
BEZPEČNOSŤ DETÍ NA INTERNETE 

Pravidlá a rady,  ktoré by si mal na internete denne dodržiavať 

- Nikdy a za žiadnych okolností nedávaj nikomu adresu ani telefón. 

- Nikdy si nedohaduj stretnutie cez internet bez toho, aby o tom niekto iný vedel 

- Nikdy neposielaj nikomu (ani koho poznáš) svoju intímnu fotografiu. 

- Neposielaj cudzím osobám svoju selfie (profilovú fotku, autoportrét,...). 

- Svoje heslá k účtom (e-mail, sociálne siete, fóra,...), udržuj v tajnosti. 

- Ignoruj neslušné, vulgárne e-maily, statusy a reakcie na fórach. 

- Ignoruj škaredé webstránky (stránky s nevhodným obsahom). 

- Never každej informácii ktorú si na internete prečítaš. 

Kyberšikana 

Kyberšikanovanie (elektronické šikanovanie, cyberbullying, cybermobbing) je forma šikanovania, pri 

ktorej sa používajú nové technológie, ako je počítač, internet, mobilný telefón. Prebieha vo virtuálnom 

priestore s využitím rôznych služieb a nástrojov, ako sú email, chat , diskusné fóra, sociálne siete, 

stránky na zverejňovanie fotografií a videí, blogy, SMS správy, telefonáty. 

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, nenávistných skupín 

- Kybernetické prenasledovanie (Cyberstalking)  

Tipy pre deti a tínedžerov ako sa vyvarovať kyberšikane 

- Dávaj si pozor na to, čo o sebe zverejníš na internete. Zváž, komu prezradíš svoj email, 

telefónne číslo alebo adresu, komu dáš prístup k svojim fotografiám alebo profilu, komu 

dovolíš, aby ťa odfotil alebo natočil na video. Opatrnosťou sa chrániš pred možným 

ubližovaním. 

- Ak sa ti na internete niekto vysmieva, nadáva ti, vyhráža sa ti alebo ti ináč ubližuje, nemá na to 

právo a ty sa vždy môžeš nejakým spôsobom brániť. Daj agresorovi pokojne a dôrazne najavo, 

že si takéto správanie neželáš, a ďalej s ním nekomunikuj. Ak sa ho budeš snažiť presviedčať, 

tak ho len povzbudíš v tom, aby pokračoval – chce totiž vidieť tvoju reakciu a pozorovať tvoj 

strach. 

- Ak kyberšikanovanie neprestáva, nenechávaj si to pre seba. Ak je ti niečo veľmi nepríjemné 

alebo ťa trápi, tak to nie je len tak. Aj pre dospelého je ťažké zvládnuť opakované ubližovanie, 

zastrašovanie alebo vyhrážanie. Povedz o kyberšikanovaní niekomu dospelému – rodičovi, 

učiteľovi, psychológovi, polícii, kontaktuj linku Pomoc.sk (116 111). Nespravil si nič zlé a nie je 

dôvod na to, aby si sa za to hanbil alebo musel trpieť. 



- Na internete môžeš agresora zablokovať alebo ho nahlásiť administrátorovi stránky. Ak sa 

stretneš s útokmi, posmechom či vyhrážkami, všetky dôkazy (SMS správy, emaily, stránky, čet) 

si ukladaj. 

- Kyberšikanovanie nie je správne a môže niekomu veľmi ublížiť. Dobre si rozmysli, čo na 

internete robíš, či už zo zábavy, z hnevu alebo túžby po pomste. To, čo sa tebe zdá ako 

maličkosť, môže ten druhý prežívať ako silné zranenie. Ak sa niekomu na internete vysmievaš, 

nadávaš mu alebo sa mu vyhrážaš, tak si ty sám tým, kto „kyberšikanuje“. Mysli na to, že 

niektoré činy sa už nedajú vymazať alebo vziať späť. Ak ubližuješ, raz ťa to môže mrzieť a môžeš 

sa neskôr za svoje správanie cítiť trápne. 

- Ak si všimneš, že niekto niekomu na internete alebo pomocou mobilu ubližuje, posmieva sa 

mu, ponižuje ho, nezostaň ticho. Pomôž obeti, zastaň sa jej, povedz niekomu dospelému o 

kyberšikanovaní. Aj ty môžeš byť tým, kto zabráni ubližovaniu, násiliu a nespravodlivosti. Ak 

páchateľ vidí, že obeť nie je sama, tak často so svojím správaním prestane. 

 

 


