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Záznam z TV Markíza

Hlavné spravodajstvo 1. januára 2021

 „Nielenže málo čítajú, ale čítanému textu ani nerozumejú. Takýchto 

žiakov na Slovensku pribúda. Väčšina z nich pritom má doma 

počítač, stôl na písanie a pokojné miesto na učenie. V dospelosti 

nepochopia ani návod na poskladanie nábytku.“

 Monika Grznárová, redaktorka: „Až tretina 15 ročných nemá ani 

základné čitateľské zručnosti, vyplýva to z posledného 

medzinárodného testovania. Tak vysoký podiel rizikových žiakov 

nemajú ani naši susedia.“



Podiel rizikovej skupiny

 Matej Sedláček, analytik IVP: „Väčšina 

rizikovej skupiny má napríklad podporu 

od rodičov, rozprávajú doma po slovensky, 

nemajú zlé socioekonomické zázemie.“

 Adriána Jendrišáková, učiteľka slovenského 

jazyka (FaceTime hovor): „Strácajú sa, 

niekedy sa nezamerajú na obsah, je to 

hlavne keď čítajú nahlas a keď čítajú pre 

seba potichu, tiež im ujde ten obsah, lebo 

im ubieha koncentrácia a potom vlastne 

nevedia ako keby o čom čítali. S tým sa 

stretávame ešte aj v deviatom ročníku.“

Slovensko

34%

Česko

23%

Maďarsko

27%

Poľsko

16%



Globálna pandémia 

mediálnych závislostí?

?



Najväčší a rýchlo 

rastúci zasiahnutý 

podiel svetovej 

populácie

Často trvalé 
poškodenia 

alebo náročné 

a dlhodobé 

liečenie

Najširšia škála 
postihnutých oblastí 
ľudského života: 
fyzické zdravie, chuť 
do pohybu, práce, 
športu, narušená až 
ohrozená sociabilita, 
neschopnosť 
logického myslenia 
a poznania súvislostí, 
vykorenenosť
v priestore a čase, 
neschopnosť 
zvažovať dôsledky 
a robiť rozhodnutia

Globálna pandémia 

mediálnych závislostí?





Zber dát 2018, 969 detí a dospievajúcich vo veku 9-17 rokov

 Osobné kontakty s priateľmi až 75%, súčasne cez 60% online, 

fyzickej aktivite sa denne venuje 39%

 Až 72% detí a dospievajúcich sa pripája na internet prostredníctvom mobilu 

(vo veku 9-10 rokov 41% detí)

 Za obdobie 2010 – 2018 sa množstvo času online zdvojnásobilo

 Počas školského dňa na internete 4 hodiny a viac 20%, cez víkend 31%

Výsledky prieskumu



Obmedzenia prístupu na internet

 Rodičia mi zakážu prístup na internet  Učitelia mi zakážu prístup na internet
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Obmedzenia prístupu na internet

Podľa veku 9-10 rokov

 Rodičia mi zakážu prístup na internet  Učitelia mi zakážu prístup na internet
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Obmedzenia prístupu na internet

Podľa veku 15-17 rokov

 Rodičia mi zakážu prístup na internet  Učitelia mi zakážu prístup na internet
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Ak počas 12-mesačnej doby spĺňa aspoň tri kritériá z nasledujúcich:

1. Tolerancia – potreba vzrastajúceho množstva času stráveného na 

internete na dosiahnutie uspokojenia alebo znížený efekt pri rovnakom 

čase používania internetu.

Diagnosticky závislý človek



2. Abstinenčné príznaky – používanie internetu alebo jeho odpojenie 

spôsobuje tieseň, zhoršené sociálne, osobné alebo pracovné prispôsobenie 

(psychosomatické problémy – trasenie sa, tremor, úzkosť, obsesívne myšlienky 

o dianí na internete, fantazírovanie).

3. Pri použití internetu sa abstinenčné príznaky zmiernia alebo úplne zmiznú.

4. Používanie internetu stále častejšie a dlhšie, ako bolo plánované.

Diagnosticky závislý človek



5. Aktivity spojené s internetom – venovanie preukázateľného množstva 

času pri čítaní kníh o internete, skúšanie nových browserov, hľadanie nových 

internetových služieb a pod.

6. Obmedzovanie alebo zrušenie iných dôležitých sociálnych, pracovných 

alebo relaxačných aktivít.

7. Riskovanie straty dôležitého pracovného vzťahu, vzdelania a pod.

(Podľa americkej agentúry APA -(Americká asociácia psychológov)

Diagnosticky závislý človek



 strata kontroly nad časom; 

 klamanie (zamlčovanie pravdy o aktivite, 

čase na internete počas dňa); 

 zmena psychického stavu (nepokoj, 

nesústredenosť, zvýšená nervozita, 

nespavosť); 

 zmena osobnosti a správania 

(potenciálny postihnutý sa stáva na 

internete niekým iným, ako v skutočnosti 

je, a žije dvojitý život, často sa menia jeho 

hodnoty a morálne štandardy); 

Symptómy internetovej závislosti



 emocionálna nestabilita (pocit šťastia z pripojenia, striedavý pocit viny 

z množstva času na internete a zanedbané povinnosti);

 zúfalstvo (mimoriadne podráždené reakcie alebo zúfalstvo, ak z nejakej 

príčiny nie je možné tráviť ľubovoľný čas pred počítačom); 

 fixácia (časté myšlienky na počítač a internet pri iných aktivitách); 

 zanedbávanie svojho okolia a svojich blízkych (kvôli sledovaniu diania 

vo virtuálnom svete); 

 sľubovanie nápravy, snaha obmedziť čas strávený za počítačom.

Symptómy internetovej závislosti



 zmena typu percepcie, čo spôsobuje ťažkosti v koncentrácii 

a neschopnosť vyvíjať dlhodobú rozumovú činnosť; 

Dôsledky internetovej závislosti
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 relativizovanie systému hodnôt; vytvorenie nežiaduceho kontextu pre 

formačné a výchovné činnosti, znečisťovanie predstavivosti a mysle 

v dôsledku konzumného prijímania mediálnych obsahov; 

 podliehanie osobnostným zmenám; e) popularizácia morálneho 

relativizmu, sémantický a axiologický zmätok, propagovanie hedonizmu 

a anarchistickej koncepcie slobody, pasívne podliehanie vplyvom, 

pasivita v poznávaní sveta,

 vycúvanie zo spoločenských kontaktov, negatívne dôsledky pre fyzické 

a psychické zdravie

Dôsledky internetovej závislosti



Dôsledky internetovej závislosti



 Syndróm IAD (Internet Addiction Disorder): náklonnosť k internetovej závislosti, 

vnútorné nutkanie „byť v sieti“. 

 Netmánia, internetománia, telemánia: náklonnosť považovať televíziu či internet 

za uspokojujúci prostriedok, pozeranie programov bez selekcie a kritickosti, 

neschopnosť ohraničiť čas na sledovanie televízie, stiesnenosť a chuť vrátiť sa 

k mediálnym obsahom, potreba neustáleho internetového a sieťového kontaktu, 

potreba neustáleho pripojenia k sieti.

 Syndróm AIDS (Anti-Information Deficiency Syndrome): syndróm nedostatku 

odolnosti voči informáciám; človek vo svete masmédií, nie je schopný sám 

vytvoriť vnútorné obranné mechanizmy voči prílivu informácií, preto akceptuje 

autoritu techniky a jej schopnosť stanovovať základné ciele rozvoja jeho samého 

i spoločnosti.

Dôsledky internetovej závislosti



 Porucha osobnosti typu borderline: hlboká porucha vlastnej identity, neistota 

cieľov a vyznávaných hodnôt, neschopnosťou vlastných preferencií a volieb, 

trvalých úsudkov a presvedčení; vracajúci sa a ťažko zvládnuteľným pocitom 

vnútornej prázdnoty alebo nudy, depresívne stavy; neschopnosť nadväzovať 

a rozvíjať trvalé medziľudské vzťahy; slabá kontrola vlastnej impulzívnosti, časté 

prežívanie pocitov zlosti a nepriateľstva vo vzťahu k iným.

Dôsledky internetovej závislosti



a) Závislosť od online hier

b) Závislosť od kybersexu a pornografie

c) Závislosť od vzťahov na internete 

(chat, sociálne siete)

d) Online hazardné hráčstvo (onlinegambing)

e) Nutkavé správanie na internete 

(nadmerné vyhľadávanie informácií, prezeranie 

videí, online nakupovanie a obchodovanie)

f) Kyberchondria

Druhy online závislostí





 Dejinný civilizačný medzník, výzva pre Cirkev

 Ponúka alternatívu a) vedomými aktivitami, b) svojou bežnou činnosťou

 Kvalifikovaná menšina s najväčšími predpokladmi

 Duchovný zápas – vzbura proti Bohu Stvoriteľovi, sekulárny mesianizmus

Terapia



 Živé spoločenstvo

 Počúvanie

 Reč krásy

 Symbolický jazyk

 Vnútorný dialóg s Bohom

 Pravidelne a veľké percento obyvateľstva

Liturgia



 Starozákonné dejiny, udalosti Nového zákona a dejiny Cirkvi – moje vlastné dejiny

 Perspektíva a zmysel: večný život, večná blaženosť

 Vedomie kontinuity a pocit zodpovednosti

 Communio sanctorum – najhlbšia osobná a priama zakorenenosť

 Hodnotenie času, intenzita prežívania času

Zakorenenosť v priestore a čase



 Vytváranie osobných vzťahov

 Kontakt s realitou – myslenie a sloboda

 Práca, aktívna rekreácia, tvorivosť

Cirkevné aktivity



 Vnútorný dialóg, vyjdenie 

z bludného kruhu vlastného ega

 Duchovná skúsenosť cirkevnej 

tradície

 Zmysel a šťastie

 Kompenzácie a skutočné 

naplnenie

Modlitba a duchovný život



Odosobnené a nereálne vzťahy, potreba 

prejsť k zdravej komunikácii. 

„Vzťahy online sa môžu stať neľudskými. 

Digitálne priestory nás robia slepými na 

krehkosť druhého a bránia nám v 

sebareflexii. Problémy ako pornografia 

skresľujú u mladých chápanie ľudskej 

sexuality. Technológia, ktorá sa používa 

takýmto spôsobom, vytvára klamlivú 

paralelnú realitu, ktorá ignoruje ľudskú 

dôstojnosť. 

Christus vivit



Ponorenie sa do virtuálneho sveta umožnilo istý 

druh ‚digitálnej migrácie‘, to jest vzdialenie sa od 

rodiny, od kultúrnych a náboženských hodnôt, čo 

vovádza veľa ľudí do sveta osamotenosti a 

sebaklamu, takže zakusujú stratu koreňov, hoci 

fyzicky zostávajú na tom istom mieste. 

Nový a prekypujúci život mladých, ktorí sa 

nástojčivo usilujú presadiť svoju osobnosť, 

naráža na novú výzvu: je ňou interakcia medzi 

reálnym a virtuálnym svetom, do ktorého 

vstupujú sami ako na neznámy kontinent.



Dnešní mladí majú ako prví 

urobiť syntézu medzi tým, čo je 

osobné, čo je špecifické pre 

ich kultúru, a tým, čo je 

globálne. 

To znamená, že musia nájsť 

cesty, ako prejsť z virtuálneho 

kontaktu k dobrej, zdravej 

komunikácii“ (Christus vivit, 90).



Komunikácia prostredníctvom siete ešte nie je dialóg. 

„Často sa zamieňa dialóg s niečím úplne odlišným: s horúčkovitou 

výmenou názorov na sociálnych sieťach, neraz orientovanou nie vždy 

spoľahlivou mediálnou informáciou. Sú to len monológy, ktoré paralelne 

napredujú, azda vnucujúc sa do pozornosti druhých pre svoje vysoké 

a agresívne tóny. 

Ale monológy nikoho neangažujú, aj preto, že ich obsah je neraz 

oportunistický a protichodný“ (Fratelli tutti, 200).

Fratelli tutti



Poznanie pravdy vyzrieva v dialógu, médiá nesú riziko obhajovať 

len vlastný názor a záujmy a lacno odpísať odlišné postoje.

„Rezonančné šírenie faktov a výziev v médiách v skutočnosti často 

zatvára možnosť dialógu, pretože umožňuje, aby si každý, 

s vyhováraním sa na chyby druhých, uchoval nedotknuté a bez 

odtieňov vlastné myšlienky, záujmy a rozhodnutia. 

Prevláda zvyk rýchlo diskreditovať protivníka, prisúdiac mu 

ponižujúce prívlastky, skôr než čeliť otvorenému a rešpektujúcemu 

dialógu, v ktorom sa snažíme dosiahnuť syntézu, ktorá nás 

presahuje. (Fratelli tutti, 201).
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