
Milé deti, vitajte v našej 
špeciálnej rubrike, ktorá je 
venovaná práve vám, a tak 
trošku aj vašim rodičom. Na 
týchto dvoch stranách náj-
dete zaujímavé veci, vďaka 
ktorým sa niečo nové naučíte 
a zároveň sa poriadne zaba-
víte. Tak poďme na to

Určite ste teraz často počuli o tom, 
že je medzi nami nový koronavírus. 
Aj kvôli nemu ste teraz doma a nie 
s kamarátmi v škole, nemôžete sa 
len tak zahrať na ihrisku, ale oveľa 
viac komunikujete cez počítač, tele-
fón či tablet. Pravdepodobne sa cez 
počítač aj učíte, aby ste nezameš-
kali zaujímavé učivo.

Byť doma je super, no nie je 
to bežná situácia, a preto ku nej 
všetci pristupujeme zodpovedne. 
Tak ako sa vy doma učíte, rodičia 
pracujú možno tiež z domu. Celý 
svet teraz akoby funguje v online 
svete – cez internet.

No tak ako je v tom reálnom 
svete koronavírus, ktorý nás môže 
nakaziť, tak sa aj v online svete 
šíria vírusy. Tie sú však úplne iné, 
ako tie čo nakazia ľudí, a preto 
vám vysvetlíme, aký je rozdiel me-
dzi normálnym vírusom a vírusom 
v počítači.

Normálny vírus - je drobná časti-
ca, ktorú nie je vidieť ani v bežnom 
mikroskope. Táto častica v sebe 
nesie nejakú genetickú informáciu 
a zväčša sa prenáša dotykom či 
drobnými kvapôčkami. Keď sa 
dostane do tela človeka, začne 
napádať jeho bunky v tele a tým 
vyvolá infekčné ochorenie. Vírus 
sám o sebe nedokáže prežiť dlho, 
preto potrebuje napádať ľudské 
bunky – ktoré voláme hostiteľské.

Počítačový vírus – je v podstate 
škodlivý kód, ktorý sa šíri sám bez 
vedomia používateľa. Väčšinou 
sa do vášho počítača či telefónu 
dostane infi kovaným programom, 
napríklad hrou, ktorú si stiahnete 
do mobilu. Z vášho počítača či 
mobilu sa dokáže ďalej šíriť naprí-
klad do počítačov vašich kamará-
tov či rodiny.

Často si umývam ruky 
a dodržiavam hygienu Neklikám na odkazy, ktoré nepoznám

Obmedzím pohyb medzi ľuďmi 
a nestretávam sa s kamarátmi

Neotváram neznáme prílohy v e-maile alebo 
e-maily od ľudí, ktorých nepoznám

Na verejnosti nosím ochranné rúško Mám nainštalovaný antivírusový program, 
ktorý mám neustále aktualizovaný

Čistím povrchy doma, napríklad stôl kde 
sedím, mobil ktorý používam a podobne

Udržujem aktualizovaný softvér v počítači 
alebo telefóne

Ak kašlem alebo kýcham tak iba do 
vreckovky, ktorú odhodím do smetiaka

Nenavštevujem nezabezpečené internetové 
stránky

Nedotýkam sa tváre, úst, očí a nosa Nesťahujem rôzne hry a programy zadarmo, 
ale poradím sa s mamou či ockom
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Normálny 
vírus

Počítačový 
vírus

Nie je vírus ako vírus

Ako sa 
treba pred 
vírusom 
chrániť?
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Latkovka
Poprehadzujte latky tak, aby ste v prvom riadku vytvorili 
slovo. Následne prečítate celé znenie tajničky.

Ako sme si povedali na predchádzajúcej strane, 
okrem normálnych vírusov, sú aj vírusy, ktoré sa 
šíria medzi počítačmi či telefónmi, jednoducho 
povedané v online svete. Vtedy je... (tajnička)

Viac o tom, ako si na 
internete dávať pozor pred 

škodlivým kódom nájdete na 
www.bezpecnenanete.sk

Pripravený je pre vás aj 
zábavný animovaný seriál 

Animálie. 

Počítačové vírusy sú 
v niečom podobné tým 
normálnym vírusom. Tiež 
sa šíria tak, že ich nevidíme, 
ale v počítačovej sieti.

1. Starí ľudia od nás počas koronavírusu potrebujú...
2. Kvôli prevencii si často umývam...
3. Školské hodiny prebiehajú...
4. Na dezinfekciu používam dezinfekčný...
5. Na tvári nosím ochranné...
6. Do mobilu si sťahujem...
7. Na umývanie rúk používam...

1

2
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4
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6

7

Í S V R U

E Š J A J

O I K D L

Ý D V K Ó

Najlepšie vás pred počítačovým 
vírusom ochráni antivírusový 
program. Ale aj napriek tomu, by 
ste stále mali byť obozretní a dá-
vať si na internete pozor. Vírusy 
totiž ich stvoritelia skrývajú tak, 
aby ste ich nenašli a veľakrát sa 
môžu tváriť neškodne ako bežná 
počítačová či mobilná hra. 

Krížovka
Vyplňte si krížovku a uhádnite tajničku. 

Počítačové vírusy sú skryté 
tak, že ich nevidíme. Môžu 
sa tváriť aj ako (tajnička), či 

hra, ktorú si chceme zadarmo 
stiahnuť a zahrať.
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Asi ste už počuli o divokých 
predátoroch v prírode, ako 
sú napríklad levy či tigre. My 
vám dnes povieme o pre-
dátoroch, ktorí číhajú na in-
ternete a sú nimi ľudia, ktorí 
nemajú vždy pekné úmysly. 

Radi si užívate chvíle so svojimi 
kamarátmi vonku? Je super byť 
s niekým, koho poznáme, máme 
ho radi a môžeme sa s ním hrať 
a zabávať.  
Potom však prídeme domov 
a chytíme do rúk počítače či mobily 
a presúvame sa do virtuálneho 
sveta, ktorý nám ponúka neobme-
dzené možnosti. Určite to poznáte. 
Či už na Tik Toku, Instagrame alebo 
aj na Facebooku uverejňujete vtipné 
videá, fotky, lajkujete kamošov 
a občas sa vám môže stať, že vám 
lajkne fotku niekto, koho nepoznáte, 
alebo vám niekto, koho nepoznáte 
pošle žiadosť o priateľstvo. Prípadne 
vám rovno napíše správu.
Tak ako nie je úplne bežné, že sa 
vám prihovorí hocikto cudzí na ulici 
či v obchode, nie je bežné ani to, 
aby vám hocikto cudzí napísal cez 
internet. Hoci nie vždy to musí byť 
niekto nebezpečný, vždy je potrebné 
byť opatrný. Nie všetko je totiž také, 
ako sa to na prvý pohľad môže zdať. 
Človek na druhej strane môže mať 

cudziu fotku a vydávať sa tiež za 
niekoho úplne iného. Preto buďte 
maximálne opatrní, o čom si spolu 
píšete, aké informácie takémuto 
človeku hovoríte. Rovnako je dôleži-
té, neposielať hocijaké fotky.
Niekedy to môže začať nevinným 
písaním, kde vám niekto chváli fotky 
a môže to pokračovať až tým, že od 
vás začne žiadať aby ste sa odfotili 
niekedy aj v nepríjemných pózach 
či s oblečením, alebo bez neho. 
Tiež od vás môže žiadať, aby ste sa 
niekde stretli naživo. Pozor, môže 
to byť nebezpečné a je to absolútne 
neprípustné a nezabudnite, že nikdy 
nemusíte reagovať, ak od vás niekto 
žiada niečo, čo je vám nepríjemné.
Úplne najlepšie urobíte, ak prídete 
za svojimi rodičmi a poviete im, že 
vám píše niekto, koho nepoznáte 
a poradíte sa.
Nižšie píšeme zopár tipov pre vás, 
aby ste vedeli na čo si dávať pozor 
na internete. Viac tipov o bezpeč-
nosti na internete však nájdete aj na 
bezpecnenanete.sk.

Vždy, ak ti píše niekto, koho nepo-
znáš, urobíš najlepšie ako to povieš 

svojim rodičom

Nepíš si len tak s niekým, koho 
nepoznáš v skutočnom živote

Neposielaj akékoľvek súkromné fotky 
cudzím ľuďom

Nezdieľaj fotky verejne

Nehovor o veciach zo svojho 
súkromia 

Nestretávaj sa s niekým, koho si 
spoznal/-a cez internet a nepoznajú 

ho tvoji rodičia osobne

Osemsmerovka
Vyškrtajte všetky slová z osemsmerovky a nepre-
škrtnuté písmenká vypíšte ako idú za sebou v riadku 
a vyriešite tajničku.

Ak mi niekto cudzí _ _ _ _ _ _ fotku, znamená 
to, že možno som ju uverejnil verejne. Fotky 
môžete uverejniť aj tak, že sa zobrazia iba 
vašim priateľom. Vždy je dôležité strážiť si 
svoje súkromie aj na internete.
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Nie všetko je také, 
ako sa zdá

Na čo 
si dávaj 
pozor

môžete uverejniť aj tak, že sa zobrazia iba 
vašim priateľom. Vždy je dôležité strážiť si 
svoje súkromie aj na internete.
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Vždy ak sa vám snaží písať 
niekto, koho nepoznáte 
osobne, buďte opatrní
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Nezabudnite, že deti v internetovom priestore treba 
chrániť. Hoci im môžete nainštalovať bezpečnostný 
softvér do smartfónu, ako napríklad ESET Parental 
Control, vždy je v prvom rade dôležitá osobná komu-
nikácia, dôverný a vysvetľujúci rozhovor. 

Pravidelne s deťmi komunikujte 
o hrozbách na internete

Nezakladajte deťom účty na 
sociálnych sieťach skôr, ako je to 

legálne umožnené poskytovateľom

Trávte s deťmi čo najviac času osob-
ne, teda nie prostredníctvom mobilu

Pýtajte sa, s kým si vaše dieťa píše 
a o čom

Nenechajte dieťaťu absolútnu 
kontrolu nad mobilom

Budujte si s dieťaťom dôverný vzťah, 
aby v prípade akýchkoľvek problémov 
nemalo problém za vami prísť a roz-

právať sa o ňom s vami

T L I B O M

I N S T A A

K L A E P I

T J K S P L

O P M E K N

K R Á S A E

Tipy pre rodičov

Je tu však zopár rád pre rodičov, 
ktorých sa držte:

Správne riešenia: LAJKNE

právať sa o ňom s vami

T L I B O M Slová na 
vyčiarknutie: 

MOBIL
TIKTOK
INSTA
APPKA
ESET
KEMP
KRÁSA
MAIL

1
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6

Minikvíz
Vyplň náš minikvíz a zisti, či vieš bojovať s on-line 
predátormi. Pri každej odpovedi máš napísaný počet 
bodov. Po ich sčítaní si prečítaj vyhodnotenie. 

1. Ak ti príde žiadosť o priateľstvo od cudzieho človeka, tak:
a) Potvrdím ju a budeme priateľmi (1 b.)
b) Poradím sa s rodičmi či je to človek, ktorého si môžem pridať 

medzi priateľov. (3 b.)
c) Nepotvrdím ju skôr, ako sa nespýtam či sa poznáme a ak sa 

nepoznáme, tak ju zmažem, alebo zablokujem. (2 b.)

2. Do komentára pod fotku mi niekto napísal, že som škaredý/
škaredá: 

a) Komentár si nevšímam a zmažem ho (3 b.)
b) Odpíšem na komentár, že ma nezaujíma jeho názor (2 b.)
c) Napíšem aj ja jemu pod fotku, že sa mi tiež nepáči (1 b.)

3. Ak si odo mňa niekto cudzí cez internet pýta moje fotky, tak: 
a) Odfotím sa pošlem mu fotku a vypýtam si aj jeho fotky (1 b.)
b) Najskôr si s ním chvíľu píšem a keď mi pošle fotky on, pošlem 

mu ich aj ja. (2 b.)
c) Nepošlem mu žiadne svoje fotky a ak ho nepoznám, nebudem 

mu ani písať (3 b.)

4. Napísal mi chalan, ktorý tvrdí, že ma pozná zo školy, no ja ho 
nepoznám. A pýta sa ma kde bývam.

a) Chvíľu si s ním píšem, aby som zistil/-a či je naozaj z našej školy 
(1 b.)

b) Radšej som opatrný/-á a zbytočne sa s ním nedávam do reči 
(2 b.)

c) Nikdy o svojom súkromí a bydlisku nehovorím niekomu, koho 
nepoznám (3 b.) 

Vyhodnotenie:
Počet bodov 4 – 6: Rozhodne musíš byť podstatne opatrnejší/-ia. 
Príliš dôveruješ ľuďom, ktorí ti napíšu a nie vždy môžu mať dobrý 
úmysel. Dávaj si pozor komu odpisuješ a nezdieľaj o sebe verejne 
veľa vecí cez sociálne sieť.
Počet bodov 7 – 9: Hoci už vieš čeliť rôznym nástrahám na 
internete, stále sa nájde niečo, čo ťa môže prekvapiť. Skvelé je, že 
nezdieľaš o sebe na internete súkromné veci a opatrne sa správaš 
aj pri komunikácii cez chat.
Počet bodov 10 – 12: Vynikajúce! Môžeš byť vzorom pre ostatných 
rovesníkov a tiež ich môžeš poučiť, ako sa majú správať na inter-
nete, aby sa vyhli zlým skúsenostiam. Chrániš si svoje súkromie 
a to určite oceníš v budúcnosti. Si bojovník proti digitálnemu 
nebezpečenstvu! Len tak ďalej.
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Aj ty si fotíš a točíš videá so 
svojím telefónom, zavesíš 
ich na Instagram či Tik-tok 
a tešíš sa z pribúdajúcich 
follower a lajkov?

Na točení videí a fotení fotiek nie je v podstate nič 
zlé. Je úplne normálne, že sa s kamošmi fotíte, 
natáčate videá a že ich potom aj uverejníte na 
Instagrame či Tik-toku. No treba vždy myslieť 
aj na to, že tieto videá uvidia úplne cudzí ľudia, 
ktorých nepoznáte. 

Prečo si treba 
dávať pozor?
Nemusia to byť iba vaši kamaráti, 
ktorí vám dajú lajk. Na internete 
je množstvo ľudí, ktorí číhajú na 
to, kto na svojom verejnom profi le 
uverejní citlivé informácie alebo 
inak zaujímavý obsah. Napríklad 
ak sa odfotíš doma v detskej 
izbe a v pozadí bude vidno výhľad 
z tvojho okna, ktorý je niečím špe-
cifi cký, napríklad vidno kostolnú 
vežu, ľahko môžu vypátrať, kde 
naozaj bývaš. 

Ďalšou hrozbou je napríklad to, 
že po zverejnení videa či fotky sa 
môžeš stretnúť aj s tým, že sa 
nemusí tvojim kamarátom páčiť 
a začnú ti písať nepekné veci. 
Preto vždy predtým, ako niečo 
uverejníš, porozmýšľaj, či video 
alebo fotku chceš naozaj uverejniť. 

Na fotke by nemalo byť vidno citlivé 
údaje 

(napríklad aj fotka spred vchodu do 
vášho domu je pre zlodejov už údaj, kde 

bývaš)

Fotky z dovoleniek a výletov radšej 
uverejni vždy až po návrate z výletu

Pozor na situácie, v ktorých sa fotíš, aby 
si sa nezranil (pád z bicykla, schodov, 

kolobežky)

Priprav sa na rôzne reakcie od 
kamarátov (každá fotka sa nemusí páčiť 
každému, čo je samozrejme v poriadku, 

no nepodľahni internetovému hejtu)

Pamätaj na to, že všetko čo už raz 
uverejníš, zostáva na internete, aj keď 

to vymažeš
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Ako si odfotiť 
nielen peknú 
selfi e a natočiť 
skvelé video

Tipy na bezpečnú 
selfi e a video
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Na webe bezpecnenanete.sk
nájdete videoseriál Animália, 
kde uvidíte, ako sa Aster 
vysporiadal so selfi e. 

Nezabúdaj na to, že všetko čo 
už raz uverejníš na internete, tam 
naveky zostane, aj keď to vyma-
žeš. Všetky údaje, fotky, videá sa 
ukladajú a hoci po tom, čo klikneš 
na vymazať sa ti už nezobra-
zujú, vždy zostávajú uložené na 
serveroch (napríklad Instagramu 
či Tik-Toku).

A v neposlednom rade si treba 
dávať pozor, za akých okolností 
a v akom prostredí fotíš selfi e 
či točíš video. Prečo? Pretože je 
množstvo nebezpečných situácií, 
pri ktorých ti hrozí zranenie aj 
v off -line svete. Napríklad fotenie 
selfi e na bicykli, skateboarde, 
kolobežke či v nebezpečných 
výškach a podobne. Ďalšie tipy na 
bezpečné selfi e a videá nájdete aj 
na stránke bezpecnenanete.sk. 

No a keď budeš fotiť selfi e 
napríklad pod vodou v bazéne či 
mori, je celkom možné, že to bude 
tvoja posledná selfi e, ktorú svojím 
smartfónom urobíš – ak telefón 
nie je vodoodolný či chránený 
vodoolným puzdrom.

Na webe bezpecnenanete.skbezpecnenanete.sk
nájdete videoseriál Animália, 
kde uvidíte, ako sa Aster 
vysporiadal so selfi e. 

TOMÁŠ BURANSKÝ
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Rodičia by mali byť pre svoje deti vždy vzorom. Ako 
sa hovorí, stačí, aby rodičia usporiadane žili a aj deti 
sa budú pekne správať. Deti po nás často kopírujú 
vzorce správania, a preto je vždy najlepšie, ak s nimi 
hovoríte a sami sa snažíte ísť im príkladom. Čoho sa 
teda držať pri fotení selfi e či točení videa:

Ukážte deťom, čo sú to citlivé údaje 
a ako by mala vyzerať selfi e, kde 

nie je vidno nič, čo by mohli ostatní 
zneužiť

Naučte dieťa rozpoznať 
nebezpečenstvo – fotenie selfi e na 

hrane útesu nie je bezpečné

Prejdite si s dieťaťom nastavenie 
súkromia krok za krokom a vysvet-
lite mu, prečo je dobré, aby neboli 

všetky fotky či videá verejné

Neexistuje zázračné tlačidlo Vyma-
zať – v online svete platí, že všetko 
čo raz uverejníte, zostáva na serve-

roch dodávateľov služieb

Používajte správnu rodičovskú 
kontrolu – s aplikáciou na 

rodičovskú kontrolu môžete dieťaťu 
uľahčiť život v online prostredí. 

Určite sa však so svojím potomkom 
o jej inštalácii porozprávajte. 

Osemsmerovka
Po vyškrtaní všetkých slov, vám zostanú neprečiarknuté písmená. Po ich 
zoradení vyriešite tajničku.

Pri používaní sociálnych sietí ako je Instagram či Tik-tok je 
vždy dôležité správne nastavenie _ _ _ _ _ _ _ _. 

Krížovka
V krížovke sa dozvieš, že ..... údaje, by sa nikdy 
nemali ocitnúť na tvojich fotkách a videách.

K O O B E C A F

S C Ú O K G P W

N B Y O N O L A

Ó S T M E O I Z

F U I E T G K E

T E R R F L Á P

R S U A L E C P

A E C N I R I A

M T E G X O A M

S I S O U N D A

Niečo pre 
rodičov

Je tu však zopár rád pre 
rodičov, ktorých sa držte:

Správne riešenia: CITLIVÉ, SÚKROMIA

Slová na 
vyčiarknutie: 

Facebook
Aplikácia
Smartfón
Boomerang
Netfl ix
USBC
ESET
Security
Google
Waze
Sound
App
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4

5

1. Fotoaparát po anglicky
2. Aplikácia na uverejnenie fotiek
3. Aplikácia na uverejňovanie krátkych videí
4. Na Facebooku sa dávajú...
5. Celosvetový systém spojených počítačových sietí
6. Značka skaterských tenisiek
7. Cieľ inak
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Po vyškrtaní všetkých slov, vám zostanú neprečiarknuté písmená. Po ich 
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