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Deň bezpečného internetu 

 

     Internet sa stal kľúčovým komunikačným prostriedkom. Sociálne siete neodmysliteľne 

patria k súčasnému životu, využívajú ich ľudia rôznych vekových kategórií. Hlavne medzi 

deťmi a mládežou sú populárne a trávia na nich takmer celý svoj voľný čas. Sociálne siete nám 

poskytujú mnoho výhod, ale môžu nastať situácie, kedy nás ich používanie môže dostať do 

nepríjemnej situácie. 

 

Pri používaní internetu je dôležité myslieť na ochranu osobných údajov a súkromia 

 Chráňte si svoje osobné údaje, zvážte komu a aké údaje poskytnete.  

 Zvážte, aké fotografie a videá zverejníte. 

 Myslite na to, že obraz o sebe vo virtuálnom svete si vytvárate sami. Sami rozhodujete 

o tom, čo chcete, aby ostatní o vás vedeli.  

 Vyhýbajte sa internetovej komunikácií s neznámou osobou. Informácie o svojom 

súkromí si nechávajte pre seba. 

 Chráňte svoju emailovú adresu. Zvoľte si bezpečné heslo a nezverejňujte ho. 

 Myslite na práva druhého. Nezverejňujte informácie o iných bez ich súhlasu. Požiadajte 

svojich kamarátov, aby ani oni bez tvojho súhlasu nezverejňovali informácie, ktoré sa 

ťa týkajú. 

 

Nebezpečenstvá sociálnych sietí 

 Pri komunikácií s neznámymi osobami treba byť opatrný a netreba každému dôverovať. 

 Na sociálnych sieťach nezverejňujte o sebe príliš mnoho informácií. 



 Všetko, čo uvediete na internete sa môže dostať k širokému okruhu ďalších neznámych 

osôb, ktoré môžu vaše osobné údaje zneužiť.  

 Zverejnené údaje a informácie môžu byť nástrojom na vydieranie, vyhrážanie, či 

nástrojom iného podvodného konania. 

 Problematické sú aj takzvané „statusy“, kde sa ľudia radi podelia s kamarátmi o rôzne 

aktuálne informácie. Najmä deti sa na sociálnych sieťach správajú nezodpovedne. Sú 

o sebe schopné prezradiť všetko a neuvedomujú si s tým súvisiace možné riziko. To 

často zneužívajú páchatelia, ktorí si pod falošnou identitou hľadajú mladých 

kamarátov. Falošnú identitu často využívajú aj pedofili, ktorí sa vydávajú za rovesníkov 

svojej obete, a tak si získajú dôveru naivných detí.   

 

     Ak je vám komunikácia na sociálnej sieti nepríjemná, ukončite ju. Ak vás niekto na 

internete zastrašuje, posiela nenávistné správy nebojte sa vyhľadať pomoc, zdôverte sa 

napr. rodičovi, učiteľovi, kamarátovi a pod., prípadne zavolajte na linku detskej istoty 

116 111, či políciu. 

 

 

 

 

 

 

 


