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11. Manažérske zhrnutie 
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Krátka anotácia: Klubové stretnutie bola zamerané na online život, sociálne médiá, 

problémové cvičenia, riziká a nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť pri nekontrolovanom 

správaní pri používaní sociálnych médií  a  zapájaní sa do sociálnych sieti.  

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

• sociálne médiá 

• možné riziká a nebezpečenstvá vyplývajúce z využívania sociálnych médií 

V rámci témy sociálne média jednou z tém komunikácie a návrhov riešení vzniknutých situácií boli 

problémové situácie. Zapojenie sa do rôznych skupín s možnosťou získania alebo zdieľania 

informácií  si vyžaduje napríklad poskytnutie osobných údajov, súhlas s ich spracovaním a podobne, 

ktoré sa pri nedostatku pozornosti stávajú zneužiteľnými. Pre všetkých zamestnancov školy bola 

zrealizovaná prednáška o bezpečnosti, ktorá bola z časti zameraná aj na online priestor. Prednáška 

bola veľmi zaujímavá, s video ukážkami konkrétnych príkladov týkajúcich sa problémových situácií. 

Na túto prednášku  sa rozvinula debata aj počas pedagogického klubu.  

http://www.spsehalova.sk/


V závere stretnutia sa zhodli v názore, že napriek niektorým negatívam, majú sociálne média svoje 

podstatné miesto v komunikácii. Aj malé kúsky informácií ,,zozbierané,,  zo sociálnych médií sa dajú 

rozšíriť na zaujímavý príbeh a vytvoriť tak niečo jedinečné.    

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Pohľad a názor na sociálne média je rôzny. Ich využívanie a zapájanie sa do jednotlivých 

komunikačných skupín je v súčasnosti bežné, je len dôležité, aby sme si pri ich využívaní 

uvedomovali ich bezpečnosť.  

Odporúčania: 

Využívajme sociálne média v zdravej miere ako komunikačný prostriedok na, rýchly 

prístup k informáciám, nezabúdajme pri nich na tradičné médiá.  Využívajme ich v záujme 

napredovania. 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu.  

 


