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Rok 2021 sa v občianskom združení Digitálna inteligencia niesol v
znamení stabilizácie a rozvoja zároveň. Vo svete aj na Slovensku sme
sa učili, ako fungovať v globálnej pandémii, pokračovali sme v online
vzdelávaní a snažili sa využiť každý dostupný časový úsek, kedy bolo
možné ísť do škôl, na workshopy a na stretnutia fyzicky bezpečne.
Minulý rok nám potvrdil, že online priestor dáva veľké príležitosti vo
vzdelávaní, kreativite a invenčnosti, avšak osobné stretnutia nesú v
sebe kus autentickej človečiny, o ktorú sa snažíme v našej práci. Aby
sme na druhej strane obrazovky alebo účtu na sociálnej sieti videli v
prvom rade človeka, ktorý má svoje radosti a starosti, prežíva rôzne
situácie, ktoré prináša život a reaguje na ne v rámci svojho vnútorného
vybavenia, kognitívnych schopností a aktuálneho nastavenia. 

Scitlivovanie je jedným zo základných prístupov láskavosti online. A v
tomto duchu prinášame informácie, aké aktivity sme realizovali v roku
2021. Z pohľadu, ako byť láskavý online, menej hejtovať, snažiť sa
pozrieť na problematiku z viacerých uhlov pohľadu, najviac uplatňovať
princípy kritického myslenia a byť empatický. Lebo každý náš program
vedie k láskavosti online. A to je to najdôležitejšie v tejto náročnej dobe.
Len vedomá láskavosť môže opäť viest k rešpektu a pokojnému
riešeniu akýchkoľvek konfliktov. Od hejtov na sociálnych sieťach cez
kyberšikanovanie až po vážne globálne konflikty. 
                                                                                                                           

Andrea Cox
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Foto:  @Gabriela Teplická na stretnutí
digiPEERS v hoteli Bivio v Rači  v októbri 2021
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MY SME DIGIQ

V roku 2021 posilnili náš tím silné osobnosti, aj vďaka ktorým digiQ realizuje
kvalitné programy, robí pútavé školenia a poskytuje podporu ostatným partnerom
a zapojeným spolupracovníkom v rôznych projektoch. 

Na stránkach našej výročnej správy vám prinesieme pohľady, ako my, v digiQ,
vnímame láskavosť online a ako k nej pristupujú naši jednotliví spolupracovníci. 
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Foto zo školenia #IAmRemarkable, ktoré pre
nás pripravil Grow with Google v júli 2021



PRIORITY DIGIQ

V roku 2021  sme realizovali 6 veľkých projektov, ktoré nájdete na našej webstránke alebo
sociálnych sieťach pod značkami OpCode, Lovestorm, Stage, (Ne)bezpečne v sieti,
Cyber4Kids a digiPEERS. Všetky tieto projekty prepájajú naše princípy práce, ktoré sú pre
nás kompasom pri nastavovaní a vedení projektov. 

Prevencia
Prevencia je najúčinnejšia vtedy, keď sa aplikuje ešte pred vystavením
neželanému javu, podobne ako očkovanie. Naším cieľom je osloviť deti a
mládež v čo najmladšom veku, primerane ich  vývinu a kognitívnym
schopnostiam.

01  — 

Participácia
Zapájame cieľovú skupinu do hľadania riešení problémov. Nepatologizujeme,
nevytvárame v spojení mladí ľudia a technológie morálnu paniku, naopak
snažíme sa spolu s nimi nachádzať riešenia, ktoré môžu fungovať.

02  — 

Prepájanie
Prepájame programy, stakeholderov a rôzne cieľové skupiny. Žiadna z
našich aktivít nie je izolovaná, ale zapadá do nášho videnia sveta, lepšej
spoločnosti, ktorú chceme prispieť tvoriť. Veríme v multidisciplinárny prístup a
spoluprácu s inými expertami v oblasti technológií, (detskej) psychológie,
vzdelávania či práva.

 03 — 

V roku 2021  sme pokračovali v spolupráci s rôznymi partnermi na Slovensku alebo v zahraničí,
ako napr. VRAX (Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a
ostatných foriem intolerancie), Národné koordinačné stredisko na ochranu dieťaťa pred násilím, 
 ZMUDRI, Eduma, Stará Jedáleň, INACH (International network against cyberhate), European
Council for Digital Good, Facebook, Twitter, TikTok.
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medzinárodné konferencie 
(v Brne a Tatranskej Lesnej)

vzdelávacích podujatí 
online a offline

(NE)BEZPEČNE V
SIETI

Projekt zameraný na podporu práce s mládežou, rozvoj mediálnej gramotnosti, kritického
myslenia a zodpovedného využívania informačno-komunikačných technológií sa nám
dostal pod kožu. Okrem výstupov, kvalitných podujatí a vzdelávacích akcií sme počas
realizácie projektu naše projektové partnerstvá posunuli do roviny, kde sa tvoria dlhoročné
priateľstvá. S kolegami pracujúcimi na projekte z partnerských organizácií Centrum pre
podporu neformálneho vzdelávania v Prešove a Asociácia pre medzinárodné otázky v
Prahe zdieľame spoločné hodnotové rámce, oddanosť práce v treťom sektore a víziu lepšej
spoločnosti. 
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metodická príručka k rozvoju
kritického myslenia online





Počet
účastníkov VíťazZoznam štátov

28
Veľká Británia, Nemecko,
India, Egypt, Rumunsko
Bangladéš, Austrália, Nigéria,
Vietnam, Poľsko a Slovensko

BOJ PROTI
NENÁVISTNÝM
PREJAVOM
V marci sme realizovali 3-dňový maratón proti nenávistným prejavom HACKATHON: Code
against Hate 2. Išlo o druhé podujatie v rámci projektu Open Code for Hate-Free
Communication, ktorého partnermi sú okrem nás Eesti Inimõiguste Keskus z Estónska,
ActiveWatch z Rumunska, Nigdy wiecej z Poľska a Movimiento contra la Intolerancia zo
Španielska. Účastníci z celého sveta hľadali inovatívne riešenia boja proti nenávistným
prejavom na internete, ich eliminácie a vzdelávania užívateľov k láskavejšej komunikácii.
Víťazom sa stal poľský tím, ktorý vytvoril  kód – plugin Modera. Modera je  užívateľsky
prívetivý doplnok Word Press na jednoduché zisťovanie a moderovanie nenávistných
prejavov na online fóre vlastníkov stránky. Modera bola navrhnutá tak, aby ju mohli
používať sociálne siete a rôzne online platformy po celom svete.  

Modera využíva umelú inteligenciu. Detektor nenávistných prejavov rozumie kontextu
aj frázam, nie len slovám. Celá interakcia s autorom nenávistných prejavov je
automatizovaná. Modera sa stále učí a nikdy nespraví tú istú chybu dvakrát. Modera
je aktuálne dostupná v anglickom a španielskom jazyku.
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nahlásených
nenávistných prejavov

v roku 2021

650

38% nenávistných príspevkov, ktoré
sme nahlásili v rámci tieňového
monitoringu, bolo odstránených

Monitorovanie nenávistných
prejavov

Monitorovanie robíme v rámci spolupráce s ostatnými organizáciami
občianskej spoločnosti v rámci Európskej únie alebo na základe vlastnej
iniciatívy. Tieto naše aktivity sú čiastočne financované projektovo a
čiastočne ich robíme pro bono. 

digiQ je od svojho vzniku v roku 2017 dôveryhodným nahlasovateľom pre globálne sociálne
siete, ktoré sa prihlásili ku Kódexu správania na účely boja proti nenávistným prejavom na
internete. Na základe porovnávania výsledkov monitorovania, ktoré sa realizuje v rámcoch
kódexu na základe spolupráce Európskej komisie, IT spoločností a organizácií občianskej
spoločnosti, miera odstraňovania nenávistných príspevkov týkajúcich sa Slovenska klesla z
94 na 47%. 

Z pohľadu monitorovania a nahlasovania nenávistných správ najväčší podiel za rok 2021 mali
prejavy namierené proti migrantom a utečencom, za nimi nasledovali nenávistné
antisemitské prejavy a nenávistné prejavy a komentáre namierené na rómsku komunitu.
Ďalej nasledovali nenávistné prejavy týkajúce sa sexuálnej orientácie alebo rodových
stereotypov. 
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K láskavosti online som v roku 2021 prispel nepretržitým monitorovaním a
nahlasovaním nenávistných prejavov v online priestore a zároveň kontrolou a
vyhodnocovaním, do akej miery sociálne siete tieto nenávistné prejavy
odstraňovali. V neposlednom rade aj zapojením sa do monitorovacích cvičení,
ktoré prebiehali počas roka za účasti viacerých organizácií z rôznych krajín. K
láskavosti online prispelo zároveň odstránenie nahlásených nenávistných
komentárov, ktoré boli namierené voči cudzincom, resp. migrantom, príslušníkom
inej rasy či národnosti, ľuďom patriacim k menšinám, či už náboženským alebo
sexuálnym a iným skupinám ľudí, ktorí sa stali cieľom nenávisti a útokov v online
priestore. Zároveň som sa snažil prispieť aj spoluprácou s rôznymi mimovládnymi
organizáciami a občianskymi združeniami a tiež spoluprácou s Policajným zborom
SR. Takisto som sa zapojil do programu pre mladých ľudí - Digipeers, kde som sa
snažil odovzdať moje vedomosti a skúsenosti v úlohe lektora prostredníctvom
workshopov a webinárov. 
                                                                                                                 Martin Šušol

nahlás.to!



vyučovacích
hodín

vyškolených
žiakov

zapojených firiem

163 6

VZDELÁVACÍ
PROGRAM
#CYBER4KIDS

Program spája spoločensky zodpovedné firmy, ich odborníkov, angažovanú občiansku
spoločnosť a školy. Spolupracujeme so školami, ktoré chcú poskytnúť svojim žiakom čo
najaktuálnejšie informácie z oblasti kybernetickej bezpečnosti.  V roku 2021 sa nám
podarilo zrealizovať 60% vzdelávaní prezenčne v školách a 40% online.  Zavítali sme na
Gymnázium Ľudovíta Štúra v Michalovciach, ZŠ Budatínska v Bratislave,  ZŠ Podolie,
Gymnázium Ladislava Sáru v Bratislave, Gymnázium Ladislava Dúbravu v Dunajskej
Strede, Súkromná ZŠ Besst v Trnave, ZŠ Pankúchova v Bratislave, ZŠ Sibírska v Bratislave,
ZŠ Železničná v Bratislave a mimoškolské centrum Budúcnosť INAK v Trnave. 
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Poradie najžiadanejších tém
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Školy si objednávajú program zdarma na www.cyber4kids.sk vyplnením jednoduchého
registračného formulára. V roku 2021 sme program ustálili na 4 školských hodinách pre
každú triedu, pre ktorú škola žiadala workshopy. Dôraz dávame na reflexiu, ktorej
venujeme poslednú, štvrtú hodinu, kedy zistíme, ktorá téma najviac zarezonovala medzi
deťmi, čo si zapamätali a čo sa im páčilo. V minulom roku sme medzi naše témy zaradili
tému kritického myslenia a rešpektujúcej komunikácie online. 



Som presvedčená, že do spoločnosti patrí kultivovaná debata, rešpekt voči
druhým a nenávisť by v online, ale ani offline priestore nemala mať miesto.
Realita je však iná a najmä na sociálnych sieťach sa denne stretávame s
veľkým množstvom nenávistných prejavov. Schopnosť správať sa úctivo a
rešpektujúco voči druhým vnímam ako základnú výbavu digitálnych
zručností. Síce si nevyžaduje technické zručnosti, ale je jedným z pilierov,
ktorého sa má pridržiavať správny digitálny občan, aby sa podieľal na
tvorbe fungujúceho a príjemného online prostredia. 

S nenávistnými prejavmi a nehostinným online prostredím sa stretáva aj
mladá generácia. Na jednej strane ich takéto správanie od iných rozrušuje a
uráža, na strane druhej strane však v mnohých prípadoch nenávistný obsah
tvoria.

V rámci našich workshopov a webinárov sa snažíme v deťoch vzbudiť
empatiu voči všetkým skupinám ľudí, snažíme sa ich viesť k tomu, aby
neboli tvorcami obsahu, ktorý môže iným ubližovať, no na druhej strane ich
chceme aktivizovať. Aby sa pridali na stranu tých, ktorí sa iných aktívne
zastávajú a nenávisť na internete, ale ani v triede, neprehliadajú.

Deti a mladí ľudia vedia byť voči sebe a iným láskaví, často sa však dajú
strhnúť vlnou nenávisti, ktorá v online prostredí panuje. Prostredníctvom
teórie, ale najmä praktických úloh a ukážok zo sociálnych sietí, skúšame
spoločne vytvoriť také reakcie, ktoré budú na jednej strane autentické, či
kritické, no zároveň vľúdne voči ľuďom, ktorým obsah adresujeme. 

                                                                                                 Natália Babicová
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Byť láskavý k druhým podľa mňa znamená byť láskavým k sebe samému -
či na sociálnych sieťach, alebo offline. Lebo láskavosť podnecuje k láskavosti
a hejt podnecuje k viac hejtu. A keď sa ten hejt ukorení hlboko v dušičke
človeka, môže napáchať katastrofálne škody. A je dôležité o nich hovoriť,
lebo keď viem, čo sa deje v mojom vnútri, je jednoduchšie ovládnuť svoje
emócie aj reakcie.    
                                                                                                                                             

Šárka Šuvadová



mladých ľudí o veku 14
- 18 rokov zo 6
samosprávnych krajov 
(BA, TN, TT, KE, PO, BB)
zo základných,
stredných odborných
škôl a 8-ročných
gymnázií na Slovensku

hodín pre digiPEERS 
od 7 mentorov
zapojených do

programu  a od 14
lektorov: učiteľov,

psychológov,
novinárov,

pracovníkov s
mládežou,

manažérov 
 
 
 

vzdelávacích aktivít pre
digiPEERS realizovaných

online aj offline, 
z ktorých majú

digiPEERS k dispozícii 13
vzdelávacích
materiálov

 

17 39

ROVESNÍCKY
PROGRAM
DIGIPEERS

digiPEERS je rozvojový program pre žiakov základných a stredných škôl na Slovensku vo
veku 13 až 20 rokov. Jeho cieľom je zvyšovať povedomie o digitálnom občianstve medzi
mladými ľuďmi, a to prostredníctvom overeného nástroja - rovesníckeho vzdelávania.
digiPEER je dobrovoľník digiQ, ktorý je súčasťou tímu mladých ľudí. Prechádza postupným
vzdelávaním odbornými témami podľa vlastného výberu, učí sa technikám a metódam
neformálneho vzdelávania, má k dispozícii mentora a dlhodobú podporu odborného tímu z
digiQ.

Okrem mäkkých a prezentačných zručností sme sa zamerali na budovanie odborných
vedomostí v témach ako kyberšikanovanie, ako na sociálne siete, bezpečnosť online,
nenávistné prejavy online, ľudské práva, kritické myslenie, deepfake.
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Vraj bez vetra sa ani lístok na strome nepohne. Tak nejako veterno zostalo aj v
online svete. Takých, čo fúkajú, až často odfúknu iných až na hranicu ľudskej
dôstojnosti, neustále pribúda. Zvrátiť tento proces sa už miestami zdá byť
nemožné a mnoho z nás sa začína potácať kdesi medzi bezmocnosťou až
ľahostajnosťou. Internetové portály a sociálne siete sa plnia bahnom hejtov,
vznikajú vulgárne novotvary, namiesto vypočutia sa posielame niekam. Zabudli
sme, ako slušne reagovať, necháme sa vyprovokovať, odhaľujeme nielen cudzie,
ale aj vlastné slabosti. Dá sa s tým vôbec ešte niečo robiť?

Môžeme sa zavrieť do svojej "bubliny" a voľkať si v názorovom súznení. Posielať
si srdiečka a smajlíky, denne si nechať potvrdzovať svoj názor stovkami tých na
našej lodi. To nebolí. Ale zároveň to nič nevyrieši. 

Za najdôležitejšiu prevenciu voči zlu v online svete považujeme v digiQ
ukazovanie dobra. Vedenie k láskavosti. Láskavosť znamená počúvať,  znamená
chcieť sa zastať slabšieho, niekedy láskavosť znamená stíchnuť, keď je tá druhá
hlava tvrdšia ako múr. Je to aj ochota vidieť človeka, ktorý trpí, trápi sa, má
modriny od života a chuť kopnúť si tiež a neodsúdiť ho. Nehovoríme o
podriadenosti a ustupovaní. Hovoríme o odvahe postaviť sa na stranu dobra tam,
kde všetci kričia o trestaní a pomste. O trpezlivom a opakovanom hľadaní cesty
k ľudskosti. 

Tak nejako sa to vplietlo do všetkých našich aktivít, do workshopov na školách,
medzi dobrovoľníkov, do divadla... no a medzi nás, v digiQ. Aj sami seba - a
navzájom - učíme, ako neskĺznuť pod hladinu, aj keď občas z posledných síl. Ako
komunikovať s rešpektom, počúvať a dopriať si luxus byť vypočutý. A darí sa to.
Napriek všetkému, čím sa tento svet zdá byť, veríme, že to má zmysel. Inak by
sme to už dávno vzdali. Ale my sme tvrdohlaví. Vďaka za to. 

                                                                                                                            
 Lucia Macalaková
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DIVADLOM PROTI
HEJTU

Hlavným cieľom projektu Stage je ponúknuť overenú metodiku drama pedagogiky vo
vzdelávaní mladých ľudí v témach spojených s bezpečným používaním internetu. Divadlo je
tu vzdelávacím nástrojom a jeho obsahom budú jednoznačné odkazy bezpečného
využívania internetu. V roku 2021 sme nadviazali spoluprácu s Bielym divadlom, výsledkom
ktorej sú divadelná inscenácia #generaciaz. Inscenácia s 8 etudami tak obohacuje naše
portfólio vzdelávacích nástrojov, ktoré budú voľne dostupné k použitiu na našom webe v
slovenčine, maďarčine, angličtine a rumunčine.
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Foto z diskusie s fokusovou skupinou, ktorú
viedol Michal Paulovský v Rači  v októbri 2021

https://bieledivadlo.sk/
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lovestorm alias laskavost.online

U partnerov Lovestorm, v našich podmienkach laskavost.online je online
trenažér reakcií na nenávistné prejavy na internete, ktorý je dostupný
zdarma. Túto webstránku vytvárame aj ako platformu, v ktorej budú
dostupné všetky nami a partnermi vytvorené materiály na boj proti
nenávistným prejavom, naša nástroje a metodiky.

Cieľom projektu Lovestorm, realizovaným spolu s nemeckými, talianskymi a chorvátskymi
partnermi, je pripraviť online platformu na boj proti nenávistným prejavom. V simulácii
prostredia sociálnych sietí ponúka možnosť vytrénovať si zručnosti v online komunikácii pri
obrane voči nenávistným útokom v bezpečnom, kontrolovanom prostredí, a pripraviť sa tak
na situácie, ktoré so sebou prináša moderná komunikácia.
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PROTI HEJTU
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Láskavosť v online priestore vnímam ako determinant smeru našej
spoločnosti. Dnešný svet, ktorý je každým dňom digitálnejší, ponúka stále
väčšiemu množstvu ľudí možnosť prepájať sa a komunikovať virtuálne s
kýmkoľvek a kedykoľvek. V digitálnej sieti, kde denne komunikujú, zdieľajú a
postujú svoje myšlienky milióny ľudí z rôznych spoločenských skupín, je
priam nemožné nenatrafiť na názor, či myšlienku, ktorá nám bude prekážať
a s ktorou nebudeme stotožnení. A je priam nemožné nenatrafiť na obsah,
ktorý nás svojim rozdielom v myšlienkovom prúde nerozhodí. Veď predsa
100 ľudí, 100 chutí. Láskavosť v online priestore je preto nevyhnutný
komponent demokratickej spoločnosti, ktorá drží krok s dobou a je
pripravená na budúcnosť, v ktorej budeme spolu digitálne žiť v mieri a bez
každodennej otravy duše v podobe toxických, nenávistných myšlienok,
ktoré intoxikujú celé davy ľudí a nastavujú pre mladých ľudí štandard
komunikácie.

Pre mňa láskavosť online znamená uvedomenie si veľkosti sveta,
rôznorodosti a odlišností ľudí v ňom a zároveň vlastnej spoločenskej hodnoty
a zodpovednosti. Odlišnosť, či diverzita v spoločnosti nám ponúkajú možnosť
pozrieť sa na akúkoľvek problematiku z rôznych perspektív a po kritickom
zamyslení si novou perspektívou doplniť mozaiku vnútorného obrazu sveta,,
ktorý je o čosi bližšie k pravde. Pripomína mi, že odlišné od toho, čo poznám,
nemusí byť zlé alebo hodné nenávistnej kritiky. Dáva mi tiež možnosť nájsť si
svoje miesto v spoločnosti po trpezlivom skúmaní myšlienkových prúdov,
ktoré nachádzam online. Buď myseľ a ducha inšpirujú, a preto ich
prirodzene nasledujem alebo si všimnem, že myšlienky, ktoré hltám, trávim
veľmi ťažko a vyvolávajú vo mne úzkosti, a preto ich obmedzím. Svoju
osobnú zodpovednosť vnímam v komunikácii, ktorú volím v online priestore
a pri konflikte. Chcem, aby sa moji blízki ľudia po čítaní mojich slov za mňa
nehanbili a aby som nikomu vedome slovne neublížil. 

Vďaka práci v digiQ sa mi podarilo pridať ruku k dielu láskavejšieho internetu
vyučovaním workshopov Cyber4Kids, počas ktorých som mal možnosť
mladým ľuďom po celom Slovensku ponúknuť základy rešpektujúcej
komunikácie online, rozprávať sa s nimi o ich zážitkoch zo sociálnych sietí a
hraní hier a viesť k pochopeniu, otvorenej komunikácii a láskavosti. Taktiež
pracujem na príprave platformy láskavosť.online, ktorá bude slúžiť ako
trenažér empatie a komunikačných schopností v online priestore.                                   
                                                                                                                            

 Daniel Bunda



NAŠE PRIORITY
NA ROK 2022

Prepájať, prepájať, prepájať. Budeme sa snažiť realizovať všetky projekty tak, aby sme
vďaka synergickému efektu dosiahli čo najvyššiu efektivitu a pozitívny dopad na cieľovú
skupinu.  Pokračujeme v realizácii predchádzajúcich projektov (viď strana 5), ich stabilizácii
a nadväzovaní spolupráce s novými partnermi. 

Technológie
Chceme viac využívať  moderné technológie a strojové
učenie. Technológie sa musia stať súčasťou riešenia
problémov, ktoré umožňujú.

01  — 

Médiá
Uvedomujeme si silu sociálnych sietí, no aj dopad
regulovaných médií ako rozhlas, televízia a tlač. Budeme sa
snažiť dostať naše odkazy čo najširšiemu publiku
prostredníctvom verejnoprávnych a súkromných médií. 

02  — 

Synergia
V spolupráci s ostatnými organizáciami občianskej
spoločnosti, ústrednými orgánmi štátnej správy,
samosprávy, európskymi organizáciami, globálnymi IT
firmami a individuálnymi donormi sa budeme snažiť
podporovať občanov k aktívnemu digitálnemu občianstvu. 

01  — 

Výročná správa občianskeho združenia
Digitálna inteligencia za rok 2021 



FINANCIE V ROKU
2021

Daňové priznanie z príjmu právnických osôb sme podali v riadnom termíne do 31.3.2022. 

Výročná správa občianskeho združenia
Digitálna inteligencia za rok 2021 



Vďaka vám podporujeme digitálne
občianstvo, chránime ľudské práva a

sprevádzame bezpečnejším internetom

www.digiq.sk

info@digiq.sk

+421908057766

https://www.facebook.com/digiQ.sk

https://www.instagram.com/digiqsk

POĎAKOVANIE

Výročná správa občianskeho združenia
Digitálna inteligencia za rok 2021 

Ďakujeme všetkým, ktorí v nás veríte a dôverujete nám, že spolu vieme prispieť k budovaniu
múdrejšej, láskavejšej, inkluzívnejšej spoločnosti. Ďakujeme donorom za ich dôveru, že ich
zdroje používame hospodárne, firemným dobrovoľníkom za každú hodinu ich času
stráveného na školeniach a plánovaniach s nami, mládežníckym rovesníkom za ich
entuziazmus, nadšenie a záujem o veci okolo nás. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhate
plniť si naše povinnosti občianskeho združenia tak, ako to slovenská legislatíva vyžaduje. 


