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Rozvoj  d ig i tá lnych zručnost í  a  mediá lnej  gramotnost i  
uč i te ľov  náboženstva

„Real izované s f inančnou podporou predsedu v lády Slovenskej  republ iky“



PREČO TÁTO TÉMA NA MD?

Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
Jn 8, 31

Dôležitá

Je to čas rozvíjať a prehĺbiť si kritické
myslenie - nik nemôže povedať, že to
nepotrebuje

Podnetná

Podľa prieskumov až tretina učiteľov 
a mladých ľudí na Slovensku verí rôznym
konšpiračným tvrdeniam - (zrejme 
bez toho, aby si to overovali)

Týka sa práve nás

Obdobie Covidovej pandémie okrem iného
nastavilo spoločnosti zrkadlo: 
 • 41% - dôveryhodné médium web topky.sk, 
38% Nový čas, 31% konšpiračný portál Zem a vek,
• 40,5% Slovákov a Sloveniek prehliada v rámci
Facebook skupín dezinformácie a fake news,
• 31% - 60% učiteľov na Slovensku veria na
konšpirácie súvisiace s ochorením Covid 19 

Aktuálna



NAŠE CIELE
1. zručnosť  a poznatky - zvyšovať kritické
myslenie + spôsoby, princípy ako rozlišovať
lož od pravdy (nielen) v mediálnom
prostredí = využiť tieto metódy v
komunikácii so žiakmi 
a pri práci overovaním faktov

ČO JE CIEĽOM TÝCHTO MD?

2. zručnosť – tvorba a práca s grafikou -  v
online grafickom editore Canva + ako si
vytvoriť grafický materiál, pomôcku,
cvičenie na vyučovanie



ponúka im pomoc pri orientácii v súčasnom
svete z biblického hľadiska, kresťanskej tradície
a vedie k oboznámeniu a ponuke
kresťanského štýlu života
umožňuje konfrontovať sa s veľkými
existenčnými otázkami človeka a hľadať 
na ne odpovede
napomáha výchove detí a mladých svojím
preventívnym systémom
ovplyvňuje hodnotovú orientáciu žiakov, ktorá
im pomáha byť prospešnými 
je výchovou k zodpovednosti za vlastné
konanie
učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa
manipulovať ani nebyť manipulátormi
chápať vlastné konanie i konanie druhých ľudí 

NIŽŠIE SEKUNDÁRNE
VZDELÁVANIE

AKO TO SÚVISÍ 
S VYUČOVANÍM N/NV
charakterisitka predmetu a ciele predmetu 

prispieva k celkovému formovaniu osobnosti
žiakov
rozvíja komunikačné zručnosti, otvára ich
chápaniu okolitého sveta 
ovplyvňuje hodnotovú orientáciu žiakov
získavajú spôsobilosť na rozlišovanie dobra od zla,
voľbu dobra pre seba i iných

PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

formatívny charakter a napomáha rozvoju kľúčových
kompetencií (kompetencie k učeniu sa, k riešeniu
problémov, komunikačné kompetencie, sociálne,
interpersonálne, existenciálne kompetencie) žiakov
výchovný proces je prispôsobený kognitívnemu a psycho-
sociálnemu vývinu adolescentov a využíva aktívne metódy
výučby
nadobudnú identitu otvorenú na “inakosť”, schopnú viesť
dialóg,
uvedomiť si dôležitý význam rozhodnutia pre vlastný
svetonázorový postoj
prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie
komunikácie.
formovať návyk kritického myslenia a hodnotenia
pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v Cirkvi

VYŠŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE



BOLA RAZ JEDNA
PLOCHA ZEM...

...A BOL ČLOVEK,
KTORÝ TOMU 

NAOZAJ VERIL...

KEĎ KONŠPIRÁCIE
ZABÍJAJÚ...



Johan
Biacsics

Juraj K.



Zautomatizované - intuitívne, emocionálne, mnohokrát
nevedomé.
Nevyžaduje námahu racionálne premýšľať.
Využívame ho vtedy, keď sa nepotrebujeme
vedome zamýšľať: pri chôdzi, pri riešení jednoduchých
príkladov (2+2=?), pri automatickej reakcii, ako je
znechutenie alebo radosť, pri porozumení jednoduchým
vetám, pri vytváraní prvého dojmu, 

Rýchle myslenie

- vedomé, racionálne, založené na logike, 
jeho zapojenie vyžaduje sebakontrolu a
sústredenie.

Pomalé myslenie



KOGNITÍVNE SKRESLENIA ALEBO 
PREČO NIE SME TAKÍ MÚDRI, AKO SI MYSLÍME?

Efekt tretej osoby
Presvedčenie, že vplyv médií alebo reklamy na mňa

samotného a mojich blízkych, rovnako bystrých ako ja,
nemá dopad v takej miere ako na ostatných ľudí. Na masu

„tretích osôb” je dopad určite ďaleko väčší.
Napr.: Jn 8, 33 - 34

Konfirmačné skreslenie
"Tendencia vyhľadávať alebo uprednostňovať

informácie, ktoré podporujú môj vlastný názor, 
a naopak, nebrať do úvahy alebo neveriť tým,

ktoré sú v rozpore s mojím presvedčením."
napr. Jn 9, 16 

Kognitívna slepá škvrna
Schopnosť rozpoznať chyby ľudského myslenia

u ostatných, ale nie u seba. Človek sám seba
prirodzene vníma ako nezaujatého alebo menej

zaujatého ako druhých:
napr.: Jn 11, 49 - 50



KOGNITÍVNE SKRESLENIA ALEBO 
PREČO NIE SME TAKÍ MÚDRI, AKO SI MYSLÍME?

Poslušnosť voči autorite
Tendencia automaticky veriť názorom (domnelých) autorít a nechať sa nimi ovplyvňovať bez ohľadu na to, 

čo hovoria. Autority človek vníma ako sebe nadradené a domnieva sa, 
že disponujú hlbšími znalosťami, múdrosťou a silou. 

Domnelou autoritou môžu byť osoby, ktoré nemajú odborné znalosti, no dezinformačné médium ich do roly
odborníkov stavia. Často pritom ide o ľudí vzdelaných, no nie v oblasti, ku ktorej sa v danej chvíli vyjadrujú.

Napríklad, keď sa dietológ vyjadruje k vakcínam, zoológ ku klimatickej kríze a podobne:
Napr.: Jn 7, 47

Stádový efekt
Tendencia konať rovnako alebo veriť tomu, čomu verí väčšina

ostatných ľudí - stádové správanie:
„Ty na tú oslavu takisto nejdeš? Nejde ani Tomáš, ani Lenka. 

Tak ja tiež nepôjdem…“
Pasívne prispôsobovanie sa okolnostiam a rozhodnutiam iných.

Napr.: Jn 6, 66 - 67



"SPYTOVANIE SVEDOMIA" NA ZÁVER
 

„Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, 
poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí."

Jn 8, 31

Pokora
Uvedomujem si, 

že môj názor nedokáže 
pravdu zmeniť, 

iba osláviť ju 
alebo pošliapať?

Som ochotný 
spochybniť svoj názor a prehodnotiť ho, 

ak fakty hovoria niečo iné, ako si myslím ja?
Som ochotný pripustiť, 

že sa mýlim?
 

Rozlišovanie
Ako veľmi chcem poznať pravdu

takú, aká naozaj je?
Kde a ako ju hľadám?

Akým spôsobom overujem, 
čo počujem, čítam, sledujem?

Miernosť
Naozaj 

musím mať na všetko názor?
Vedieť to je pre mňa naozaj

dôležité alebo mi to prinesie 
skôr záťaž?

Odhodlanie
Mám odvahu 

verejne priznať, 
že som sa mýlil?

Mám odvahu 
ospravedlniť sa 

za svoj omyl?
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Rozvoj digitálnych zručností a mediálnej gramotnosti 
učiteľov náboženstva 

2. časť



PREČO NÁS NIEKTO CHCE
MANIPULOVAŤ?

IDEOLÓGIA MOC
TÚŽBA MAŤ
VPLYV

ZÁBAVA
ZÁVISŤ/NEPRAJNOSŤ/
NENÁVISŤ



nepresná alebo mylná informácia;
- jej pôvodný zámer nebol rozšíriť klamstvo;
- vzniká napr. komunikačným šumom alebo zlou
interpretáciou dostupných informácií. Autor si
neuvedomuje, že šíri mylnú informáciu. 

Misinformácia

teória o sprisahaní temných síl v pozadí;
- istá skupina ľudí vedome a tajne (konšpiračne)
pôsobí v neprospech ľudí alebo celého ľudstva;
-  udalosti vysvetľujú  ako výsledok tajného
sprisahania skupiny mocných činiteľov;

Konšpiračná teória

zámerne skreslená alebo chybná informácia, 
ktorá chce mýliť alebo zavádzať adresáta; 
- využíva pravdu, lož a polopravdu, vedie k
nesprávnym záverom alebo rozhodnutiam.

Dezinformácia

Toto nie je hoax!!!, Toto je pravda!! – popierajú
samy seba
nemajú autora, gramatické chyby
šírte ďalej, zdieľajte, kým nezmažú
CAPS LOCK + !!!!!!!!!!!!!! – ????? 
odvolávajú sa na autority (vymyslení odborníci)

poplašná alebo nezmyselná správa, masovo šírená
najmä emailami alebo zdieľaním na soc. sieťach;

Hoax

FAKE NEWS - 
Stručný prehľad omylov, zavádzania  a manipulácie

falošné správy s cieľom manipulovať masy a ich názory,
najčastejšie s politickým alebo iným ideologickým zámerom

Deepfake
falošné video, v ktorom sa nahradí tvár,
celé telo alebo hlas - oklamať diváka



PRÍKLADY 
Stručný prehľad omylov a zavádzania 

Ak vymazes tento mail, bude to znamenat, ze
nemas

srdce. Som 29-rocny
otec dietata, ktorym nas Pan Boh obdaroval. Nasa

dcerka ma meno Renata.
Nedavno lekar zistil rakovinu v jej malej hlavicke.

Jedina moznost je operacia, na ktoru vsak
nemame dostatok

financnych prostriedkov. AOL a ZDENT nam
umoznili pomoct a to

sposobom, ze posielam tento mail tebe a
ty ho posles inym 3 ludom. AOL pocita ludi, ktori

dostali tento list.
Kazda osoba, ktora otvori a posle list dalej

najmenej 3 osobam, daruje nam
32 centov. Prosim, pomoz nam!

















 ŠTYRI OTÁZKY MEDIÁLNEJ GRAMOTNOSTI 
 "...všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!" 

1 Sol 5, 21 

Aký je obsah? 
Čo je hlavnou 

myšlienkou článku?
Je pozitívny/negatívny - 

ako na mňa pôsobí? 
 

Ako je formulovaný? 
Ako sa snaží upútať pozornosť?

Aké výrazové prostriedky používa?
Akú emóciu prežívam, 

keď si ho prečítam

Kto je autor?
Je podpísaný? 

Je to dôveryhodný autor?
Má odborné znalosti na to, 
aby mohol o danej téme 

písať? 

Aký je zámer? 
O čo v ňom 

autorovi ide? 
Kto môže mať z neho

ne/prospech?
 

Vyjadrenie hovorcu KBS k dezinformáciám
"V tomto duchu, v úplnej slobode, poukážem na stránky, ktoré na základe mojich skúseností
odporúčať nemôžem, hoci mi práve z nich dopisovatelia opakovane citujú. Respektíve, môžem
dôrazne odporúčať, aby si pri nich ľudia dávali dobrý pozor,... v slovenskom prostredí patria
napríklad - aby to bolo prehľadné:
Gloria.tv, Svetlo sveta (zdieľané Hlavnými správami), Christianitas, Aliancia za nedeľu, 
a medzi sekulárnymi: Infovojna Badatel, Zem a vek, Slobodný vysielač." 
(TKKBS, 21. 12. 2020)



Na sociálnych sieťach:
Dezinformácie Hoaxy Propaganda
Hoaxy a podvody –Polícia SR
Lovci šarlatánov
Prečo ľuďom hrabe
Slovak Security Policy Institute

Na webstránkach:
demagog.sk
konspiratori.sk
infosecurity.sk
hoaxy.cz
manipulátoři.cz

STRÁNKY, KTORÉ SA ZÍDU


