera-
júcu sa skenovaním činnosti tzv. web-
brigád v rámci ruskej FSB (viac pozri 
Poljanskaja, Krivov, Lomko, 2003), resp. 
kreovanie tzv. Informačných vojsk pod 
patronátom Ministerstva informačnej 
politiky Ukrajiny (Міністерство, 2015; 
I-Army, 2015 ). 

Produkcia trollingu tak v prípade socio-
logickej propagandy (ako sa usilujem vyš-
šie demonštrovať, aj s indíciami inštitu-
cionálnej nadstavby) nadobúda až mra-
zivo presné kontúry: ich typickým zna-
kom je jednostrannosť (dôsledne ošet-
rená v mediálnom mainstreame tým, že 
filtruje nežiaduce informácie, prípadne 
ich zverejní až neskôr), produkcia polo-
právd (ktoré je často komplikované ve-
rifikovať) úsilie o komplexnosť pôso-
benia, zreteľná v koordinácii rovnako 
predstavovaných „tém“ (agenda setting) 
v rôznych mediálnych environmentoch 
(v úsilí konštruovať istý druh obrazu 
priebehu a dôsledkov neúspešného refe-
renda o rodine na Slovensku viaceré mé-
diá napríklad presviedčali potenciálnych 
voličov, že užitočnejšie je tráviť čas sán-
kovaním, porov. SITA, 2015). 
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ABSTRAKT 
Cieľom štúdie je poukázať na to, že zodpovedne používaná technika a technológie môžu prispieť k všeobecnému 
rozvoju environmentálneho povedomia o ľudských právach tretej generácie. Tento pohľad je ale v rozpore s názormi 
niektorých environmentalistov, ktorí odmietajú techniku a presadzujú „návrat k prírode“, a teda akýsi návrat do 
minulosti bez technických vynálezov. Informačná spoločnosť vo svojej súčasnej podobe je o. i. príznačná nadbytkom 
informácií rôzneho pôvodu, zamerania a kvality. Mediálne obsahy pôsobia na súčasníkov nepretržite a platí, že čím je 
poznanie recipientov o téme slabšie, tým sú účinky médií silnejšie. Aby sa médiá mohli stať prostriedkom i pri 
poznávaní práva na priaznivé životné prostredie, treba skvalitniť mediálnu politiku, mediálnu kultúru a zvýšiť úroveň 
mediálnej gramotnosti obyvateľov. 

Kľúčové slová: technika, technológie, médium, environment, ľudské práva, výchova, vzdelávanie, tolerancia, predsudky, 
kritické myslenie, mediálna gramotnosť.. 

ABSTRACT 
The study aims to point out that the responsible use of technology can contribute to the general development of 
environmental awareness on the third generation of human rights. This view is however contrary to the opinion held by 
some environmentalists who reject technology and promote a "return to nature", and thus a kind of return to the past 
without technical inventions. The information society in its current form is inter alia characterized by an excess of 
information of different origin, focus and quality. Media contents influence the contemporaries continuously and it is 
fact that the more recipients’ knowledge on the subject is weak, the stronger are the effects of the media. That the media 
could become an instrument in discovering also the right to a favorable environment it is necessary to improve media 
policy, media culture and raise the level of media literacy among the population. 

Key words: technology, media, environment, human rights, education, upbringing, tolerance, prejudice, critical thinking, 
media literacy. 
 

„Prečo nám skvelá technika, ktorá šetrí prácu a uľahčuje život, priniesla dosiaľ tak málo šťastia? 
Odpoveď je jednoduchá: pretože sme sa ju nenaučili rozumne používať.“ 

A. Einstein 
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1.  TECHNIKA A MÉDIÁ VO VZŤAHU 
K ENVIRONMENTU 

Podľa Lori Gruen (2001) environmenta-
listi bývajú voči technike a (novým) tech-
nológiám podozrievaví a naklonení ná-
zoru, že sú nezlučiteľné s ochranou prírody 
či environmentalizmom. Keďže v rôznych 
odboroch výskumu a vývoja sú kategó-
riám technika a technológie prisudzova-
né rozdielne významy, aj presvedčenie 
Lori Gruen zrejme vyplýva z interpretácie 
techniky ako niečoho, čo je opozitom 
prírody, prírodnosti, prirodzenosti. Z on-
tologického hľadiska je totiž technika 
chápaná ako to, čo zámerne vytvorili 
ľudia a naopak, príroda vznikla spontánne, 
resp. podľa vlastných zákonitostí bez 
vplyvu človeka (pozri Baďurová, 2015; 
Štekauerová, 1998). V takomto ponímaní 
je technika považovaná za umelý artefakt, 
ktorý má nižšiu hodnotu než príroda. 

V súvise s environmentom, v zmysle ži-
votného prostredia, prostredia a človeka 
ako neoddeliteľného celku aj vzťahu 
človeka a prostredia, svedčia proti tech-
nike a technológiám negatívne dôsledky 
ich používania ako sú ekologické katas-
trofy (havárie jadrových elektrární Fuku-
šima, Černobyľ), rôzne druhy znečistenia 
a tiež emisie a narastajúca koncentrácia 
skleníkových plynov, ktoré vedú ku kli-
matickým zmenám. Výskumná organi-
zácia Gartner (USA) už v roku 2007 
poukázala na fakt, že na zmenách kli-
matických podmienok sa podieľajú aj 
informačné a komunikačné technológie. 
V súvislosti s ich infraštruktúrou a najmä 
používaním počítačov a mobilných te-
lefónov predstavuje podiel týchto tech-
nológií na klimatických zmenách dve 
percentá, tzn. v rovnakom rozsahu ako 

letecká doprava. Aj rôzne chemické 
zlúčeniny používané pri výrobe infor-
mačných a komunikačných technológií 
už neraz spôsobili kontamináciu pôdy či 
znečistenie spodných vôd. Toto riziko 
stúpa úmerne nárastu produkcie elek-
tronického odpadu, keďže doba použí-
vania prístrojov, zariadení a softvéru sa 
skracuje v dôsledku ich rýchlej výmeny 
novšími produktmi. 

Vo vzťahu k environmentu sú proble-
matické aj nové, moderné biotechnoló-
gie, ktoré vedú k produkcii geneticky 
modifikovaných organizmov (GMO). 
Problematika GMO je diskutabilná a stále 
diskutovaná, pričom názorovo rozdeľuje 
vedeckú a odbornú komunitu už sa-
motný termín geneticky modifikované 
organizmy. Niektorí odborníci spochyb-
ňujú jeho správnosť a tvrdia, že každý 
organizmus, ktorý vznikol pohlavným 
rozmnožovaním, je geneticky modifiko-
vaný, iní chápu genetickú modifikáciu 
ako cieľavedomý zásah človeka do ge-
nómu živého organizmu. Geneticky 
upravované organizmy propagujú väčši-
nou molekulárni biológovia, lebo sú to 
výsledky ich práce, ale odborníci z rôz-
nych iných odborov vedy a techniky skôr 
varujú pred ich používaním. Práve na 
tejto relatívne novej téme chceme na-
značiť pôsobenie a možnosti médií kul-
tivovať, resp. utvárať a formovať názory, 
presvedčenia a postoje jednotlivých reci-
pientov i verejnosti k výsledkom výskumu 
a vývoja. K širšej verejnosti sa (aj) in-
formácie o GMO dostávajú zväčša ne-
priamo, a tak si príjemcovia mediálnych 
komunikátov utvárajú vzťah k tejto téme 
na základe tzv. vedeckej propagácie. Jej 
ideálom je, podľa Kolářa (2011, s. 113), 
„že sa darí pravidelne dostávať informácie o ak-
tivitách a vedeckých úspechoch inštitúcií do médií. 
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Tieto správy pritom médiá spracúvajú objek-
tívne, starostlivo a vedecky presne.“ V tomto 
kontexte sa médiami rozumejú „všetky 
inštitúcie masovej komunikácie, tlač, rozhlas, 
televízia, film, internet, z ktorých zákazník 
(čitateľ, poslucháč, divák, návštevník internetu) 
prijíma informácie, vzdelávanie alebo zábavu“ 
(Remišová, 2010, s. 19). Pre úplnosť tre-
ba dodať, že pojem zahŕňa nielen „pestrú 
škálu hromadných oznamovacích prostriedkov, 
ale aj najrôznejšie prostriedky interpersonálnej 
komunikácie“ (Bartošek – Daňková, 2010, 
s. 9). Pri reflexii zvoleného problému 
budeme predmetný pojem celkom praxeo-
logicky používať „v zmysle materiálneho 
nosiča informácie (vrátane technického pro-
striedku), ktorý umožňuje uchovanie a prenos 
(distribúciu) správ: textové nosiče (tlačoviny, 
letáky, noviny, časopisy, knihy, ..), auditívne 
(telegraf, telefón, rozhlas – nahrávky na plat-
niach, kazetách, CD-ROM, DVD...), audio-
vizuálne (filmové, televízne, počítačové nosiče, 
multimédiá)“ (Poláková, 2011, s. 21). Médiá 
zahŕňajú i sprostredkovateľské inštitú-
cie, transportnú kapacitu a tiež obsah, 
ktorý sa vzťahuje k nejakej osobe, pred-
metu, udalosti, javu či procesu. Na zá-
klade toho popisuje Kolář (2011) realitu 
v médiách ako diametrálne odlišnú od 
ideálu vedeckej propagácie a vidí ju ako 
výsledok spolupôsobenia princípov fun-
govania médií, tzn. vytvárať zisk a presne 
definovať čo najpočetnejšie publikum. 
Poláková – Spálová (2009) potvrdzujú, 
že základnou vnútornou podmienkou 
fungovania akéhokoľvek mediálneho 
systému je podmienka finančná, pričom 
finančné toky „závisia od publika, od jeho 
záujmu o medializované obsahy, od sledovanosti 
programov“ (Poláková – Spálová, 2009, 
s. 36). Druhý dôvod súčasného stavu ve-
deckej propagácie je podľa Kolářa (2011) 
preťaženosť novinárov, ktorí majú málo 
času na spracovanie a overenie informácií. 

Keďže príslušnému vednému odboru 
spravidla príliš nerozumejú, dopúšťajú sa 
skreslení, prípadne majú toľko „dôle-
žitejších a zaujímavejších“ správ, že sa 
vedeckou propagáciou nezaoberajú. Po-
písaná situácia odzrkadľuje realitu aj v sú-
vise so širšou publicitou GMO, pretože 
z neúplných a/alebo skresľujúcich infor-
mácií si môžu recipienti vytvoriť len ne-
správne predstavy, názory, vzťahy a po-
stoje. 

Stručný náčrt vybraných rizík súvisiacich 
s vývojom techniky a nových technológií 
(podporovaného aktuálnou úrovňou 
mediálnej kultúry) naznačuje, že tento 
proces môže viesť k ničeniu ľudského 
zdravia, ekosystémov i života na Zemi. 
Avšak pesimizmus nie je namieste, pretože 
na ich obhajobu vo vzťahu k environ-
mentu existujú mnohé dôkazy zodpo-
vedného používania technických vymože-
ností. Spomedzi všetkých spomenieme 
ekologické technológie ako alternatívne 
zdroje energie (solárne panely a pod.), 
ktoré môžu prispievať k  zlepšovaniu ži-
votného prostredia a trvalo udržateľné-
ho rozvoja za predpokladu racionálneho 
využívania prírodných zdrojov, zmierne-
nia dôsledkov zmeny klímy, zníženia 
znečisťovania zložiek životného prostre-
dia, ochrany prírody či biologickej diver-
zity.  

Médiá sú takisto formou technológií, 
a preto by mohol byť kritizovaný aj ich 
vzťah k environmentu rovnako ako uve-
dený prípad techniky. Domnievame sa, 
že namiesto hľadania neuralgických bo-
dov a zdôrazňovania kolízií medzi nimi 
(čo by bolo možno jednoduchšie), treba 
upriamiť pozornosť na ich prieniky, 
ktoré môžu byť nápomocné človeku, 
spoločnosti i životnému prostrediu. Pre-
tože médiá sú súčasťou života každého 

39 



Dot.comm. Vol. 3. 2015, No. 2, ISSN 1339-5181 
 

 
človeka, na každého pôsobia a v rôznej 
miere ho ovplyvňujú. Ako prostriedky ko-
munikácie sú zdrojmi informácií, poznat-
kov a vedomostí, zážitkov a skúseností, 
ktoré sa spolupodieľajú na utváraní 
kultúry, životného štýlu a kvality života 
vôbec. Pritom kvalita života je ovplyv-
nená sociálnymi aj environmentálnymi 
danosťami, ktoré vo vzájomnej interak-
cii podmieňujú rozvoj ľudského poten-
ciálu. Z jednej strany predstavuje kvalita 
života objektívne podmienky na dobrý 
život, z druhej strany je to jeho subjek-
tívne prežívanie jedincom. Osobitnú po-
zornosť si zasluhujú podmienky prežitia 
dobrého života v dnešnej digitálnej ére, 
keď sú „jednotlivé osobné počítače prepojené 
do siete, médiá, technológie a informácie vo 
všetkých formách (texty, video, zvuk, hypertext, 
multimédiá atď.) zavesené na sieti a pohybujúce 
sa v sieti, vytvárajú spolu s ich používateľmi 
fenomén planetárneho rozsahu, ktorý v nadväz-
nosti na biosféru a atmosféru nazývame infosfé-
rou“ (Sak, 2007, s. 27). Aj súčasťou in-
fosféry sú javy a procesy, ktoré nevznikli 
sami osebe, ani izolovane mimo prírod-
ného či sociálneho kontextu, ba nie sú 
výlučne iba sprievodným javom technic-
kého a technologického vývoja. Sú ne-
oddeliteľnou zložkou a odrazom aktuál-
nej reality, na ktorej sa podieľajú médiá 
a podľa Saka (2007, s. 27) „v poslednom 
období akceleruje vývoj spojený s fenoménom 
tvorby, šírenia, spracovania používania infor-
mácií. Vzniká prostredie tvorené súborom 
nosičov – médií, ich informačným obsahom, 
príslušnými technológiami a planetárnym tokom 
informácií.“ V takomto prostredí potom 
dochádza k zmenám na úrovni človeka, 
spoločnosti, prírody i ľudskej civilizácie. 
Citovaný autor konštatuje, že človek, spo-
ločenské systémy a civilizácia sa vylaďujú 
do podoby kompatibilnej s informač-
nými a komunikačnými technológiami, 

a preto humánna a sociálna stránka kom-
puterizácie a informatizácie sú prinajmen-
šom rovnako dôležité ako jej technická 
stránka (Sak, 2007). Súhlasíme s uvede-
nými názormi v presvedčení, že sú to 
práve médiá, ktoré môžu prispieť k zme-
nám k lepšiemu človeku, spoločnosti, 
prírody i ľudskej civilizácie. Možno ich 
tak považovať za súčasť environmentu 
a činitele formujúce myslenie, prežíva-
nie aj správanie sa jedincov vo vzťahu 
k ľuďom, sociálnemu i prírodnému pro-
strediu. 

2.  PRÁVO NA PRIAZNIVÉ ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE A POTREBA POSILNENIA 

VÝCHOVY 

Koncom sedemdesiatych rokov dvadsia-
teho storočia český právnik Karel Vašák 
(1977) klasifikoval ľudské práva do troch 
kategórií podľa motta Francúzskej re-
publiky a jedného z hesiel Veľkej fran-
cúzskej revolúcie – liberté, égalité, fraternité 
(sloboda, rovnosť, bratstvo). Uvedené 
generácie ľudských práv vlastne popisu-
jú ich genézu od najstarších po najmlad-
šie. Prvú reprezentujú práva občianske 
a politické. Druhou generáciou sú práva 
hospodárske, sociálne a kultúrne. Napo-
kon tretiu generáciu ľudských práv tvo-
ria práva solidarity, ku ktorým patria 
právo na mier, právo na priaznivé ži-
votné prostredie, právo na hospodársky 
a sociálny rozvoj, práva národnostných 
a etnických menšín, právo na prístup ku 
kultúrnemu dedičstvu, právo na prírod-
né zdroje, právo na komunikáciu, právo 
na medzigeneračnú slušnosť. Problémom 
pri ich realizácii je presah hranice štátov 
a mnohokrát aj hranice regiónov či kon-
tinentov, pričom suverenita štátov, kon-
troverzná povaha týchto práv a rozdielne 
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ekonomické podmienky sú prekážkou 
ich zakotvenia v medzinárodných zmlu-
vách. Z toho dôvodu sú práva tretej 
generácie obsiahnuté iba v nezáväzných 
dokumentoch ako sú Deklarácia Kon-
ferencie Organizácie spojených národov 
o životnom prostredí človeka (štok-
holmská deklarácia) z roku 1972 či Dek-
larácia z Ria de Janeira o životnom 
prostredí a rozvoji z roku 1992 (Slovník 
ľudských práv, 2013; Euroiuris, 2015). 

V našej práci sa zameriavame predovšet-
kým na právo na priaznivé životné pro-
stredie, ktoré by malo zaručiť všetkým 
ľuďom primerané podmienky na život 
bez ohrozenia akoukoľvek environmen-
tálnou záťažou alebo rizika zabránenia 
prístupu k životodarným prírodným zdro-
jom ako sú napríklad pitná voda, čisté 
ovzdušie a pod. Uvedené právo je v sú-
lade s takzvanou environmentálnou spra-
vodlivosťou, ktorá sa prejavuje v distri-
butívnej a participatívnej rovine. Distri-
butívna rovina environmentálnej spra-
vodlivosti vychádza z pozorovania, že 
ľudia rôznych rás, príslušníci rôznych 
minorít, chudobní, utláčaní a inak znevý-
hodnení jedinci či komunity často čelia 
neprimeranej ekologickej záťaži v po-
dobe nebezpečného toxického odpadu 
alebo iného znečistenia. Ďalej sú to zdra-
votné riziká, pracovné riziká, strata tra-
dičných environmentálnych zvykov či 
strata lokálnych prírodných zdrojov. Pri-
tom ako environmentálne benefity sú 
chápané napríklad čisté a bezpečné ži-
votné prostredie v okolí svojich domo-
vov alebo pracoviska, takže súvisiacim 
problémom je aj environmentálna rov-
nosť. Robert Figueroa a Claudia Mills 
(2001) upozorňujú na to, že jedna pätina 
svetovej populácie skonzumuje štyri pä-
tiny svetových zdrojov, pričom štyrom 

pätinám svetovej populácie zostáva len 
zvyšná pätina zdrojov. Environmentálna 
diskriminácia často súvisí so socio-eko-
nomickou diskrimináciou. Participatívna 
rovina environmentálnej spravodlivosti 
sa týka rozhodovania a poukazuje na 
skutočnosť, že ľudia iných rás, chudobní 
či príslušníci takzvaného neindustrializo-
vaného juhu majú veľmi málo zástupcov 
v environmentálnych hnutiach a v ob-
lastiach, ktoré sa zaoberajú tým, ako sú 
hodnotené environmentálne benefity 
a záťaž, a to najmä na vedúcich postoch 
(Figueroa, Mills, 2001). 

Environmentálna nespravodlivosť sa ne-
prejavuje len vo vzťahu medzi takzva-
nými krajinami rozvinutého severu a kra-
jinami takzvaného rozvojového juhu, 
niektoré jej podoby je možné pozorovať 
aj na Slovensku. V uvedenom kontexte 
Filčák (2004) uvádza dve základné formy 
environmentálnej diskriminácie, kon-
krétne (1) lokalizácia rómskych osád v en-
vironmentálne nevhodnom území a (2) 
nerovný prístup k pitnej vode a kana-
lizácii. Ten istý autor na základe výsled-
kov výskumu realizovaného v rokoch 
2005 - 2009 konštatuje, že z 30 rómskych 
osád len 7 vykazovalo podobnosť (rov-
nosť) v prípade environmentálnych zá-
ťaží a prístupu k prírodným zdrojom 
medzi osadami a priľahlými dedinami. 
(Filčák, 2012) Kde hľadať príčiny dané-
ho stavu? Je zrejmé, že problém nie je 
nový a vyvíjal sa postupne a dlhodobým 
prehliadaním prírodných i socio-kultúr-
nych ťažkostí. Aj Filčák (2012, 2009) po-
ukazuje na to, že príčinou environmen-
tálnej nespravodlivosti vo vzťahu k oby-
vateľom osád sú jednak lokálne mocen-
ské súboje, zmiešané a nejasné vlastnícke 
vzťahy k niektorým pozemkom, ale aj 
fakt, že niekedy aj známi vlastníci nejavia 
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záujem o svoje pozemky, často preto pri 
riadení pozemkov plnia výraznú úlohu 
obce. Ak sa na to pozrieme z historic-
kého hľadiska, ako jeden z dôvodov, 
ktorý prispel k budovaniu osád môžeme 
označiť zmenu politického a ekonomic-
kého systému po páde socializmu. Po 
roku 1989 nastala transformácia centrál-
ne plánovaného hospodárstva na trhovú 
ekonomiku. Takáto nová forma hospo-
dárenia prispela k väčšej súťaživosti na 
trhu práce. Rómovia v minulosti vykoná-
vali povolania ako baník, drevorubač, či 
ako sezónni pracovníci na družstvách, 
avšak takéto nízkokvalifikované pozície 
sú v súčasnosti redukované. Je možné, že 
aj uvedené ťažkosti s uplatnením na 
pracovnom trhu prispeli k netoleran-
tnosti zo strany väčšinového obyvateľ-
stva a tlaku na vysťahovanie sa Rómov 
na okraj miest a obcí. Ekonomický a en-
vironmentálny faktor je nezanedbateľný 
a ovplyvňuje to, kde si Rómovia vytvoria 
osadu, keďže stav pozemku (napr. 
environmentálna záťaž, opustené továr-
ne, riziko záplav, orná pôda, dostupnosť 
prírodných zdrojov využiteľných pre 
turistiku) majú významný vplyv na cenu 
a lukratívnosť pôdy. Pozemky, ktoré sú 
v tomto ohľade na tom horšie, ostávajú 
bez záujmu a sú dostupnejšie pre poten-
ciálnych obyvateľov osád, ktorí zväčša 
patria k skupinám s veľmi obmedzeným 
príjmom, čo súvisí s tradičnou početnos-
ťou rómskych rodín a ktorá vedie k zvy-
šovaniu počtu obyvateľov osád. Aj uve-
dené potvrdzuje, že environmentálna 
nespravodlivosť ide často ruka v ruke so 
sociálnou a ekonomickou nespravodli-
vosťou. 

Pri riešení zásadných otázok práv na 
priaznivé životné prostredie je potrebné 
posilniť participáciu všetkých občanov 

na rozhodovaní o dôležitých témach. 
Zaiste je viac príčin, že na Slovensku je 
participácia občanov na rozhodovaní 
o veciach verejných pomerne slabá. 
Domnievame sa, že je to o i. dôsledok 
totalitnej minulosti, keď politická kultúra 
vyžadovala skôr pasívnu poslušnosť. 
V súčasnosti je tým dôvodom pretrváva-
júci stav zaužívanej korupcie a netran-
sparentného nakladania so zdrojmi mo-
censkej elity, čo by aktívnejšia zapoje-
nosť občanov do celospoločenského dia-
nia mohla ohroziť. Práve preto je po-
trebné zaktivizovať širšiu populáciu, vrá-
tane ľudí z marginalizovaných skupín, 
a zapojiť ich do rozhodovanian o celo-
spoločenských, ale najmä o lokálnych, 
a to aj o environmentálnych otázkach. 
To však predpokladá nielen vôľu zo 
strany predstaviteľov politickej moci, ale 
aj vôľu a aktivitu občanov a takú úroveň 
ich vzdelania a výchovy, ktoré posilnia 
nielen vedomostnú stránku, schopnosť 
argumentovať, kriticky myslieť, ale aj 
schopnosť tolerancie a rešpektu. 

Na základe posúdenia súčasného stavu 
environmentálnej nespravodlivosti sa dá 
povedať, že súčasťou tohto problému sú 
aj „biele miesta“ vo výchove a vzdelávaní 
obyvateľstva. Na jednej strane je to dis-
kriminácia Rómov pri prístupe k vzde-
lávaniu, na strane druhej sú to pretrváva-
júce, málo aktivizujúce metódy a organi-
začné formy najmä vo formálnom vzde-
lávaní minorít i majority. K zlepšeniu si-
tuácie by mohla prispieť i dôslednejšia 
výchova žiakov ku kritickému mysleniu 
a k vybudovaniu systému hodnôt založe-
nom na tolerancii. Platné kurikulárne 
dokumenty pre primárne a sekundárne 
vzdelávanie pritom poskytujú dosta-
točný priestor k realizácii týchto prístu-
pov prakticky vo všetkých vzdelávacích 
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oblastiach – Človek a hodnoty, Človek a spo-
ločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, 
Jazyk a komunikácia, Matematika a práca 
s informáciami, Umenie a kultúra, Zdravie 
a pohyb. Efekt takéhoto pôsobenia v jed-
notlivých vzdelávacích oblastiach by 
mala umocniť aj systematická integrácia 
prierezových tém, ktoré reagujú na aktu-
álne problémy a meniacu sa realitu glo-
balizovanej spoločnosti v súvise s nový-
mi technológiami, sociálnymi a prírod-
nými zmenami. V nami reflektovanej 
oblasti sú to najmä témy Osobnostný 
a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu 
a rodičovstvu, Environmentálna výcho-
va, Mediálna výchova, Multikultúrna 
výchova, Regionálna výchova a ľudová 
kultúra či Ochrana života a zdravia. 
Situáciu by pomohlo zlepšiť tiež posil-
nenie viacerých, tzv. výchovných pred-
metov, najmä etickej výchovy (pozri 
napr. Baďurová, 2015) a občianskej vý-
chovy, ktorým ešte stále nie je pripiso-
vaný náležitý význam (sú vnímané ako 
málo užitočné), zabezpečujú ich i nekva-
lifikovaní učitelia, neexistuje k nim dos-
tatok vhodných didaktických materiálov. 
Na základných a stredných školách na 
Slovensku je nevyhovujúce i vzdeláva-
nie v oblasti ľudských práv a protipred-
sudková výchova, o čom vypovedajú 
aktuálne výskumné zistenia (Poláková – 
Baďurová, 2015).  

Vyučovanie environmentálnej výchovy, 
výchovy k ľudským právam a tiež pro-
tipredsudkovej výchovy by sa malo v pr-
vom rade skvalitniť v školskom vzdelá-
vaní. Keďže osvojovanie istých názorov 
a utváranie postojov k týmto závažným 
otázkam nekončí za bránou školy, mali 
by sa riešiť i v neformálnom a informál-
nom vzdelávaní všetkých príslušníkov 
spoločnosti. Len tak je možné očakávať 

všeobecné zlepšenie povedomia obča-
nov vrátane environmentálnej spravodli-
vosti či práva na priaznivé životné pro-
stredie a ich záujem, a aktívnu participá-
ciu v celospoločenskom dianí.  

3.  MEDIÁLNA VÝCHOVA VO VZŤAHU 
K ENVIRONMENTÁLNYM PRÁVAM 

Vedieť bezpečne žiť vo svete médií, po-
užívať a kriticky ich hodnotiť, je zmys-
lom a poslaním mediálnej výchovy, pro-
stredníctvom ktorej jedinec nadobúda 
vedomosti, zručnosti, schopnosti a spô-
sobilosti orientovať sa v médiách a vy-
tvára si kritický odstup od ponúkaných 
obsahov. V Štátnych vzdelávacích pro-
gramoch pre primárne, nižšie a vyššie se-
kundárne vzdelávanie v Slovenskej re-
publike je mediálna výchova ukotvená 
ako jedna z prierezových tém, no má vý-
znam a opodstatnenie i v nonformálnom 
vzdelávaní. S ohľadom na neustále ino-
vácie, vývoj nových technológií a s tým 
súvisiace dynamické socio-kultúrne zme-
ny, je totiž koexistencia človeka a médií 
jednou z podmienok prežitia plnohod-
notného života. 

Podľa inovovaných kurikulárnych doku-
mentov je hlavným cieľom mediálnej vý-
chovy v primárnom vzdelávaní položiť 
základy mediálnej gramotnosti žiakov 
a postupne zvyšovať úroveň schopností 
kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť 
a komunikovať širokú škálu mediálnych 
obsahov (Štátny vzdelávací program. 
Primárne vzdelávanie – 1. stupeň základ-
nej školy, 2015). V zmysle takto zadefi-
novaného cieľa by sa žiaci mali naučiť 
orientovať sa „v textoch masmédií, aby 
vnímali a prijímali z nich predovšetkým to, 
čo je žiaduce, účelné a užitočné (relevantné), 
a odlišovali obsahy a formy textov zábavných, 
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manipulatívnych a komerčných. Mediálna vý-
chova by teda mala žiakov vybaviť základnou 
úrovňou tzv. mediálnej gramotnosti“ (Bartošek 
– Daňková, 2008, s. 7). V aktuálnej od-
bornej pedagogickej spisbe sa vyskytuje 
viacero – od seba odlišných – definícií 
mediálnej gramotnosti. My sa pridržia-
vame jej vymedzenia Evou Polákovou, 
podľa ktorej predstavuje „komplexný, 
mnohovrstevný systém vedomostí, schopností, 
zručností a skúseností, ktorý umožní človeku 
efektívne narábať s mediálnou produkciou. 
Pomáha recipientovi neformálne a kriticky 
chápať povahu masových médií, postupy ich 
tvorby a vplyv týchto postupov na fungovanie 
médií a produkciu ich obsahov“ (Poláková, 
2011, s. 19). Mediálnu gramotnosť teda 
tvoria poznatky o cieľoch a funkciách 
médií a o ich úlohách vo vzťahu k jed-
notlivcovi i spoločnosti, schopnosť pri-
jímať mediálne obsahy bez predsudkov 
k mediálnej realite, avšak vedieť kriticky 
analyzovať mediálne obsahy, tzn. posú-
diť ich vierohodnosť či komunikačný 
zámer. Mediálne gramotný jedinec by 
teda mal vedieť zodpovedne používať 
médiá vo svoj prospech i v prospech 
spoločnosti v zmysle morálnych princí-
pov a humanizmu. 

Nadobudnutie mediálnej gramotnosti je 
individuálny a dlhodobý proces. Vychá-
dzajúc z charakteristík vývinového ob-
dobia staršieho školského veku, v ktorom 
sa o. i. rozvíjajú rozumové schopnosti 
jedincov, zdokonaľuje sa ich vnímanie, 
priestorová orientácia, schopnosť ana-
lýzy, diferenciácie, abstraktného mysle-
nia a koncentrácia pozornosti, je správ-
ne, že v definičnom rámci mediálnej 
výchovy pre nižšie stredné vzdelávanie je 
jej hlavný cieľ vymedzený ako rozvoj 
(postupné zvyšovanie úrovne) mediál-
nej gramotnosti žiakov, tzn. schopnosti 

kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť 
a komunikovať širokú škálu mediálnych 
obsahov a zmysluplne využívať médiá 
(Štátny vzdelávací program. Nižšie stred-
né vzdelávanie – 2. stupeň základnej 
školy, 2015). Dospievanie jedincov v tom-
to období je sprevádzané výraznými 
fyziologickými a psychickými zmenami, 
súčasťou ktorých je utváranie sebaob-
razu, osvojovanie vzorov a tiež „formo-
vania a utvrdzovania hodnôt a hodnotovej orien-
tácie“ (Fichnová, 2015, s. 24). Tieto pro-
cesy sú podmienené vonkajšími čini-
teľmi, medzi ktoré patria rodina, škola, 
rovesníci a najmä médiá, keďže podľa 
Buermanna (2009, 41) „medzi vlastné štyri 
steny vstúpili priestorovo vzdialené udalosti, keď 
sa človek mohol dívať do diaľky, bez toho, aby 
opustil miestnosť“. S ohľadom na čas, ktorý 
deti a mladí ľudia prežívajú v ich spoloč-
nosti, sú dnes médiá považované za naj-
výraznejšie formatívne faktory. Na zákla-
de výskumných zistení Buermann (2009, 
s. 174) potvrdzuje, že dnes „má už mnoho 
detí na konci svojej školskej dochádzky za se-
bou viac hodín prežitých pri televízii ako v škole 
– a pritom sa brala do úvahy len televízia“. 
Avšak televízia je iba jedným z masových 
médií, ktoré vplývajú na formovanie ná-
zorov, postojov, správania sa, hodnote-
nie reality či sebaponímania dospievajú-
cimi. Špecifické postavenie médií súvisí 
s ich vplyvom, ktorý sa prejavuje množ-
stvom mnohokrát iba ťažko badateľ-
ných zmien v psychickej oblasti človeka 
a pri utváraní hodnotového systému. Aj 
Fichnová (2015) potvrdzuje, že médiá 
majú vplyv na vnímanie seba a utváranie 
predstavy o sebe ako i formovanie iden-
tity pubescentov.  

Na ciele mediálnej výchovy v primár-
nom a nižšom sekundárnom vzdeláva-
ní nadväzuje jej hlavný cieľ na vyššom 
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sekundárnom stupni vzdelávania – „zvý-
šiť úroveň mediálnej gramotnosti žiakov. Pro-
stredníctvom zamerania sa na široký kontext, 
tzn. na sociálne, etické, kultúrne a tiež hospo-
dárske aspekty súčasného mediálneho sveta sa 
rozvíjajú informačné a digitálne kompetencie 
žiakov“ (Štátny vzdelávací program pre 
gymnáziá. (úplné stredné všeobecné 
vzdelávanie), 2015, s. 11). V dokumente 
sa v kontexte so zvyšovaním mediálnej 
gramotnosti žiakov pripomína potreba 
zohľadňovať ich životné skúsenosti vrá-
tane skúseností s médiami. V zhode 
s úrovňou osobnostného rozvoja prí-
slušníkov tejto cieľovej skupiny sú ako 
vhodné vyučovacie stratégie odporúčané 
textuálna analýza, kontextuálna analýza, 
prípadové štúdie, simulácie a tvorba me-
diálnych produktov. Výsledky cieľave-
domej a systematickej realizácie mediál-
nej výchovy by sa mali prejaviť v mediál-
nych kompetenciách absolventov stred-
nej školy, ktorí si teda uvedomujú vý-
znam a vplyv médií vo svojom živote 
a v spoločnosti. Na základe tohto pozna-
nia vedia rozpoznať mediálnu realitu, 
majú kritický odstup od mediálnych pro-
duktov a aj primerané zručnosti, schop-
nosti a spôsobilosti, aby médiá v komu-
nikácii používali zodpovedne a zmyslu-
plne. 

Z analýz platných pedagogických doku-
mentov vyplýva, že ciele mediálnej vý-
chovy na jednotlivých stupňoch vzdelá-
vania na seba kontinuálne nadväzujú. 
Didaktické prostriedky sú zadefinované 
voľnejšie, čo učiteľom umožňuje použí-
vať stratégie, metódy, formy, učebné po-
môcky, didaktickú techniku atď. prime-
rané úrovni rozvoja osobnosti žiakov 
a zodpovedajúce možnostiam či profilá-
cii škôl. I keď výchova žiakov k mediál-
nej gramotnosti sa môže uskutočňovať 

viacerými spôsobmi v rámci obsahu iných 
vhodných predmetov, ako samostatný 
predmet, vyučovací blok, kurz, seminár, 
workshop a pod., z prieskumných sond 
o stave mediálnej výchovy na sloven-
ských základných a stredných školách 
v rokoch 2012 – 2014 vyplýva, že v pre-
važnej väčšine sa realizuje v rámci iných, 
najmä tzv. jazykových predmetov a v etic-
kej výchove. Pritom rozsah a kvalita 
vyučovania mediálnej výchovy je roz-
dielna s ohľadom na pretrvávajúcu ne-
dostatočnú (v nejednom prípade i absen-
tujúcu) pripravenosť učiteľov v pred-
metnej oblasti či donedávna chýbajúce 
učebnice a metodické materiály. Avšak 
ako integrácia iných prierezových tém, aj 
začleňovanie mediálnej výchovy do vyu-
čovania si vyžaduje rozvinuté profesijné 
kompetencie (vrátane mediálnych) uči-
teľa a tiež aktivitu a tvorivosť pri tvorbe 
samostatných učebných osnov. Inak sa 
môže stať, že napr. pri vyučovaní slo-
venského jazyka a literatúry sa učiteľ 
mediálnej výchove venuje len povrchne 
alebo vôbec, pretože nie je spôsobilý 
začleniť prierezovú tému do obsahu 
vzdelávania alebo preto, že nemá po-
trebné vedomosti v predmetnej oblasti. 
Keďže médiá zasahujú čoraz nižšie ve-
kové kategórie, poslaním mediálnej vý-
chovy je už v základnej škole zabezpečiť, 
„aby žiaci lepšie porozumeli pravidlám fungo-
vania mediálneho sveta a primerane veku sa 
v ňom orientovali, dokázali posudzovať mediálne 
šírené posolstvá. V médiách by mali objavovať 
iba to hodnotné, pozitívne formujúce ich osob-
nostný rast, a taktiež by sa mali naučiť posúdiť 
negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť 
a dokázať ich zodpovedným prístupom elimi-
novať“ (Koncepcia mediálnej výchovy 
v Slovenskej republike v kontexte celoži-
votného vzdelávania, 2009, s. 35).  
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Ako teda vnímať mediálnu výchovu vo 
vzťahu k poznávaniu environmentál-
nych práv? Bez ohľadu na rozsah či 
formu jej realizácie vo formálnom, ne-
formálnom a informálnom vzdelávaní je 
jedným z prostriedkov, ktoré umožňujú 
rozvíjať kognitívnu aj nonkognitívne 
stránky osobnosti. Mediálna výchova 
pozostáva z receptívnej a produktívnej 
zložky, ktoré sú rovnako dôležité. Pro-
stredníctvom receptívnych činností sa je-
dinec učí vyhľadávať a kriticky analyzo-
vať informácie, prijímať ich s porozu-
mením a bez akýchkoľvek predsudkov či 
stereotypov. S vedomím, že mediálne 
obsahy sú neraz nejednoznačné (ne-
presné, skreslené i klamlivé) podmienené 
socio-kultúrnymi podmienkami vrátane 
ekonomických politických vplyvov, kri-
tické myslenie mu umožní vnímať roz-
diely medzi skutočnosťou a mediálnou 
realitou. Na základe toho si môže utvá-
rať vlastné názory, hodnoty a postoje vo 
vzťahu k sebe, k prírode, k spoločnosti 
i k dianiu vo svete. V mediálnej výchove 
majú zvláštny význam produktívne čin-
nosti, ktoré jedincovi umožňujú lepšie 
pochopiť rozdiel medzi skutočnosťou 
a médiami konštruovanou realitou. Pri 
praktickej tvorbe mediálnych obsahov sa 
naučí istým postupom a zákonitostiam, 
pri vyjadrovaní svojich názorov sa učí 
rešpektovať názory iných, spolupraco-
vať s druhými ľuďmi atď., pričom si 
okrem tolerancie rozvíja najmä komuni-
kačné a sociálne kompetencie. Berúc do 
úvahy súčasné podmienky informačnej 
spoločnosti so všetkými jej prednosťami 
i tienistými stránkami sa ako vhodný 
priestor realizácie mediálnej výchovy 
ukazuje etická výchova. Jej obsah umož-
ňuje aktívne rozvíjať kritické myslenie 
a formovať postoje nedospelých perci-
pientov k mediálnym obsahom v zmysle 

morálnych princípov a humanizmu najmä 
pri problémoch týkajúcich sa univerzál-
nych ľudských práv a slobôd. Tieto ciele 
sa dajú dosiahnuť aj väčším dorazom na 
rozvíjanie mediálnych kompetencií oby-
vateľstva, zvlášť detí a mládeže. Podľa 
pilotnej štúdie Európskej komisie z roku 
2009, ktorá mapuje a porovnáva úroveň 
mediálnej gramotnosti v 27 členských 
krajinách Európskej únie a v 3 štátoch 
Európskeho hospodárskeho priestoru, 
dosiahla Slovenská republika priemernú 
úroveň v hodnotení individuálnych kom-
petencií a základnú úroveň vo faktoroch 
prostredia, pričom „... horšie výsledky dosiah-
lo iba Bulharsko, Rumunsko, Grécko a Cyprus. 
Výsledky porovnateľné so Slovenskom dosiahlo 
aj Poľsko, Portugalsko, Lotyšsko, Litva či 
Maďarsko“ (Slavíková, 2013, s. 5). Na tom-
to stave sa podľa všetkého najvýraznejšie 
podpísala dlhodobá absencia a rozporu-
plný vývoj mediálnej výchovy i keď svoj 
podiel majú aj mnohé iné faktory, ako 
napr. úroveň mediálnej politiky a mediál-
nej kultúry odzrkadľujúce jednak histo-
rické pozadie i súčasnosť slovenskej 
spoločnosti. Pri hodnotení predmetných 
fenoménov Poláková (2011, s. 11) kon-
štatuje, že „stav mediálnej kultúry a úroveň 
mediálnej gramotnosti je u väčšiny populácie 
skôr kontroverzný ako uspokojivý“. Preto sa 
iba ťažko dá očakávať, že prioritnou 
snahou médií bude výrazne pozitívne 
zmeniť situáciu, hlavne v súvise s ich 
ekonomickými a politickými impliká-
ciami. Vízia prezentácie výlučne pozitív-
nych vzorov vzťahu človeka k životné-
mu prostrediu, či motivácie recipientov 
k ich skvalitneniu s cieľom zvýšiť pove-
domie obyvateľov o rizikových a možných 
environmentálnych hrozbách, by bola fu-
turologickým diletantizmom. Až za pred-
pokladu výraznejšej zmeny mediálnej 
politiky, mediálnej kultúry, skvalitnenia 
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mediálnej výchovy na všetkých stup-
ňoch, vo všetkých typoch a formách ce-
loživotného vzdelávania, a teda i mediál-
nej gramotnosti obyvateľstva, môžu mé-
diá prispieť k zlepšeniu súčasného stavu. 
Môžu tak byť informačnými zdrojmi pri 
vzdelávaní napríklad o triedení odpadu, 
pretože právo na priaznivé životné pro-
stredie by malo so sebou niesť aj zodpo-
vedný prístup k prírode. Keďže sme 
v texte poukázali i na súvislosť environ-
mentálnej nespravodlivosti a diskrimá-
cie, médiá by mohli zlepšiť tento stav aj 
prostredníctvom prekonávania predsud-
kov a stereotypov spojených s rôznymi 
etnikami. 

4.   ZHRNUTIE 

V úvodnej časti sme naznačili, že tech-
nika a nové technológie, a teda ľudské 
artefakty, medzi ktoré patria i médiá, sa 
stretávajú so skepticizmom zo strany nie-
ktorých environmentalistov. Upozornili 
sme i na niektoré podmienky, aby for-
málne, neformálne aj informálne vzdelá-
vanie mohli prispievať k zlepšeniu pove-
domia občanov, občianskej participácie 
a riešeniu environmentálnej nespravodli-
vosti, ktorá sa prejavuje aj na Slovensku. 
V štúdii sme sa snažili poukázať aj na to, 
že ak sú technika a technológie využí-
vané zodpovedne, nemusia byť vždy pre 
prírodu nebezpečné a tiež, že výsledky 
a efekty cieľavedome a systematicky za-
bezpečovanej mediálnej výchovy majú 
predpoklady prispieť k riešeniu niekto-
rých environmentálnych i ďalších celo-
spoločenských problémov. 

 

 

LITERATÚRA 
BAĎUROVÁ, B. 2015. Environmentálna etika 
a výchova. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta 
UMB, 2015. ISBN 978-80-557-0859-1. 

BAĎUROVÁ, B. 2015. The cross-cutting topics in 
ethical education In: Sborník příspěvků mezinárodní 
vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015. 
Přínosy, výzvy, očekávání. Hradec Králové: 
MAGNANIMITAS 5. vyd. 2015, 978-80-87952-
11-5, s. 290-299 

BARTOŠEK, J.; DAŇKOVÁ, H. 2008. Žurnalistika a 
škola – příručka pro učitele mediální výchovy. Frýdek-
Místek: Ing. Václav Daněk, 2008. ISBN 978-80-
254-3020-0. 

BUERMANN, U. 2009. Jak (pře)žít s médii. 
Příležitosti a hrozby informačního věku a nové úkoly 
pedagogiky. Hranice: Fabula, 2009. ISBN 978-80-
866-0058-1. 

EUROIURIS. 2015. Generácie ľudských práv. [online]. 
Dostupné online: <http://ludskeprava.euroiuris.sk/ 
index.php?link=gen_lud_pra> [cit. 11.12.2015]. 

FIGUEROA, R.;  MILLS, C. 2001. Environmental 
Justice. In A Companion to Environmental Philosophy. 
Blackwell Publishers, 2001. 

FICHNOVÁ, K. 2015. Masmédiá – ich apercepcia 
pubescentmi a črty tvorivej osobnosti. Bratislava: 
EAMMM, 2015. ISBN 978-80-9721-0-8. 

FILČÁK, R. 2004. Chudoba a životné prostredie – 
prípad marginalizovaných rómskych osád. [online]. 
Dostupné online: <http://www.euractiv.sk/rovn 
ost-sanci/analyza/chudoba-a-zivotne-prostredie--
-pripad-marginalizovanych-roms#sthash.a1tdLi2i. 
dpuf>. [cit. 10.12.2015]. 

FILČÁK, R. 2009. On the Distribution of the 
Environmental Benefits and Adverse Impacts: The 
Environmental Justice and Vulnerability of People. 
In: ESEE 2009 8th International Conference of the 
European Society for Ecological Economics: 
TRANSFORMATION, INNOVATION AND 
ADAPTATION FOR SUSTAINABILITY. 
[online]. Dostupné online: <http://www.esee 
2009.si/papers/Filcak-On_the_distribution.pdf> 
[cit. 11.02.2013]. 

FILČÁK, R. 2012. Environmental Justice and the 
Roma Settlements of Eastern Slovakia: 
Entitlements, Land and the Environmental Risks. 
In Sociologický časopis, 48, č. 3, ISSN 2336-128X, 
s. 737-762. 

47 



Dot.comm. Vol. 3. 2015, No. 2, ISSN 1339-5181 
 

 
GONDA, M.; CIBÍKOVÁ, J.; GAJARSKÝ, M. 
2014. Rómovia, novinári a médiá. Mediálna analýza. 
Obdobie: 1. júl – 30. november 2014. [online]. 
Dostupné online: <http://romanokher.eu/wp-
content/uploads/2014/12/Analyza_Medialny_ob
raz_Romov.pdf>. [cit. 09.11.2015]. 

GRUEN, L. 2001. Technology. In A Companion to 
Environmental Philosophy. Blackwell Publishers, 2001, 
ISBN 1-55786-910-3, s. 439-448. 

KOLÁŘ, J. 2011. Jak dostat výzkumnou insitutci 
do médií. In ROSŮLEK, P. a kol. 2011. Science 
communication so zřetelem na sociálně-vědní témata. Plzeň: 
Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. 109-132. 
ISBN 978-80-261-0065-2. 

Koncepcia mediálnej výchovy v Slovenskej republike v 
kontexte celoživotného vzdelávania. Bratislava : 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 2009. 
[online]. Dostupné online: <http://www.zodpov 
edne.sk/download/koncepcia_medialnej_vychovy_
v_SR.pdf> [cit. 01.12.2015]. 

MIČIENKA, M., JIRÁK, J. 2007. Základy mediální 
výchovy. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-
315-4. 

POLÁKOVÁ, E. 2011. Mediálne kompetencie. Úvod 
do problematiky mediálnych kompetencií. Vranov nad 
Topľou: Elibrol, 2011. ISBN 978-80-89528-02-8. 

POLÁKOVÁ, E., BAĎUROVÁ, B. 2015. Anti-
bias education and human rights teaching in 
secondary education of students. In SGEM 2015 : 
15th international multidisciplinary scientific conference on 
social scieneces and arts SGEM 2015. Sofia: STEF92, 
2015, s. 45-52. ISBN 978-619-7105-45-2. 

POLÁKOVÁ, E.; SPÁLOVÁ, L. 2009. Vybrané 
problémy metodológie masmediálnych štúdií. Trnava : 
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2009. 
ISBN 978-80-8105-133-3. 

REMIŠOVÁ, A. 2010. Etika médií. Bratislava: 
Kalligram, 2010. 312 s. ISBN 978-80-8101-376-8. 

SAK, P. 2007. Informační společnost – nová fáza 
evoluce. In SAK, P. a kol. 2007. Člověk a vzdělání 
v informační společnosti. Vzdělávání a život v komputeri-
zovaném světe. Praha : Portál, 2007, s. 11-36. ISBN 
978-80-7367-230-0. 

SLAVÍKOVÁ, N. 2013. Quo vadis mediálna 
gramotnosť? In Pedagogické rozhľady, roč. 22, 2013, 
č. 4-5, ISSN 1335-0404, s. 2-8. 

Slovník ľudských práv. 2013. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2013. ISBN 978-80-223-3522-5. 

Štátny vzdelávací program. Primárne vzdelávanie – 1. stupeň 
základnej školy. Bratislava: ŠPÚ, 2015. [online]. 
Dostupné online: <http://www.statpedu.sk/clanky 
/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-
svp-pre-1stupen-zs> [cit. 20.12.2015]. 

Štátny vzdelávací program. Nižšie stredné vzdelávanie - 2. 
stupeň základnej školy. Bratislava: ŠPÚ, 2015. [online]. 
Dostupné online: <http://www.statpedu.sk/sit 
es/default/files/dokumenty/inovovany-statny- 
vzdelavaci-program/svp_nsv_6_2_2015.pdf>  
[cit. 20.12.2015]. 

Štátny vzdelávací program pre gymnáziá. (úplné stredné 
všeobecné vzdelávanie). Bratislava: ŠPÚ, 2015. [online]. 
Dostupné online: <http://www.statpedu.sk/sites 
/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdela 
vaci-program/statny_vzdel_program_pre_gymna 
zia.pdf>. [cit. 20.12.2015]. 

ŠTEKAUEROVÁ, Ľ. 1998. Technika ako objekt 
filozofickej reflexie. In Filozofia. Roč. 53, č. 6, ISSN 
0046-385X, s. 358-365. 

VAŠÁK, K. 1977. Human Rights: A Thirty-Year 
Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law 
to the Universal Declaration of Human Rights. In 
UNESCO Courier. 1977, roč. 30, č. 11. ISSN 1993-
8616. 

Štúdia bola podporená grantom KEGA: 008UMB-
4/2015 Ľudské práva a protipredsudková výchova. 

Mgr. Barbora Baďurová, PhD. sa v poslednom 
období vo svojich publikáciách venuje vybraných 
problémom etickej výchovy a otázke ľudských 
práv. Jej pedagogická činnosť je okrem iného za-
meraná na oblasť etiky, environmentálnej etiky, 
logiky a politológie. 

PaedDr. Eva Balážová, PhD. pôsobí v Centre edu-
kačného výskumu Pedagogickej fakulty UMB 
v Banskej Bystrici, venuje mediálnej výchove, roz-
víjaniu mediálnych kompetencií detí a mládeže, 
lektorovala prednášky pre učiteľov v praxi. 

48 



Dot.comm. Vol. 3. 2015, No. 2, ISSN 1339-5181 
 

 

VÝCHOVA K REŠPEKTOVANIU ĽUDSKÝCH PRÁV A PROSOCIÁLNE 
ASPEKTY DIGITÁLNYCH HIER 

EDUCATION TO RESPECT HUMAN RIGHTS AND PROSOCIAL ASPECTS 
OF DIGITAL GAMES 

Lenka Magová 

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Hodžova 1, 949 74 Nitra, 
Slovenská republika, lmagova@ukf.sk 

Zdenko Mago 

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,  Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, Slovenská 
republika, zdenko.mago@ucm.sk 

 

ABSTRAKT 
Štúdia sa venuje problematike ľudských práv v kontexte výchovy k prosociálnosti ako výchovy k hodnotám, ktorých 
prirodzenou súčasťou je úcta k človeku, a teda ľudskosti ako takej. Základné princípy zachovávajúce princípy 
ľudskosti sú zakotvené v deklarácii ľudských práv a ich platnosť sa aj v súčasnosti neustále overuje a potvrdzuje, ale 
aj hraničným spôsobom porušuje a ignoruje. Rozhodne teda nie je potrebné riešiť otázku či je nutné túto tému 
a problematiku riešiť v škole alebo rodine, ale skôr ako ju prezentovať. Tvorivý a inovatívny spôsob prezentácie 
problematiky rešpektovania ľudských práv a potreby tolerancie, ale aj zodpovednosti a prosociálnosti sa stáva kľúčovým 
pri odovzdávaní týchto hodnôt deťom a mladým ľuďom. Práve oblasť digitálnych hier predstavuje veľmi aktuálnu 
a atraktívnu sféru, ktorá obsahuje množstvo možností pre výchovu a interiorizáciu hodnôt, rešpektu k človeku, ľudstvu 
a spoločnosti. Interaktivita, narativita či rôznorodosť predstavujú potenciál digitálnych hier, ktorý je nutné reflektovať 
najmä v rámci nových trendov v spoločnosti a teda i vo výchove.  

Kľúčové slová: ľudské práva, prosociálnosť, digitálne hry, výchova. 

ABSTRACT 
The study deals with the human rights issues in the context of the education to prosociality as the education to values, 
natural part of which is a respect to the human being and thus to the humanity as a whole. The basic principles 
preserving the principles of humanity are a part of the Declaration of Human Rights and their validity is still being 
verified and confirmed even today, but they are also being broken and ignored by border ways. Definitely it is not 
necessary to focus on a question where is necessary to deal with this topic and issues - at school or within the family -, 
but rather how to present it. A creative and an innovative way of presenting the issue of respect for human rights and 
the need for tolerance, but also for responsibility and prosociality, becomes a key point during presentation these values 
to children and young people. Right the field of digital games represents a very current and attractive sphere that includes 
many opportunities for education and interiorizing the values of respect for human being, mankind and society. 
Interactivity, narrativity and diversity are the true potential of digital games that must be reflected especially within new 
trends in society and thus also in education. 

Key words: Human rights, prosociality, digital games, education. 
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1.  ÚVOD 

Stále aktuálna problematika porušovania 
ľudských práv je odrazom zlyhávania 
elementárnej ľudskosti, absolútnym igno-
rovaním hodnoty života a človeka ako 
takého, avšak zdôrazňovanie a mediali-
zovanie len násilných a patologických 
prejavov ľudského správania nie je efek-
tívnym spôsobom výchovy k tolerancii 
a zodpovednosti za svoje konanie. Aj 
z toho dôvodu sa reflektovanie pozitív-
nych aspektov života dostáva v po-
slednej dobe stále viac do pozornosti 
humanitných odborov. Ako príklad je 
možné uviesť napríklad rozvoj pozitív-
nej psychológie zaoberajúcej sa javmi 
ako je radosť, nádej a duševné zdravie. 
J. Křivohlavý (2004) hovorí o „fasciná-
cii“ negatívnymi stránkami života ako 
o jednom z dôsledkov toho, že sa veľké 
množstvo klinických psychológov zame-
riava výhradne na túto oblasť. Cieľom 
pozitívnej psychológie, ktorá vznikla 
ako reakcia na túto situáciu, je, podľa 
M. Seligmana (2002), budovanie tých 
najlepších kvalít v živote. 

S podobným javom sa stretávame aj 
v súvislosti s médiami, napríklad zobra-
zovanie explicitného násilia v televíz-
nom spravodajstve. V obdobnej situácii 
sa ocitla aj oblasť digitálnych hier. Podľa 
Ľ. Drangovej a M. Fandla (2015), v 80. 
a 90. rokoch 20. storočia sa média sústre-
ďovali len na medializovanie negatív 
digitálnych hier a negatívnych následkov 
plynúcich z ich hrania. Až na prelome 
nového milénia sa médiá začínajú viac 
venovať ich pozitívnym aspektom – ich 
prepojenie na socializáciu, rozvoj kogni-
tívnych schopností, vzdelávanie, výcho-
vu a prosociálne správanie. 

Cieľom tejto teoretickej štúdie je pouká-
zanie na potenciál využitia digitálnych 
hier ako jedného z prostriedkov výchovy 
k prosociálnosti a tým k rešpektovaniu 
ľudských práv. 

2. VÝCHOVA K HODNOTÁM A ROZVOJ 
PROSOCIÁLNOSTI 

Pojem prosociálnosť, ktorej už názov sa-
motný reprezentuje opozíciu antisociál-
nosti, teda správania v spoločnosti nežia-
duceho, tiež istým spôsobom vyvažuje 
skutočnosť, že sa venuje veľa pozornosti 
negatívnym, ale už menej pozitívnym ja-
vom v rámci správania. Existuje množ-
stvo definícií prosociálnosti, resp. proso-
ciálneho správania, avšak všetky majú 
niekoľko spoločných čŕt. Je to správanie 
orientované na prospech druhého bez 
akéhokoľvek nároku na odmenu, pod-
poruje pozitívnu reciprocitu a nenarúša 
identitu toho, kto pomáha. S týmto po-
jmom pracuje aj R. R. Olivar (1992), 
ktorého model etickej výchovy bol 
východiskovým bodom a vzorom pre 
L. Lencza, autora modifikácia tohto mo-
delu pre etickú výchovu na Slovensku. 
Takto postavený model má za cieľ sta-
novenú výchovu k prosociálnosti, vý-
chovu k hodnotám, v rámci ktorých člo-
vek prirodzene rešpektuje slobodu a dô-
stojnosť každého jednotlivca. Celkom 
samozrejme „predpokladá úctu k sebe i k dru-
hému človeku, schopnosť empatie, schopnosť 
vziať do úvahy pri morálnom rozhodovaní aj 
potreby a legitímne záujmy človeka a spoloč-
nosti“ (Lencz, in Olivar, 1992, s. 10). Tak, 
ako je dôležité predstaviť žiakom a štu-
dentom tieto pojmy, rovnako sa nesmie 
zabúdať na zdôrazňovanie ich konkrét-
nosti a reálnosti v živote, aby pre nich 
nepredstavovali len abstraktné kategórie, 
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ale aby boli plnohodnotne začlenené do 
ich bežného života. Toto tvrdenie už 
v podstate naznačuje potenciál, ktorý 
môžu predstavovať digitálne hry pre 
výchovu k prosociálnosti. 

P. Vacek (2008) sumarizuje činitele, 
ktoré podmieňujú vznik a vývoj proso-
ciálneho správania. Za prvý označuje 
poznávací faktor, čiže schopnosť vní-
mať a chápať situáciu tak, ako ju vníma 
a chápe druhá osoba. Súčasťou tohto 
poznávania je tiež určitá kvalita morál-
neho úsudku. Ako druhý uvádza moti-
vačný činiteľ, ktorý zahŕňa napríklad 
záujem jednotlivca o potreby a dobro 
druhých a celkovú orientáciu na pomá-
hanie iným. V tomto bode sa empatia 
považuje za rozhodujúci faktor proso-
ciálneho správania. Tretím a posledným 
činiteľom je situačný, ktorý odráža vzťah 
medzi poznaním sociálnych noriem a pra-
vidiel a prosociálnym správaním, ktoré 
sa obvykle s vekom stabilizuje. Spome-
nuté faktory ponúkajú vychovávateľom, 
či už rodičom alebo učiteľom, indície pri 
výbere vhodných prostriedkov vo vý-
chove k prosociálnosti, pretože by pri 
nej malo ísť najmä o interiorizáciu hod-
nôt a vytvorenie návyku pomoc po-
núknuť, ale aj o ňu požiadať. P. Vacek 
(2008) práve toto považuje za roz-
hodujúci bod skvalitňujúci človeku v do-
spelosti medziľudské vzťahy, a teda i ži-
vot. Túto premisu potvrdzuje vo svojej 
výskumnej štúdii aj E. Staub (2003), 
ktorý dospieva k záveru, že byť altruis-
tický a prosociálny znamená byť v živote 
aj subjektívne šťastnejší. Napriek tejto 
skutočnosti, nemôžeme zatiaľ tvrdiť, že 
by prosociálne správanie u ľudí jednoz-
načne prevažovalo. 

2.  ĽUDSKÉ PRÁVA V KONTEXTE 
PROSOCIÁLNOSTI 

Hľadanie istôt a hodnôt, overovanie ich 
platnosti či ich porovnávanie je pre člo-
veka prirodzené, avšak čoraz väčšia 
absencia tradície, sociálnych, politických 
či iných istôt mnohým toto hľadanie 
sťažuje, mätie ich, zneisťuje a vedie 
k vyhľadávaniu náhrad. Tento problém 
do istej miery reflektoval už začiatkom 
minulého storočia Viktor Frankl, ktorý 
ho nazval „existenciálnym vákuom“. Za 
jeho príčinu označil dvojitú stratu člo-
veka od čias, keď sa stal ľudskou by-
tosťou v plnej miere. Prvou stratou je 
podľa neho strata zvieracích inštinktov, 
na ktorých je ich správanie založené 
a ktoré zvieratá chráni. Druhou je strata 
tradície. „Žiaden inštinkt mu nevraví, čo musí 
robiť a žiadna tradícia mu nepovie, čo by robiť 
mal; niekedy ani sám nevie, čo by robiť chcel“ 
(Frankl, 2011, s. 91). Strata kontinuity 
spoločnosti, hľadanie rýchlych riešení 
a odpovedí vytvára ľudí, ktorí sa v túžbe 
po istote a stabilite uchyľujú k extré-
mistickým názorom, skupinám či do-
konca extrémistickým činom. Stabilita 
spoločnosti je priamo úmerná individu-
álnemu, ale i kolektívnemu vnímaniu jej 
kontinuity, čo neznamená len poznanie 
koreňov a hodnôt, ale aj poznanie ich 
dôležitosti. Hľadanie zmyslu života je 
pre človeka, podľa V. Frankla (2011, 
s. 85), „primárnou motiváciou jeho života a nie 
„sekundárnou racionalizáciou“ inštinktívnych 
pudov.“ Objavenie zmyslu a významu 
prosociálnosti je zároveň najefektívnej-
šou protipredsudkovou výchovou, keďže 
vedie k vzájomnej kooperácii a prijatiu.  

Výchova k rešpektovaniu ľudských práv 
je v poslednom období v centre záujmu 
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vychovávateľov, o čom svedčí aj pozor-
nosť, ktorá sa spomínanej problematike 
venuje nielen v školskej legislatíve, ale 
aj v ďalších dokumentoch. Konkrétne 
v školskom zákone (245/2008 Z. z.) sa 
(presnejšie v §4 v bodoch g – k) uvádza, 
že jedným z cieľom výchovy a vzdelá-
vania je získať a posilňovať úctu k ľud-
ským právam, základným slobodám a zá-
sadám ustanoveným v Dohovore o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd. Jednotli-
vec sa má pripraviť na zodpovedný život 
v slobodnej spoločnosti v duchu poroz-
umenia a znášanlivosti, má komplexne 
rozvíjať svoju osobnosť, kontrolovať 
a regulovať svoje správanie a rešpekto-
vať všeľudské etické hodnoty. Podľa 
Š. Matulu a A. Surovovej-Čulíkovej (2006, 
s. 11) „Cieľom výchovy k ľudským právam 
v školách je, aby si žiaci osvojili vedomosti, 
zručnosti a postoje, ktoré sú dôležité na posil-
ňovanie ľudskej dôstojnosti, informovanej a ne-
závislej participácii demokratickej spoločnosti, 
v súlade s hodnotami, ako sú ľudské práva, 
rovnosť, pluralita a spravodlivosť.“ Reflek-
tovanie a v prvom rade rešpektovanie 
dôstojnosti človeka je jednou z priro-
dzených súčastí prosociálnosti, pretože 
v rámci takto orientovaného správania 
človek prisudzuje hodnotu druhému 
človeku už len svojím záujmom o neho, 
svojou ochotou pomôcť. Okrem toho, 
výskyt prosociálneho správania u jednot-
livca je podľa P. Vaceka (2008) možné 
považovať celkovo za signál dobre orien-
tovaného morálneho rozvoja.  

Význam výchovy k prosociálnosti ako 
výchovy k úcte k sebe, ale i k ostatným, 
výchovy k tolerancii, slobode a zodpo-
vednosti, a teda výchovy k prirodzené-
mu rešpektu k ľudským právam je zá-
kladom výchovy ako takej. Preto je 
samozrejme dôležité v tomto kontexte 

nevnímať len výchovu v škole, ale aj vý-
chovu v rodine. Práve tu je možné naj-
autentickejšie vychovávať človeka – nie 
prostredníctvom príkazov a zákazov – 
ale zvnútra, ako bytosť rozhodujúcu sa 
slobodne a zodpovedne, bytosť, ktorá 
preferuje dobro a pozitívne hodnoty 
(Kudláčová, 1998). Taktiež ako pripo-
mína I. Lomnický (2015) nemalo by sa 
zabúdať, že rodina existuje v spoločnosti 
a nie je izolovaná od vonkajšieho okolia, 
ktoré na dieťa taktiež vplýva. Skrze 
vzťahy k rodine sa človek primárne učí 
rešpektovať ostatných – ich práva, učí sa 
rešpektovať autoritu a v neposlednom 
rade sa učí aj úcte k sebe a k zodpoved-
nosti za svoje konanie. Je dôležité si uve-
domiť (nielen vo výchove), že ľudské 
práva sú súčasťou každodenného života 
a že chránia tak jednotlivca, ako i spoloč-
nosť. Ľudské práva v sebe zahrňujú 
preto pomerne širokú škálu tém. Veľmi 
podnetná je v tomto kontexte aj štúdia 
E. Lukasovej (1997). Rozoberá v nej vý-
chovu v rodine a dôležitosť zmyslupl-
nosti vo výchove. Autorka celkovo obra-
cia vtedajšiu perspektívu výchovy, keďže 
nesúhlasí s obyčajným „vybitím“ afektov 
či agresie, práve naopak, vyzýva k vý-
chove k zodpovednosti. Vymedzenie 
hraníc, ale aj poskytnutie istoty a najmä 
zmyslu je podľa nej prvým krokom vo 
výchove. „Kto chce dnešnej mládeži pomôcť, 
musí pre ňu nájsť zmysluplné úlohy a tie jej odo-
vzdať. Musí byť ale tiež sám ochotný predviesť 
zmysluplný spôsob života, v ktorom nevládne 
uspokojovanie pudov, ale svedomie, vôľa a ro-
zum“ (Lukasová, 1997, s. 30).  

Efektívna protipredsudková výchova, 
resp. výchova k rešpektovaniu ľudských 
práv, jednoznačne musí disponovať 
vhodnými prostriedkami, ktoré by mali 
byť vzhľadom k dôležitosti tejto témy 
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volené veľmi starostlivo. Prvým a zá-
sadným bodom vo výchove k rešpek-
tovaniu ľudských práv je predísť tomu, 
aby jednotlivé práva a pojmy vnímali de- 
ti abstraktne a čisto teoreticky. Podľa 
P. Fridrichovej (2012, s. 30) je základom 
výučby o ľudských právach „osobná anga-
žovanosť detí, ktorá sa utvára v procese kog-
nitívnej a emocionálnej senzibilizácie. Výcho-
diskom by mali byť také úlohy pre žiakov, 
ktoré nielen vzbudia ich pozornosť, ale pracujú 
s emóciami (smútok, radosť, strach, ľútosť 
a pod.), a teda začnú pociťovať osobnú potrebu 
daný stav vecí zmeniť. Vhodnými pomôckami 
sú najmä audiovizuálne pomôcky – videonah-
rávky, na ktorých je možné identifikovať život 
detí rovnakého veku v krajinách tretieho sveta.“ 
Takéto audiovizuálne spôsoby prezen-
tácie už využíva napríklad Amnesty 
International realizujúca projekt Filmový 
klub Amnesty, ktorého cieľom je pre-
mietanie dokumentárnych a hraných fil-
mov s ľudsko-právnou tematikou. 

3. DIGITÁLNE HRY AKO PROSTRIEDOK 
VÝCHOVY K REŠPEKTOVANIU 

ĽUDSKÝCH PRÁV 

V súčasnej digitálnej ére by mohlo byť 
vhodnejšie k osloveniu určitej vekovej 
skupiny v rámci výchovy využitie inter-
aktívnejších nástrojov, ktoré môžu spro-
stredkovať práve digitálne hry. Oproti 
iným médiám, ktorých obsah môže di-
vák alebo poslucháč len interpretovať, 
digitálne hry sú špecifické tým, že svojou 
interaktivitou ponúkajú hráčovi mož-
nosť na daný obsah reagovať (Aarseth, 
1997), prípadne v simulovanom prostre-
dí zažiť situácie z rôznych perspektív či 
vcítiť sa do role tých, ktorým sú ich ľud-
ské práva upierané. Práve zážitkovosť 
 

predstavuje vhodný spôsob výchovy 
k prosociálnosti, ktorý nielen približuje 
problematiku ľudských práv, ale kom-
plexne spracované virtuálne svety digi-
tálnych hier sú schopné navodzovať mo-
menty morálneho a etického rozhodova-
nia. Hráč si tak môže vyskúšať konzek-
vencie voľby, ktorú uskutoční, bez reál-
nych následkov vo fyzickom svete.   

Typickým príkladom sú hry primárne 
dizajnované k upozorňovaniu na súčas-
né a pretrvávajúce spoločenské problé-
my súvisiace s porušovaním základných 
ľudských práv ako hry reflektujúce vý-
sostne aktuálnu problematika utečencov, 
ktoré nielen simulujú ťažké životné pod-
mienky a utrpenie týchto ľudí, ale tiež 
poukazujú na fakt, že nikto sa utečen-
com nestáva z vlastnej vôle. Príkladom 
takýchto hier sú Darfur is Dying (Take 
Action Games, 2006), v ktorej sa hráč 
musí starať o utečenecký tábor v genocí-
dou sužovanom sudánskom Darfure za 
stálej hrozby útokov vojenských milícií, 
a švédska Against all Odds (UNHCR, 
2008) sprostredkujúca utečenecký život 
od úteku zo svojej rodnej krajiny až po 
prípadné udelenie azylu v cudzej krajine 
(Obr. 1). Iným príkladom je viacnásob-
ne ocenená reklamná hra Hit the Bitch! 
(Møller et al., 2009), ktorá priam šokujú-
cim interaktívnym spôsobom zdôrazňu-
je potrebu riešenia problematiky domá-
ceho násilia. 

Napriek tomu, že väčšina digitálnych 
hier nebola primárne vytvorená za úče-
lom šírenia osvety v tejto oblasti, často je 
prosociálnosť a otázky súvisiace s ľud-
skými právami integrovanou súčasťou 
rôznych herných titulov.  
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Obrázok 1: Úvodné obrazovky hier Darfur is Dying 
a Against all Odds. 

 

 

Zdroj: Take Action Games, 2006; UNHCR, 2008. 

K takýmto hrám patria BioShock (2K 
Boston et al., 2007), inFamous 2 (Sucker 
Punch Productions, 2011) či Mass Effect 2 
(BioWare, 2011), kde je hráč konfron-
tovaný s rozhodnutiami, ktoré môžu 
ovplyvniť nielen dej hry, ale aj rozhod-
núť o tom, ako sa k hráčovej postave 
budú správať ostatné charaktery danej 
hry či dokonca spôsobiť smrť niekto-
rých postáv. Hráč teda môže byť k mo-
rálne správnemu rozhodovaniu motivo-
vaný formou odmeny (zlato, peniaze 
a pod.)1 alebo konať prosociálne – bez 

1 Odmena môže byť aj vo forme achievementu (PC, Xbox) alebo 
trofeje (PlayStation). V hre Deus Ex: Human Revolution (Eidos 
Montreal, 2011) môže hráč získať trofej Pacifist, ak hrou prejde bez 
akéhokoľvek úmyselného zabitia.  

vízie odmeny – hoci v priebehu hry ob-
vykle býva za morálne správne rozhod-
nutia určitým spôsobom tiež odmenený 
(nielen formou hmotných statkov, ale 
získa si obľubu u ľudí, niektoré postavy 
môžu byť viac ochotné hráčovi v rôz-
nych situáciách pomôcť a pod.). V hre 
BioShock sa hráč musí rozhodnúť, či chy-
tené posadnuté dievčatká podmorského 
mesta Rapture, tzv. Little Sisters, zachráni 
a zbaví prekliatia, alebo ich zabije a zu-
žitkuje, čím hneď získa o niečo väčší bo-
nus než pri ich zachraňovaní. Ak sa roz-
hodne, že dievčatká zachráni, tak napriek 
menšej okamžitej odmene získava dlho-
dobejší benefit v podobe zlepšenia so-
ciálnych vzťahov s preživšími (najmä 
ženskými charaktermi). Iným príkladom 
sú hry, v ktorých sa nesprávne etické 
rozhodnutie prejaví priam fatálnymi ná-
sledkami. Hra Vampire: The Masquerade – 
Bloodlines (Troika Games, 2004) je posta-
vená na tom, že hráč sa v úlohe upíra 
môže pri kŕmení rozhodnúť, či človeka 
zabije alebo nechá žiť, pričom zabitie ne-
vinného je trestané stratou života. Pro-
sociálne správanie v digitálnych hrách 
dokáže vyústiť až do altruizmu, keď 
v rámci hier ako inFamous 2 alebo Fallout 
3 (Bethesda Game Studios, 2008) hráč 
musí urobiť záverečné rozhodnutie, pri-
čom morálne správna voľba je často spo-
jená so sebaobetovaním. 

Komplexnosť simulovaných svetov digi-
tálnych hier dokonca dokáže sprostred-
kovať aj komplikovanejšie morálne dile-
my, napr. problém dreziny2, ktorý bol pre-
transformovaný v hre inFamous (Sucker 
Punch Productions, 2009) do voľby medzi 

2 Joshua Green testoval tvorbu morálnych súdov prostredníctvom 
riešenia morálnej dilemy dreziny, v ktorej sa má testovaný subjekt 
rozhodnúť, na ktorú trať odkloní idúcu drezinu. Či na trať s piatimi 
ľuďmi alebo na trať s jedným človekom. 
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záchranou priateľky hlavného hrdinu ale-
bo záchranou šiestich nevinných dokto-
rov. 

Už len samotný fakt, že digitálne hry sa 
v súčasnosti čoraz viac implementujú do 
tradičného výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu naznačuje, že by mohli predsta-
vovať vhodný prostriedok pre edukáciu 
aj v oblasti prosociálnosti a ľudských 
práv. 

3. ZÁVER 

Objavenie zmyslu a významu prosociál-
nosti predstavuje najefektívnejšiu proti-
predsudkovú výchovu, keďže nás vedie 
k vzájomnej kooperácii a prijatiu. Zmys-
luplnosť úloh, vymedzenie hraníc a po-
skytnutie istoty sú základné body vo vý-
chove k zodpovednosti, v ktorej má 
svoje nenahraditeľné miesto autentický 
vychovávateľ. Práve jeho príklad pôsobí 
inšpiratívne pri integrovaní jednotlivých 
pojmov do bežného života žiaka. Hľada-
nie efektívnych ciest ako prezentovať 
problematiku ľudských práv je výzvou 
nielen pre pedagógov, ale aj rodičov či 
vychovávateľov.  

Digitálne hry sa ako jeden z prostriedkov 
výchovy k prosociálnosti a tým aj k reš-
pektovaniu ľudských práv stávajú veľmi 
zaujímavou možnosťou priblíženia tých-
to hodnôt najmä vďaka svojej inter-
aktivite a zážitkovosti. Digitálne hry mô-
žu byť buď primárne dizajnované k vý-
chove k prosociálnosti a k upozorňo-
vaniu na aktuálne, ale aj pretrvávajúce 
spoločenské problémy súvisiace s poru-
šovaním základných ľudských práv, ale-
bo sú tieto ciele integrovanou súčasťou 
viacerých herných titulov. V nich sa hráči 
stretávajú s prosociálnym správaním, mož- 

nosťou robiť rozhodnutia a v simulova-
nom prostredí aj zažiť konzekvencie 
plynúce z tých rozhodnutí. 

Samozrejme, nesmie sa zabúdať na zod-
povedný výber hier a na to, že hry sú len 
prostriedkom a pre ich plnohodnotné 
využitie by mala vždy nasledovať refle-
xia. Hľadanie a nachádzanie vyššieho 
zmyslu v hre premieňa čisto zábavno-
oddychovú činnosť na výchovu a seba-
výchovu realizovanú atraktívnym spôso-
bom. 
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ABSTRAKT 
Problematika dizajnu, imidžu a komunikácie predstavuje aktuálny problém a zároveň nekonečný diskurz teórie 
i praxe marketingovej komunikácie. Zatiaľ čo si komerčné subjekty uvedomujú potrebu komunikácie a tvorby identity 
vizuálneho charakteru a k dosiahnutiu svojich cieľov využívajú celú škálu propagačných nástrojov, od tvorby loga po 
digitálnu prezentáciu, nekomerčné subjekty, medzi ktoré možno zaradiť aj organizácie a občianske združenia 
zdravotne postihnutých, túto oblasť zanedbávajú. V nasledujúcom príspevku predložíme kvantitatívno-kvalitatívny 
pohľad na stav prezentácie občianskych združení zameraných na segment zdravotne postihnutých pôsobiacich na území 
SR. 

Kľúčové slová: logo, WEB dizajn, komunikácia, zdravotne postihnutí občania. 

ABSTRACT 
The issue of design, image and communication represents a current problem and simultaneously a neverending discourse 
of theory and praxis in marketing communication. While commercial subjects are aware of the need of communication 
and creation of identity of visual character and to achieve their goals they use an entire variety of propaganda tools from 
logo creation to digital presentation, the non-commercial subjects, such as organisations and civil associations for the 
disabled neglect this sphere. In the following article we present a quantitative-qualitative look at the state of presentation 
by civil associations focusing on the disabled people living in Slovakia. 

Key words: logo, WEB design, commnunication, handicup peoples. 

 

1.  ÚVOD  

Súčasná komunikácia komerčného sme-
ru reaguje na trendy v oblasti digitalizácie 
prostredia a prispôsobuje možnosti 
vlastnej propagácie existujúcim platfor-
mám digitálneho prostredia. Medzi ne 
možno zaradiť aj „klasiku“ a stálicu digi-
tálnej komunikácie, ktorou je webová 
stránka, ľudovo označovaná ako web-
stránka. V spôsobe a praktikách súčasnej 

marketingovej komunikácie predstavuje 
prostredie internetu jeden zo základných 
zdrojov informácie, jej šírenia a nástroja 
so silno propagačno-persuazívnym účin-
kom. Vytvorenie verejne prístupnej iden-
tity prostredníctvom webovej stránky, 
ktorá zodpovedá danej spoločnosti a zá-
roveň odhaľuje jej štruktúrovaný kon-
cept prezentácie, považuje komerčný 
sektor za absolútne prirodzené a nevy-
hnutné obsadenie časti online priestoru. 
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V rámci neho sa ako základný prvok 
stavby a budovania jednotnej identity, 
ako aj imidžu spoločnosti slúžiaceho 
k odlíšeniu od konkurencie, využíva logo 
spoločnosti a iné vizuálno-marketingové 
insignie (ako napr. fotografie, digitálna 
grafika, piktogramy atď.), ktoré okrem 
sémantiky odzrkadľujú imidžovú ideu 
spoločnosti posilňujúcu jej mocenský 
profil a pozíciu v smere odkazu ku kon-
kurencii i zákazníkom. S. Klapdor (2012) 
poukazuje na súčasný trend firiem pre-
súvať rozpočet určený na reklamu do 
digitálnych kanálov, keďže pod vplyvom 
technologických zmien v oblasti konzu-
mu informácie sa správanie zákazníkov 
mení a je čoraz viac prepojené s ich svoj-
voľným sústredením sa na vyhľadávanie 
informácií online. Už v 2007 roku Kotler 
a kol. definovali toto obdobie zmien 
v oblasti komunikácie ako nevyhnutné 
obdobie transformácie spôsobu komu-
nikácie, ktoré možno prirovnať k prie-
myselnej revolúcii, čím naznačili nevy-
hnutnosť zmeny štandárd marketingovej 
komunikácie, ako aj jej budúce smero-
vanie.  

Zatiaľ čo si spoločnosti komerčného 
charakteru uvedomujú potrebu prestupu 
komunikácie často poháňanú ich pri-
márnym cieľom, teda dosiahnutia zisku, 
do online prostredia, spoločnosti pôso-
biace v prosociálnej oblasti zamerané na 
poskytnutie určitého druhu pomoci sku-
točnú potrebu online komunikácie za-
nedbávajú. Vyplýva to aj z motivovanosti 
týchto subjektov, ktorých základný cieľ 
je prepojený s inou ako zárobkovou 
činnosťou. Napriek tomuto stavu sa 
domnievame, že potreba uvedomenia si 
využitia digitálnej komunikácie a vytvo-
renie online prístupnej identity môže 
združeniam orientovaným na zdravotne 

postihnutých občanov pomôcť v zmysle 
šírenia svojho poslania, získavania fi-
nančných prostriedkov i celkového na-
stavenia vnímania society v prospech 
zdravotne znevýhodnenej spoločenskej 
skupiny. V nasledujúcich častiach nášho 
príspevku sa preto zameriame na subjek-
ty, konkrétne občianske združenia pôso-
biace na Slovensku a ich komunikáciu 
v online prostredí v domácom online ko-
munikačnom priestore. 

2. OBČIANSKE ZDRUŽENIA ZAMERANÉ 
NA ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH 

OBČANOV NA SLOVENSKU 
 

Slovenská legislatíva otvára niekoľko 
právnych možností pre založenie spo-
ločnosti, združenia, únie neziskového 
charakteru. Medzi ne spadá možnosť za-
loženia občianskeho združenia, ktoré je 
regulované zákonom č. 83/1990 Z. z. 
o združovaní občanov v znení neskor-
ších predpisov, ten je v plnom znení do-
stupný na stránkach Ministerstva vnútra 
pod záložkou občianske združenia. Takto 
registrované združenia, ktorých bolo ku 
koncu roka 2015 pod Ministerstvom 
vnútra Slovenskej republiky celkovo re-
gistrovaných takmer 47000, možno po-
važovať za právne subjekty. Na ich 
zriadenie sú nevyhnutné stanovy, názov 
združenia, sídlo, cieľ združenia, orgány 
združenia. Pre ďalšiu existenciu a rast 
združenia je okrem uvedených kategórií 
a fyzickej pomoci v značnej miere nevy-
hnutné aj financovanie. Okrem zbierok 
a členských poplatkov ho možno zabez-
pečiť aj prostredníctvom získavania pe-
ňažných prostriedkov zo štátnych i ne-
štátnych organizácií, ktoré majú finančný 
rozpočet určený na podporu podobných 
subjektov. Slovenská republika umož-
ňuje fyzickým i právnickým osobám 
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rozhodnúť o použití a smerovaní 2% 
z ročnej zaplatenej dane z príjmu v pro-
spech neziskových organizácií, pričom 
realizácia príjmu tohto druhu podlieha 
nasledujúcim vymedzeniam a využitiu na:  

- ochranu a podporu zdravia (prevenciu, 
liečbu, resocializáciu drogovo závislých 
v oblasti zdravotníctva a služieb), 

- podporu športu detí, mládeže a zdravot-
ne postihnutých občanov, 

- poskytovanie sociálnej pomoci, 

- zachovávanie kultúrnych hodnôt, 

- podporu vzdelávania, 

- ochranu ľudských práv, 

- ochranu a tvorbu životného prostredia, 

- vedu a výskum.  

Z celkového počtu všetkých oficiálne re-
gistrovaných občianskych združení, bolo 
aktuálne k dátumu 28. 2. 2016 registro-
vaných žiadateľov o 2% daní v oficiál-
nom zozname, ktorý vedie Komora no-
tárov SR iba 13 401, z toho skoro 20% 
všetkých združení spadalo svojou regis-
tráciou pod mesto Bratislava. Z celko-
vého počtu registrovaných občianskch 
združení sa pritom iba necelých 7% 
percent občianskych združení zameria-
valo na zdravotne postihnutých občanov. 
Tento údaj naznačuje širokú konkuren-
ciu v oblasti získavania financií, ktorú 
nepredstavujú iba samé občianské zdru-
ženia so zameraním na zdravotne postih-
nutých, ale aj združenia, či neziskové 
organizácie s iným zameraním, medzi 
ktoré sa financie prerozdeľujú. 

Väčšina občianskych združení orientova-
ných na pomoc zdravotne postihnutých 
občanov má napriek vyššie uvedenému 

možnosť aspoň sa pokúsiť získať diel 
takto regulovaných finančných prostried-
kov a efektívne ich využiť v prospech 
svojej komunity a jej cieľov. Existujú, 
pochopiteľne, aj iné možnosti financo-
vania, napr. získavanie finančných pro-
striedkov pomocou darov, či sponzorin-
gom. Všetky tieto spôsoby získavania 
peňažných prostriedkov však podliehajú 
jednotnému problému, a to známosti 
o subjekte. Aby mohli občianske združe-
nia osloviť potenciálnych prispievateľov 
mimo okruhu svojich členov, musia 
o svojich cieľoch a potrebách informo-
vať verejnosť. Tu sa dostávame k hlav-
nému problému nášho príspevku, a to 
identifikácie občianskych združení pro-
stredníctvom vlastnej identity a jej komu-
nikácie. 

2.1. Vizuálna identita občianskych združení 
orientovaných na zdravotne postihnuté skupiny 

občanov na Slovensku 

Ako sme už naznačili, existencia a plne-
nie cieľov občianskych združení v znač-
nej miere podlieha možnostiam ich fi-
nancovania, schopnosti získavať štátne 
i neštátne príspevky, dotácie, ale aj mož-
nosti osloviť komerčné subjekty s cie-
ľom získania materiálnej či nemateriálnej 
pomoci. Túto situáciu možno charakte-
rizovať ako časovo náročný proces, na 
začiatku ktorého stojí subjekt, jeho prob-
lém a komunikácia o ňom. K základnej 
identite, čiastočne vyplývajúcej aj zo zá-
kona, patrí názov združenia. Trendom 
a zároveň nutnosťou spojenou s cieľmi 
združenia je to, že názov združenia je 
v mnohých prípadoch sémanticky prí-
buzný s jeho problémom. Napríklad, 
stretávame sa s názvom združenia „Liga 
proti osteoporóze“, ktorého cieľom je šíriť 
osvetu o probléme osteoporózy a zamerať 
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sa na pomoc pacientom s týmto zdravot-
ným problémom. Takto stanovený ná-
zov združenia je efektívny v duchu 
ozrejmenia podstaty združenia, hlavne 
v prípadoch, keď združenie nevykazuje 
žiadnu inú snahu o vytvorenie komuni-
kačnej identity. Z názvu ďalej vyvstáva 
potreba tvorby loga s cieľom odlíšiť 
združenie od iného občianskeho združe-
nia, obzvlášť v prípade, že sa stretávame 
s veľmi podobnými názvami združení, 
ako sú napríklad „Kardioklub Bratislava“ 
a „Kardioklub Malacky“.  

Logo ako také napomáha v základnej 
mediálnej komunikácii ozrejmiť identitu 
subjektu, vytvára známosť o združení 
a zároveň mu v zmysle efektu vystavenia 
(Lidwell; Holden; Butler, 2011) napomá-
ha budovať pozitívny imidž ako značky. 
Prostredníctvom loga a názvu spoloč-
nosti môže byť subjekt mediálne cito-
vaný a pritom nezameniteľný s iným sub-
jektom, ktorý má podobný názov i náplň 
činnosti. Vďaka logu ako základu vizuál-
nej identity sa buduje známosť a spolo-
čenská recepcia, čo postupom času môže 
kladne pôsobiť na celkový obraz zdru-
ženia ako fungujúceho a spoločensky pô-
sobiaceho subjektu, ktoré vykazuje akti-
vitu. Takáto vizualizácia a návyk recipien-
tov na jej imidž v konečnom dôsledku 
napomáha aj pri získavaní finančných 
prostriedkov. Známosť subjektu teda 
môže pôsobiť ako dôkaz jeho celkovej 
aktivity. 

Ďalším, koncepčne zložitejším nástro-
jom na budovanie vizuálnej identity zdru-
ženia je webová stránka. Tá je zároveň 
priestorom, ktorý poskytuje informačne 
hutnejší priestor komunikácie, dokladuje 
reálne miesto i oblasť pôsobnosti subjek-
tu a jeho aktivity. Výhodou webovej strán-
ky sa javí jej obojstranná komunikácia 

smerom dnu a von, ktorá znásobuje ar-
gumentáciu „živosťou“ a prebiehajúcou 
aktivitou združenia. Komunikácia sme-
rom von (nezúčastneným recipientom), 
poskytuje možnosť združeniu informo-
vať a šíriť osvetu. Smerom dovnútra 
(členom, priateľom a spoločenstvu zau-
jímajúcemu sa o tento problém) zasa po-
skytovať konkrétnejšie informácie, zlu-
čovať spoločenstvo a posilňovať jeho 
zdravé vnímanie samého seba. Webová 
stránka je silným mediálnym nástrojom, 
ktorý z pohľadu financií síce vyžaduje 
určité náklady, na druhej strane ale po-
skytuje efektívny, rozsiahly a moderný 
spôsob komunikácie s členmi spoločen-
stva i verejnosťou. Jej existencia zároveň 
slúži ako dôkaz aktivity takéhoto združe-
nia a umožňuje ho prepájať s inými 
stránkami, čo spôsobuje jednoduchšiu 
vyhľadateľnosť subjektu, ako aj jeho 
spoluprácu s inými organizáciami. Je nes-
pochybniteľné, že finančne a časovo 
nenáročnou, informatívnou a socializač-
nou platformou môžu byť aj sociálne 
siete, ktoré poskytujú podobné možnosti 
komunikácie ako webová stránka. Ich 
výhodou je to, že nevyžadujú grafické 
zručnosti ani žiadne finančné náklady na 
údržbu a spracovanie stránky. Aj ich 
prostredníctvom je možné dosiahnuť 
interaktivitu spoločenstva i nezúčastne-
ných recipientov. Nevýhoda takejto ko-
munikácie však tkvie v narábaní s cu-
dzím rozhraním, so závislosťou na ňom 
a obmedzenými možnosťami jej grafic-
kého nastavenia, čo napomáha tvorbe 
vlastnej vizuálnej identity len čiastočne. 
Ďalej sa nevýhodnou javí prehľadnosť 
stránky podmienená možnosťami hosti-
teľa a v neposlednom rade vyhľadateľ-
nosť subjektu v rámci webu, keď sa pri 
vyhľadávaní pod názvom združenie ne-
musí objaviť na prvých stránkach online 
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vyhľadávača. Vlastníctvo webovej strán-
ky v porovnaní s profilom v sociálnych 
sieťach môže kladne pôsobiť na vníma-
nie dôveryhodnosti a stability združenia 
zo strany recipientov. 

3. ANALÝZA EXISTUJÚCEHO STAVU 
VYUŽÍVANIA VIZUÁLNEJ IDENTITY 

OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ 
ZAMERANÝCH NA ZDRAVOTNE 

POSTIHNUTÝCH V BRATISLAVSKOM 
SAMOSPRÁVNOM KRAJI  

Keďže hlavným cieľom nášho príspevku 
je pomôcť občianskym združeniam za-
meraným na zdravotne postihnutých ob-
čanov pri zefektívňovaní komunikácie 
spojenej s vnímaním ich identity a osve-
ty, ako aj získavaní si priazne spoločnosti 
a s tým spojenej možnosti získavania 
materiálnej i nemateriálnej pomoci, roz-
hodli sme sa na príklade následnej ana-
lýzy predložiť výsledky aktuálneho stavu 
prezentovania sa jednotlivých združení 
prostredníctvom webovej komunikácie 
a loga v online prostredí. Predstavením 
následných chýb analyzovaných združe-
ní zameraných na zdravotne postihnu-
tých občanov si kladieme za cieľ upo-
zorniť združenia na ich komunikačné 
nedostatky. Za týmto účelom sme analy-
zovali 237 subjektov registrovaných na 
Ministerstve vnútra SR pod hlavičkou 
občianskeho združenia zameraného na 
zdravotne postihnutých občanov v Bra-
tislavskom samosprávnom kraji. Pod ich 
oficiálnym názvom sme ich s vypnutím 
funkcie cookies vyhľadávali vo vyhľadá-
vači Google, pričom sme v prvom stupni 
vyhľadávania hľadali priamy odkaz na 
ich stránku na prvej strane Googlom po-
skytnutej rešerše. V prípade nenájdenia 
takejto adresy sme následne vyhľadávali 

zmienky a prepojenia názvu s inými adre-
sami, prípadne sociálnymi sieťami, kde 
sme hľadali priamy odkaz na adresu 
občianskeho združenia alebo aspoň jeho 
logo. Ak sa v tomto stupni vyhľadávania 
nenašla adresa alebo logo združenia, 
považovali sme ho za nedohľadateľné 
a v online priestore neexistujúce. Na kvan-
titatívnej úrovni sme názvy občianskych 
združení a nájdené logotypy podrobili 
sémanticko-semiotickej analýze s cieľom 
zistiť, akým spôsobom sa jednotlivé 
združenia vo vzťahu k svojmu zamera-
niu prezentujú. 

Záverom analýzy sme všetky registro-
vané občianske združenia pod ich ná-
zvom opätovne vyhľadávali na stránke 
www.rozhodni.sk s cieľom zistiť, aký počet 
registrovaných občianskych združení sa 
usiluje získať finančné prostriedky pro-
stredníctvom možnosti pridelenia 2% 
daní z iného právnického subjektu alebo 
fyzickej osoby. Snahy využiť možnosť 
pridelenia 2% z daní iného subjektu sú 
zároveň dôkazom pružnosti, aktivity 
a mediálnej komunikácie jednotlivých 
združení ako aj prejavom toho, ako sa 
usilujú využiť dostupné prostriedky na 
dosahovania svojich cieľov.  

V poslednej fáze našej analýzy sme na zá-
klade osobného dopytovania niektorých 
subjektov podliehajúcich našej analýze 
zisťovali dôvody absencie ich prezentácie 
prostredníctvom webovej stánky alebo 
vlastníctva logotypu. 

3.1 Výsledky analýzy 

Z celkového počtu nami analyzovaného 
súboru, ktorý tvorilo 237 občianskych 
združení pôsobiacich v Bratislavskom 
samosprávnom kraji a registrovaných pod 
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Ministerstvom vnútra SR ako občianske 
združenia so zameraním na zdravotne 
postihnutých občanov, 148 odhalilo pod-
statu svojej činnosti vo svojom názve. 
Na základe tejto indície má recipient bez 
ohľadu na ďalšiu informáciu možnosť 
dozvedieť sa konkrétnejšie smerovanie 
občianskeho združenia. Napríklad ob-
čianske združenie Zväz sluchovo postih-
nutých alebo občianske združenie Deti 
bez tuberkulózy názvom naznačujú kon-
texty svojho pôsobenia. Ako príklad ne-
efektívnej signifikačnej komunikácie a kó-
dovania zamerania o. z. do názvu možno 
uviesť občianske združenie Pihi, ktoré sa 
tiež registrovalo ako žiadateľ návratu 2% 
daní, ale jeho činnosť ani zameranie nie 
je jasná. Rovnako sa v prostredí digitál-
nej komunikácie neprezentuje ani webo-
vou stránkou, ani logom, ktoré by takúto 
pôsobnosť verejnosti ozrejmili. 

Ďalším stupňom našej analýzy bolo zis-
tenie počtu skúmaných občianskych zdru-
žení disponujúcich vlastným návrhom 
loga. Z celkového počtu analyzovaných 
združení vyplynulo, že vlastným logom 
sa prezentuje len 55 z nich. Prezentova-
né logá sa svojou farebnou realizáciou 
pohybujú prevažne v modrých, zelených 
a červených farebných riešeniach s nad-
väznosťou na slová nádej, pomoc, láska ale-
bo výskum a vzdelávanie. Logá využívajú 
jednak pätkové/serifové písma, ako aj 
bezpetkové písma, alebo ich kombiná-
ciu. Farebné riešenie spočíva najčastejšie 
v dvojfarebnej grafickej úprave, pričom 
text je definovaný jednou farbou a gra-
fický element druhou, niekedy treťou 
doplnkovou farbou. Používanie grafické-
ho elementu v logu možno rozdeliť do 
troch kategórií. V prvej sú symboly alebo 
piktogramy, ktoré priamo súvisia so za-
meraním občianskeho združenia, napr. 

symbolika pri telesných postihnutiach, 
ktoré sú spojené s chôdzou, kde sa najčas-
tejšie využíva piktogram figúry na inva-
lidnom vozíku. Ďalším príkladom môžu 
byť združenia zamerané na kardiovasku-
lárne poruchy, ktoré používajú symbol 
srdca. Takisto sa stretneme s motívom 
preškrtnutého ucha ako symbolu nepo-
čujúcich, pri zrakových postihnutiach 
zasa symbolom oka. Tento spôsob pre-
zentácie umožňuje recipientom loga oka-
mžite rozpoznať semiotické zameranie 
subjektu aj bez verbálneho vysvetlenia. 
Druhým spôsobom využívania symbo-
lov, piktogramov a iných tvarov v pries-
tore zdravotne postihnutých osôb je 
„zmäkčovanie“ významu loga prostred-
níctvom prenesenej symboliky, kde sa 
neupriamuje pozornosť priamo na prob-
lém, ale naopak, jeho riešenie prostred-
níctvom pomoci, lásky, opatery. Tento 
typ sa využíva napríklad pri ťažkých te-
lesných a mentálnych postihnutiach detí, 
kde združenia využívajú symboly motý-
ľa, srdca, kvietku atď. Tretím spôsobom 
zobrazovania je využívanie geometric-
kých a expresívnych grafických výrazov, 
ktoré tvoria len estetickú rovinu loga. 
Používajú ich najmä združenia prezen-
tujúce sa moderným minimalistickým 
spôsobom grafickej úpravy zväčša zame-
rané na výskum a edukáciu. V týchto prí-
padoch sa stretneme aj s čisto typogra-
fickými logami bez grafického akcentu. 
Logá združení s blízkym zameraním nám 
v analýze umožnili poukázať na ich hlav-
ný význam, teda rozpoznateľnosť medzi 
podobnými subjektmi a tvorbu vlastnej 
identity. Všetky logá sa napriek využitiu 
podobnej alebo totožnej symboliky vo 
svojej vizuálnej rovine odlišujú a nestret-
li sme sa s prípadom, že by boli združe-
nia na základe podobnosti log zameni-
teľné. 
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Ďalší nami analyzovaný spôsob prezen-
tácie občianskych združení so zameraním 
na zdravotne postihnutých predstavujú 
webové stránky v prostredí internetu. 
Svoju vizuálnu identitu prostredníctvom 
vlastnej webovej stránky vytvorilo 81 
občianskych združení. Pritom jedna 
tretina z uverejnených stránok zaostáva 
v grafickej úprave, sú informačne nedos-
tačujúce, v plnej miere nevyužívajú obraz, 
fotografiu, či iné formy obrazu na do-
siahnutie ilustratívneho, atmosférického 
ani argumentačného cieľa. Ako príklad 
nejasnosti zámeru subjektu a neprehľad-
nosti stránky možno uviesť stránku 
združenia Go-ok dostupnej na www.go-
ok.eu/sk, ktorej zámer naznačuje len pik-
togram invalidného vozíka zobrazeného 
na hlavnej stránke, z ktorej sa nedá pre-
kliknúť na iné okno. Hoci je uvedené 
občianske združenie registrované ako 
žiadateľ o návrat 2% z daní, na svojej 
stránke sa o tom nezmieňuje. Ďalej sa 
neprezentuje vlastným logom, ktoré by 
mu napomohlo docieliť zapamätateľ-
nosť z pohľadu recipientov. Podobne je 
na tom aj občianske združenia Asociácia 
organizácií zdravotne postihnutých ob-
čanov SR, ktorá síce stránku vlastní, tá 
však informatívne aj graficky zaostáva, 
nereprezentuje sa vlastným logom a ani 
nepoukazuje na možnosť príspevku 2% 
daní, o ktoré požiadali registráciou. 

Ako príklad komplexnej efektívnej komu-
nikácie možno uviesť stránku občian-
skeho združenia Naše motýliky dostup-
nej na www.nasemotyliky.sk, ktorá je pre-
hľadne, logicky a vizuálne štruktúrovaná, 
informatívna a zaujíma sa tiež o mož-
nosť získania 2% z daní, ktoré striedavo 
s iným obrazom uvádza v banneri úvod-
ného menu stránky. Takisto za vhodné 
riešenie z grafického, informatívneho ako 

aj marketingového hľadiska možno po-
važovať stránky občianskeho združenia 
Myeloproliferatívna spoločnosť Sloven-
ska (MysS), ktorá sa však neregistrovala 
a nepožiadala o možnosť získať návrat 
2% daní z príjmu iných osôb. Tiež možno 
v pozitívnom smere uviesť príklad ob-
čianskeho združenia Nezávislosť, ktoré 
je zamerané na závislosti a pomoc pacien-
tom s takouto diagnózou a ich rodinám, 
dostupné na stránke www.nezavislost.eu. 
Toto združenie sa však napriek registrá-
cii a požiadaniu 2% daní z príjmov iných 
osôb, rovnako ako predošlé uvedené o. z., 
na svojich stránkach o tejto aktivite ne-
zmieňuje, čo považujeme za chybu. 

Celkovo potrebu získať peňažné prí-
spevky prostredníctvom možnosti pride-
lenia 2% z odvedených daní daňových 
poplatníkov vyjadrilo 86 z nami skúma-
ných občianskych združení zameraných 
na zdravotne postihnutých občanov 
v Bratislavskom samosprávnom kraji. 
Svojou registráciou sa v oficiálnom zoz-
name, ktorý vedie Komora notárov SR, 
stali právoplatnými žiadateľmi. Zverej-
niť svoju žiadosť o podporu na základe 
limitovaného percentuálneho návratu 
zaplatenej dane mohli občianske združe-
nia propagovať na svojich webových 
stránkach, ako sme vyššie uviedli, tie má 
k dispozícii iba 1 tretina z nich. Celko-
vo tak na svojej webovej stránke osobne 
svojich recipientov o podporu v podobe 
pridelenia 2 % daní požiadalo 22 občian-
skych združení. Ďalšiu možnosť, ako sa 
v tejto otázke zviditeľniť, predstavovala 
možnosť bezplatnej registrácie podmie-
nená vytvorením profilu na portáli roz-
hodni.sk. Z nášho výskumného súboru 
tak urobilo iba 24 občianskych združení. 

Ako vyplynulo z rozhovorov s členmi 
niektorých občianskych združení, jedným 
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z dôvodov prečo nevyužívajú možnosť 
vizualizácie svojej identity v prostredí 
internetu je to, že im chýba pracovná po-
moc, finančné prostriedky na jej realizá-
ciu, ako aj nedisponujú dostatkom času. 
Ďalším dôvodom je ich presvedčenie 
o tom, že tento druh komunikácie nepo-
trebujú, pretože sa ako skupina dokážu 
stretnúť a navzájom sa informovať. Mno-
hí si uvedomujú, že by pre ich združe- 
nie bola výhodná aj vizuálna realizácia 
vlastnej identity, ale prioritou pre nich 
zostáva dosiahnutie základných stanove-
ných cieľov, akým je pomoc zväčša vo 
fyzickej rovine a na to sú dostatočné so-
ciálne siete a lokálne sprostredkovávanie 
informácie v miestnom prostredí. 

Napriek týmto názorom sa domnievame, 
že vytvorenie vizuálnej identity v online 
priestore by všetkým občianskym zdru-
ženiam mohlo byť nápomocné v oblasti 
získavania finančnej i nemateriálnej po-
moci a na jej základe by neboli medzi se-
bou zameniteľné. Otvorená tiež ostáva 
možnosť poskytnutá štátom a to, žiadať 
2% daní z príjmu iných fyzických alebo 
právnických osôb s ich súhlasom. Jed-
nou z uvedených príčin, prečo sa o túto 
možnosť združenia nezaujímajú je pri-
tom pre nich zložitá byrokracia a nedos-
tatok ľudí, ktorí by sa zaoberali touto 
možnosťou. 

4. ZÁVER 

Na základe uverejnených výsledkov nami 
prevedenej analýzy sme zaznamenali, že 
komunikácia občianskych združení za-
meraných na zdravotne postihnutých 
občanov prostredníctvom vlastnej we-
bovej stránky nie je prioritou pre viac 
ako 75% z nich. Tento stav je vzhľadom 
k možnostiam, cene i rozsahu, ktorým 

online komunikácia disponuje, znepoko-
jujúci. Hoci niektoré zo združení majú 
založený profil najmä na sociálnej sieti 
Facebook, ich celková prezentácia v ob-
lasti online komunikácie je slabá. Proble-
matickým sa javí aj budovanie identity 
týchto spoločností prostredníctvom pre-
zentácie loga, ktoré by mohlo napomôcť 
k ich identifikácii nielen v prostredí inter-
netu, ale aj mimo neho. Tu je však využí-
vanie grafického elementu na samourče-
nie vlastnej vizuálno-verbálnej podoby 
ešte slabšie. Z celkového počtu 237 nami 
analyzovaných občianskych združení za-
meraných na zdravotne postihnutých 
občanov pôsobiacich v Bratislavskom sa-
mosprávnom kraji sa len necelých 24% 
v priestore svojej webovej komunikácie 
prezentuje vlastným logotypom.  

Hoci ciele jednotlivých občianskych zdru-
žení sa odlišujú, mnohé z nich okrem 
fyzickej pomoci postihnutým občanom 
za svoju hlavnú náplň práce pokladajú aj 
šírenie osvety, informovanie svojich čle-
nov a organizáciu aktivít spojených s da-
nou problematikou. Tieto ciele sú z nášho 
pohľadu naplniteľné za predpokladu 
efektívnejšej komunikácie a s ňou spoje-
ným získavaním finančných prostried-
kov, ktoré jednotlivé ciele podporujú. 
Práve z tohto dôvodu by občianskym 
združeniam uvedeného typu napomohla 
webová komunikácia s vlastnou identi-
tou, ktorá by umožnila efektívnejšiu ko-
munikáciu vo vzťahu k verejnosti a umož-
nila tak aj rast finančných príspevkov. 
Preto ostáva na zváženie subjektov s ta-
kouto oblasťou pôsobnosti, či budú ko-
munikáciu v digitálnom prostredí naďa-
lej odsúvať ako sekundárnu, alebo sa 
upriamia na jej skvalitnenie a zároveň 
pružnejšie využívanie všetkých možnos-
tí, ktoré poskytuje. 
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