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Čo viedlo doteraz bezproblémového pätnásťročného Martina prezývaného „Marty“ k tomu, 

aby vzal do ruky mobilný telefón a natáčal sa v situáciách, z ktorých mrazí? A  musel zomrieť, 
aby jeho rodičia zistili, aké úzkostné pocity a hrozné chvíle pred svojou smrťou prežíval? Bol 
patologickým netvorom alebo obeťou systematického vydierania? Martinov otec sa odmieta 
zmieriť s nezodpovedanými otázkami, ktoré s každým ďalším prihlásením do synovho 
notebooku pribúdajú, preto sa púšťa do pátrania, ktoré mu postupne skladá komplexný obraz 
posledných týždňov tínedžerovho života (Internet Mall, a. s., 2020). 

Seriál je inšpirovaný skutočnými prípadmi kyberšikanovania. Pre MALL.TV seriál natočila 
spoločnosť Bionaut, seriál vznikol v spolupráci so družením CZ.NIC. Seriál získal ceny: 
EMMY, hlavná cena Serial Killer a je najlepším televíznym a internetovým projektom na 
festivale Finále Plzeň 2020 v kategórii Seriálová tvorba (Internet Mall, a. s., 2020b). 

 
CPPPaP Zvolen odporúča seriál #martyisdead ako pomocný preventívny audiovizuálny 

materiál pre preventistov na školách, pedagogických a odborných zamestnancov a 
profesionálov z pomáhajúcich profesií v prevencii kyberšikanovania u detí a mládeže. 
Zdôrazňujeme, aby si vyššie uvedení odborníci najprv seriál sami pozreli a následne zvážili pri 
akej vekovej kategórii detí seriál použijú, nakoľko autori neuviedli vekovú vhodnosť. 
V nasledujúcom texte uvádzame základné informácie o kyberšikanovaní. 

 
Čo je kyberšikanovanie? 

Ide o formu šikanovania. Páchateľ využíva 
pri svojej činnosti digitálne technológie 
(počítač, internet, mobilný telefón, herné 
konzoly a pod.) a svoje útoky (alebo 
minimálne ich časť) realizuje v kyberpriestore 
s využitím rôznych služieb a nástrojov: email, 
IM (instant messenger – napr. Skype, Viber, 
WhatsApp, Snapchat), čet, diskusné fóra, 
sociálne siete, stránky zverejňujúce fotografie 
a videá, blogy, SMS správy a telefonáty. 
Jedná sa o opakované a zámerné správanie, 
ktorého cieľom je vysmievať sa, ubližovať 
niekomu, ponižovať ho a zraniť. Agresor 
zneužíva svoju moc nad obeťou. Obeť vníma 
kyberšikanovanie ako zraňujúce a nevie sa 
voči nemu dostatočne brániť (upravené podľa 
Kybersikanovanie.sk, n.d.).  

 
Čo všetko môže byť kyberšikanovanie? 
▪ Urážanie a nadávanie, 
▪ obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážanie 

a vydieranie, 
▪ zverejnenie trápnych, intímnych alebo 

upravených fotografií alebo videí, 
▪ šírenie osobných informácií alebo klebiet, 
▪ vylúčenie zo skupiny, 
▪ krádež identity, vytváranie falošných a 

posmešných profilov i nenávistných 
skupín a 

▪ kybernetické prenasledovanie 
(eSlovensko, n.d.). 
 

Dieťa ako obeť kyberšikanovania: 
▪ „zisťuje ako sa dá zablokovať osoba na 

sociálnych sieťach, ako sa dajú 
zablokovať prichádzajúce hovory či SMS, 

▪ prestane používať sociálne siete, zruší si 
svoj profil, 

▪ nečakane prestane používať počítač 
alebo mobilný telefón, 

▪ veľakrát mu zvoní telefón alebo chodia 
sms správy, ale nezdvíha, neodpovedá na 
ne, nechce o telefonátoch a správach 
hovoriť, 

▪ sa zdá nervózne, neisté alebo smutné pri 
čítaní emailov alebo správ v mobile, po 
odchode od počítača, 

▪ uniká do choroby, 
▪ nechce chodiť do školy alebo medzi ľudí, 
▪ vyhýba sa rozhovoru o tom, čo robí na 

počítači alebo mobile,  
▪ uzatvára sa pred rodinou a priateľmi a 

súčasne popiera, žeby sa niečo dialo, 
▪ uniká do sveta fantázie, počítačových hier“ 

(Kybersikanovanie.sk, n.d., ods. 25.). 

 
Dieťa ako páchateľ kyberšikanovania: 
▪ „rýchlo vypína obrazovku alebo zatvára 

programy v počítači, keď sa priblížite, 
▪ prehnane sa smeje pri používaní počítača, 
▪ trávi čas s kamarátmi pri počítači, 

prehnane sa smejú, ale nechce prezradiť, 
čo robia, 

▪ vyhýba sa rozhovoru o jeho aktivitách na 
počítači, 

https://sk.mall.tv/
https://cpppapzvolen.webnode.sk/


#martyisdead                              CPPPaP Zvolen 
(seriál o kyberšikanovaní) 

 

Link na seriál: https://www.mall.tv/martyisdead 

▪ používa niekoľko online účtov alebo 
adries, ktoré ani nie sú jeho, 

▪ maže históriu prehliadania,  
▪ sa správa voči ostatným deťom agresívne 

aj v realite, ponižuje ich, vysmieva sa im, 
▪ zažilo silný konflikt s kamarátom alebo 

učiteľom, ktorý zostal nevyriešený, dieťa 
stále cíti krivdu a hnev“ 
(Kybersikanovanie.sk, n.d., ods. 26.; 
prípadne alternatívou počítača môže byť 
mobilný telefón). 

 
Následky kyberšikanovania: 
▪ „zanedbávanie školských povinností, 

zlyhávanie v škole, vyhýbanie sa škole, u 
dospelých podobné problémy v 
zamestnaní, 

▪ psychosomatické ťažkosti (zdravotné 
ťažkosti spôsobené psychickými 
príčinami) – bolesti brucha, poruchy 
spánku, 

▪ pocity hanby, trápnosti, poníženia, 
smútku, depresie, úzkosti, 

▪ neustály strach a pocit ohrozenia, 
▪ pocit vlastného zlyhania, pokles 

sebavedomia a dôvery v ľudí, 
▪ bezvýchodiskovosť a beznádej, 
▪ násilie voči iným, pomsta, 
▪ sebapoškodzovanie, samovražda“ 

(eSlovensko, n.d., ods. 20.)  
▪ výrazná zmena správania – napr. 

uzatvorenie sa do seba, únik do sveta 

počítačových hier, vyhýbanie sa dovtedy 

obľúbeným činnostiam alebo kamarátom 

(Kybersikanovanie.sk, n.d.). 

 
Dôležité pre dospelých: 

Dieťa ako obeť, páchateľ i svedok - deti 
potrebujú najviac, aby dospelí zostali pevní, 
rozhodní, niekto, o koho sa dá oprieť. Pri 
páchateľovi by mali od neho žiadať nápravu. 
Pri dieťati v roli obete potrebuje od dospelých 
vnímať, že situácia nie je neriešiteľná a že mu 
dôverujú, že to dokáže s ich pomocou 
zvládnuť. Ak je dieťa svedkom 
kyberšikanovania potrebuje od dospelých 
cítiť, čo je správne a čo nie tak, že sa 
jednoznačne postavia na stranu 
spravodlivosti a nastavia hranice 
(Kybersikanovanie.sk, n.d.). 

 
Dôležité pre deti: 
▪ Má si dávať pozor na to, čo o sebe zverejní 

na internete, 
▪ ak sa mu na internete niekto vysmieva, 

nadáva mu, vyhráža sa mu alebo mu ináč 

ubližuje, nemá na to právo a dieťa sa vždy 
môžeš nejakým spôsobom brániť, 

▪ ak kyberšikanovanie neprestáva, nemá si 
to nechávať pre seba, 

▪ na internete môže agresora zablokovať 
alebo ho nahlásiť administrátorovi stránky, 

▪ všetky dôkazy (SMS správy, emaily, web 
stránky, čet) si má ukladať, 

▪ má vedieť, že kyberšikanovanie nie je 
správne a môže niekomu veľmi ublížiť, 

▪ ak si všimne, že niekto niekomu na 
internete alebo pomocou mobilného 
telefónu ubližuje, posmieva sa mu, 
ponižuje ho, nemá zostať ticho 
(Kybersikanovanie.sk, n.d.). 

 
Online poradne alebo kde hľadať 
pomoc: 
https://ipcko.sk/ 
http://pomoc.sk/ 
https://detstvobeznasilia.gov.sk/ 

 
Projekty: 
Zodpovedne.sk 
Kyberšikanovanie.sk 
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