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Za bezpečnosť detí na internete sú zodpovední ich rodičia. 

Všetko, čo zanecháš online: 

vyhľadávania, 

komentáre, 

prihlásenia, 

príspevky, 

lajky... 

a aj to, akým spôsobom zverejňuješ o svojich deťoch, 

nazývame digitálnou stopou. 

Všetky verejne zdieľané  

fotky z materskej školy alebo zo školy, 

vysvedčenie a tablová fotka,  

výlet, 

nehoda, narodeniny, oslava, 

karneval a lyžovanie, 

usmievavá alebo plačúca fotka 

sa dostane do veľkého virtuálneho koša,  

z ktorého si ich môže takmer 

HOCIKTO 

HOCIKEDY 

VYZDVIHNÚŤ.  

Dokonca aj po rokoch.  

Internet nikdy nezabúda.  

Takže predtým, než by ste niečo zverejnili o svojom dieťati, 

premýšľajte o nasledujúcich veciach! 

Zverejnili by ste o sebe alebo o vašej matke  

rovnakú fotografiu, životnú situáciu, 

nastavenie na internete? 

https://biteable.com/watch/3099169/948a92eb45a9ad8b546f186b793403b0


Boli by ste radi, keby o vás, ako dieťa, v týchto situáciách, bola k dispozícii fotografia 

komukoľvek dostupná? 

Napadlo vás niekedy, že 

90% prípadov sexuálneho zneužívania spácha niekto  

kto poznal dieťa predtým? 

Nie všetci známi sú priatelia! 

Ešte stále by ste to zdieľali? 

Tak tu je ďalších 10 dôvodov, prečo by ste nemali zverejňovať o svojich deťoch! 

1.  

pretože zvyšuje riziko obťažovania detí rovesníkmi a dospelými 

Čím viac príspevkov o dieťati je voľne dostupných na internete, tým vyššie je riziko, že kvôli 

nim sa dieťaťu 

vysmievajú, zahanbia ho, ponižujú ho, citovo ho vydierajú, vyhrážajú sa mu, obťažujúho alebo 

mu inak spôsobujú nepríjemné pocity, bolesť alebo utrpenie. 

Väčšinu šikanovania detí na internete páchajú iné deti. To tiež znamená, že v mnohých 

prípadoch kyberšikana nezostáva len v online priestore.  

Opustí ho, a pokračuje v triede, v škole, na tréningu, v parku v blízkosti miesta, kde dieťa žije.  

Je to obzvlášť nebezpečné, pretože dieťa má pocit, že môže byť 24 hodín denne šikanované 

online a nemá pokoj ani v reálnom svete.  

2.  

pretože fotografie detí, ktoré sú verejne zdieľané bez obmedzenia, môže ktokoľvek zneužiť  

Riziko zneužitia je tým vyššie, čím intímnejšia je situácia dieťaťa v príspevku a čím intímnejší 

je zdieľaný moment s fotografiou alebo bez nej. 

Zneužitie môže znamenať neoprávnené sťahovanie alebo zdieľanie na platformách, ktoré sú 

určené na (sexuálne alebo iné) zneužívanie detí.  

Na darknete alebo mimo neho, ale aj na uzavretých sieťach sa zneužívanie nahých, polonahých 

a intímnych fotografií malých detí považuje za bežné.  

3.  

pretože zverejnené obrázky môžu ovplyvniť sebavedomie dieťaťa 

Túžba prispôsobiť sa je v každom z nás. Pre deti je v mladom veku obzvlášť dôležité vedieť, 

čo si o nich myslia ich rodičia a ostatní dospelí, a v období dospievania vedieť, čo si o nich 

myslia ostatní mladí ľudia. 

Častým zverejňovaním rodičia riskujú, že poškodia vnútorné fungovanie sebaprijatia a 

pozitívneho sebaobrazu dieťaťa.  

Koniec koncov, nevysloveným cieľom každého príspevku je, aby ho ostatní milovali a mali 

radi. Nemôžete však predpovedať, koľkým ľuďom sa bude fotografia „páčiť“ (koľkí ho budú 

lajkovať). 



4.  

pretože to môže ovplyvniť obraz tela dieťaťa 

Deti, o ktorých často zverejňujú, sa nevyhnutne ocitajú v situácii, keď sa v porovnaní s 

ostatnými musia vidieť ako pekné, roztomilé, dostatočne dobré, dostatočne sympatické. 

Je to obrovská výzva – najmä ak tá skutočnosť nie je dieťaťu známa, že mnohé fotografie v 

príspevkoch sú zmanipulované, upravené a neukazujú skutočnú realitu.  

5.  

pretože dieťa nie je biodekorácia ani magnet na lajky 

Mnohí rodičia majú námietky proti tomu, aby ich deti boli využívané ako nástroje iných. Čoraz 

viac ľudí sa vyjadruje proti tomu, aby politici viedli kampaň s deťmi alebo aby influenceri 

predávali produkty s deťmi. 

Aj v každodennom živote sa mnohí ľudia môžu stretnúť so situáciami, keď dospelý bez ohľadu 

na želanie dieťaťa alebo na to, čo je pre dieťa dobré, „využíva“ dieťa pre svoje vlastné ciele a 

záujmy. 

Tento stav môžeme zmeniť len vtedy, ak rodičia prijmú, že účasť detí musí byť vždy 

zmysluplná a významná. Len preto, že dieťa je „magnetom na lajky“, by sa o ňom nemalo 

zverejňovať.   

6. 

pretože dokonalé okamihy sa majú prežívať, nie zverejňovať 

Prezentácia akejsi zidealizovanej rodiny na sociálnych sieťach má ešte jedno úskalie. Všetci 

vieme, že rodinný život nie je len o dokonalých chvíľach. Sú ťažké dni a náročné chvíle. 

A tie sa oveľa ľahšie prežívajú, keď nie sme pod tlakom nutnosti prispôsobiť sa vysnívanému 

obrazu, ktorý je prezentovaný vonkajšiemu svetu, keď nás práve nikto nevidí. 

Čím menej dokonalých rodinných fotografií zverejňujeme, tým ľahšie môžeme prežívať v 

každodennom živote, že život je dokonalý spoločne s ťažkými chvíľami. 

7. 

pretože deti nasledujú príklad svojich rodičov: 

ak budete veľa zverejňovať, budú aj oni 

Ak rodičia veľa a často zvereňujú o svojich deťoch, ak ich stále fotia, ak majú v rukách telefóny 

v emocionálne dojímavých, dôležitých momentoch a radšej sa sústredia 

na zachytenie toho, čo sa deje, namiesto toho, aby to prežívali – to všetko bude pre dieťa 

príkladom. Niečo, s čím bude neskôr ako tínedžer veľmi ostro konfrontovať svojich rodičov. 

8. 

pretože fotografia imitujúca pózovanie dospelých nepatrí na internet – môžu ju použiť iní 

Niektorí ľudia sa cítia nepríjemne, keď dieťa robí gestá dospelých (predvádza sa, zvodne sa 

pozerá do kamery), pretože dieťa ani nevie, nechápe, že to, čo robí, je vo svete dospelých 

erotické alebo sexuálne. 



Dieťa má rád, keď sa blízki dospelí smejú na tom, že úspešne napodobňovalo dospelého. Malo 

by byť zakázané, aby sa tieto fotografie, zábery dostali na internet. 

9.  

pretože sa stiera hranica medzi súkromnými a verejnými informáciami 

Zverejnenie príspevkov o dieťati často znamená aj to, že poskytneme náhľad do intímnych, 

dôverných životných situácií. Do takých priestorov nášho života, do ktorých zvyčajne 

nepúšťame cudzích ľudí. 

Je veľmi cenné mať situácie, ktoré sú len naše. Nevzdávajme sa dobrovoľne práva na súkromie 

pre seba a pre svoje deti!  

10. 

pretože je možné, že dieťa nemá rád, keď ho fotografujete, a nesúhlasilo by so zdieľaním 

fotografie 

pretože verejné príspevky možno sťahovať, zdieľať, stiahnuť, manipulovať s nimi.  

Nevytvárajte možnosť zneužitia!  

Deti môžu byť ohrozené nielen fyzicky, ale aj na internete.  

Digitálne rodičovstvo sa dá naučiť!  

Zistite viac! 

www.hintalovon.hu 

(logó) 

 

http://www.hintalovon.hu/

