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Ahoj kamarát! 

Volám sa Neo. Možno sa Ti bude zdať, že som hranatý 

alebo príliš modrý. Som si istý, že si ma rýchlo zapamätáš.  

Kniha je pozvánkou do sveta, v ktorom Ti môžu byť 

niektoré situácie a veci povedomé. Prinášam Ti témy nielen 

o počítačoch a správaní ľudí. Dozvieš sa, ako sa chrániť pred 

rôznymi nebezpečnými vplyvmi z prostredia, ktoré súvisia 

s využívaním mobilných telefónov, počítačov a internetu.  

Predpokladám, že o niektorých témach už niečo vieš, 

alebo si o nich počul od rodičov, kamarátov alebo príbuzných. 

Budeš čítať o nových témach a pri nich budeš riešiť rôzne 

úlohy, ktoré Ti pomôžu tému pochopiť. Náučné texty Ti rozšíria 

vedomosti a praktické úlohy skúsenosti. Praktické úlohy si 

môžeš vyskúšať aj na stránke http://www.preventista.sk. 

V knihe pri riešení úloh, si môžeš kresliť, písať, 

vyfarbovať, ... 

Tak sa pusťme sa do objavovania nových informácií! 

Pozdravuje Ťa         

 NEO  

Tu som ja  Tu si môžeš dať vlastnú fotku, prezývku, alebo značku, 

ktorá ťa vystihuje 
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Symboly, ktoré ťa budú sprevádzať pracovnou učebnicou 
 

  
 
prečítaj si nové informácie 
 

 

 
úloha, ktorá čaká na vyriešenie 
 

 úloha, ktorú môžeš riešiť 
s kamarátom/viacerými kamarátmi 
 

 

ako to vyzerá v počítači  
 

 

úloha, ktorú si vyskúšaj alebo rieš v počítači 
 

 

 

            
  všimni si vo svojom okolí, pozoruj 
 

 

 

 

   

 

 

  

 

  

 

   

 

  



 

 

 

6 

SOCIÁLNE INŽINIERSTVO  
Nasledovné situácie nám ukážu, ako nás cudzí ľudia dokážu manipulovať a získať 
tajné informácie. 
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SOCIÁLNE INŽINIERSTVO   

Vieš, že…? 

...Sociálne inžinierstvo je spôsob manipulácie ľudí útočníkom, s cieľom 

získania konkrétnej informácie.   

Sociálne inžinierstvo je jedným z najnebezpečnejších spôsobov útoku. 

Nevyžaduje veľké technické zručnosti. Útočník nemusí používať počítač, 

mobily a pod.. 

Aké spôsoby správania útočníkov patria do sociálneho inžinierstva? 

# VZBUDENIE DÔVERY 

A) Najdôležitejšou úlohou pre útočníka je vzbudenie dôvery. Ak sa 

útočníkovi nepodarí presvedčiť obeť a vybudovať si dôveru, 

použije iný spôsob presviedčania.  

V ktorom z uvedených tvrdení je snaha o budovanie dôvery? Správnu 
odpoveď zakrúžkuj. 

1. „Dnes sme boli v kine na film Avatar.“ „Bol úžasný.“ „Určite 
pôjdem  do kina ešte raz.“  
„Videl si ho aj Ty?“ „Chceš ísť do kina?“ „Super!“ „Keď pôjdeme, 
dám Ti vedieť.“ „Budem rád, ak sa pridáš.“ 
 

2. „Dnes sme boli v kine na film Avatar.“ „Bol úžasný.“ „Určite 
pôjdem do kina ešte raz.“   
„Videl si ho aj Ty?“ „Chceš ísť do kina?“ 
„Áno, ešte som ho nevidel.“ 
„Super!“ „Kúpim lístky cez internet.“ „Mama mi práve oznámila, 
že jej dnes ukradli kartu.“ „Prosím Ťa, povieš Tvojej mamke, aby 
nám požičala kartu na zaplatenie?“ „Na zaplatenie lístkov budú 
postačovať tieto údaje: číslo karty, držiteľ karty, ..... „ 
 

3. „Dnes sme boli v kine na film Avatar.“  
„Bol úžasný, odporúčam Ti naňho ísť, kým ho ešte premietajú.“ 
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Vyber si dvoch kamarátov. Dokresli im tváre a pod obrázok napíš 
ich 5 dobrých vlastností. Mená kamarátov si vymysli. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 super vlastností:     5 super vlastností: 

1 ..................     1 ....................... 
2 ..................     2........................ 
3 ..................     3........................ 
4 ..................     4........................ 
5 ..................     5........................ 

       

Porozmýšľaj, u ktorého z nich by sa útočníkovi podarilo vzbudiť:  

dôvernosť, ľútosť, láskavosť, zvedavosť a ochotu pomáhať? 

Tieto vlastnosti by sa podarilo útočníkovi vzbudiť u 
................................................................................. 

Myslím si to preto, lebo................................................... 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 
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# ZASTRAŠOVANIE 

B) Ak si útočník s obeťou nevybuduje vzťah založený na dôvere, začne 

so zastrašovaním. Útočník začne využívať všetky možnosti, ako 

zastrašiť obeť tak, aby mu informácie, ktoré chce, poskytla.  

V rámci zastrašovania využije svoje postavenie „silnejšieho“ a obeť 

presviedča, že nemá na výber nič iné, len informácie, ktoré od neho 

žiada útočník prezradiť. 

Zaspomínaj si na rozprávky, ktoré si kedysi čítal. Vyfarbi, v ktorej 
z uvedených rozprávok sa postavy snažili získať niečo zastrašovaním. 

 

Červená Čiapočka 
 

O troch grošoch 
 

Popoluška 
 

Budkáčik a Dubkáčik 

 

Soľ nad zlato 
 

O dvanástich 
mesiačikoch 

 

O zlatej rybke 
 

Smelý zajko 

 

Vyber si dve zo svojich obľúbených rozprávkových postáv. Napíš ich 
kladné a záporné vlastnosti.  

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

Čo by si poradil postavám, ktoré si si vybral, aby zmenili záporné 
vlastnosti na kladné? 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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# VYUŽITIE ZÁVISTI 

C) Ešte viac zákernou formou je využitie závisti. Ak útočník zistí, že 

obeť niekomu niečo závidí, snaží sa to využiť vo svoj prospech. Pod 

zámienkou, že získa danú vec pre obeť, zisťuje si informácie 

o osobe ktorá má túto vec. To, že obeť informácie útočníkovi 

poskytne je skoro isté. Útočník obeti sľúbi napríklad získanie veci, 

ktorá je predmetom jeho závisti. 

Čo je podľa Teba „závisť“ ? 

...................................................................................  

...................................................................................  

...................................................................................  

 

Pozri na Wikipédiu, ako je tam vysvetlené slovo „závisť“. 

 

Vyrieš nasledujúce úlohy. Vyžadujú trošku trpezlivosti, ale Ty to 
zvládneš! 
 

1. Aký uhol zvierajú spolu malá a veľká ručička hodín: o tretej, 
piatej a šiestej hodine? 

Riešenie:  

 

 

2. Kedy od polnoci do rána (celé hodiny) zvierajú ručičky hodín 
uhol 30°, 60°, 120°?  

Riešenie:  
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Poznáš odpoveď aj bez kreslenia? Asi by Ti mohol niekto závidieť, že si 
rýchlejší v riešení ako on. Čo by si urobil, aby Ti tvoju šikovnosť iní 
nezávidel?  
 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

 

Ako útočník vykonáva útok?  

Útočník koná tak, aby u obete vzbudil dôveru. Nemusí používať 

výpočtovú techniku, mobily a PC. Pred samotným útokom si zistí 

potrebné informácie, prostredníctvom sociálnych sietí (napr. Facebook, 

...), prípadne z dennej tlače a podobne.  

Jedným zo spôsobov je aj preniknutie do budov. Preniknutím do budov 

útočníci získavajú údaje priamo odpozorovaním, prezeraním košov alebo 

krádežou.  

 
Určite si si všimol, že útočník často klame. Vedel by si odhaliť, že Ti 
niekto klame?  
Do obláčikov napíš, ako zistíš, že niekto klame. 

 

 
 
 
 
Čo by si urobil, aby v tvojom koši nikto nenašiel informáciu, ktorú sa 
dozvedieť nesmie. Uveď aspoň 3 príklady: 
1 ................................................................... 
2 ................................................................... 
3 ................................................................... 
 
Prezri si svoje veci na stole. Ktorú z vecí by si mal mať v školskej taške? 

........................................................................................ 
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Aké typy útokov poznáme?  

Trashing – útočník prehľadáva odpadkové koše v kanceláriách 

a verejných miestach, a snaží sa získať informácie (adresy osôb, 

telefónne čísla, dátumy narodenia, čísla bankových účtov,...) 

z neroztrhaných poznámkových lístkov, listov z bánk a podobne.   

Zelenou vyfarbi údaje, ktoré môžu vidieť aj iní.  

Červenou vyfarbi údaje, ktoré môže poznať len ich majiteľ. 

Číslo bankového účtu mojej mamy Heslo do počítača 
Dátum narodenia môjho strýka Faktúra za koberec do obývačky 
Pokladničný blok z nákupu Zoznam vecí na nákup pre ocka 
Telefónny zoznam ockových kolegov Rodný list mojej sestry 
Časopis Môj denníček 
Zoznam ubytovaní, kam pôjdeme na 
dovolenky a dátumy kedy odchádzame 

Kresby, ktoré som nakreslil, keď som 
čakal na ocka 

 

Baiting – útočník nechá záznamové médium (CD, DVD, USB) na mieste, 

kde ho obeť ľahko nájde. Útočník využije zvedavosť obete, ktorá 

médium vloží do svojho počítača a nakazí ho nežiadúcim kódom. 

Nežiadúci kód sa automaticky snaží prihlásiť do internetu. Cieľom 

útočníka je získať prístup do počítačovej siete.  

Ak nájdeš stratený USB kľúč alebo CD, či DVD, nikdy ho nevkladaj 

do počítača! Na takomto „stratenom“ zariadení môže byť veľa vírusov, 

ktoré sú pre počítač škodlivé.  
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Na obrázku vidíš príklad, keď niekto použil v počítači cudzí kľúč. 

Po vložení cudzieho kľúča sa môže spustiť automaticky program, 

o ktorom nikto nič nevie. Operačný systém nás upozorňuje, že to je 

neznáma aplikácia. 

 

 

Obrázok 1 Výber na spustenie alebo zastavenie neznámej aplikácie 

 

Komu máme odovzdať stratený mobil, ktorý si našiel ležať na ulici? 
Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

 

 

Čo by si urobil, keby si našiel v električke na sedadle položený notebook?  

....................................................................................... 
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Podvodné lotérie – útočník vzbudí u obete dôverčivosť.  
Pri podvodných lotériách ide o okná na webových stránkach, ktoré nám 
po prihlásení na inú webovú stránku sľubujú výhru (napríklad nový 
tablet). Úlohou obete je vyplniť údaje o sebe napríklad adresu, dátum 
narodenia a pod.. 

 

Na obrázku je príklad (vyskakovacieho) okna, ktoré sa zobrazí v prípade 
ponuky novej hry. Niekedy sa môže ponuka schovávať za známu hru. 
V tomto prípade bol použitý obrázok z hry Minecraft. Okno 
(vyskakovacie) po spustení vyžaduje vyplnenie údajov z platobnej karty. 
Ak takéto údaje vyplníš, môžu byť zneužité. Útočník sa vie dostať 
k zadaným údajom, a dokáže zobrať všetky peniaze z účtu, na ktorom 
nič nezostane. 

 

Obrázok 2 Vzor (vyskakovacieho) okna v hre 

 

Porozmýšľaj, čo je najväčším lákadlom na (vyskakovacom) okne, že naň 
kliknú Tvoji spolužiaci.  

...................................................................................... 

 

Porozmýšľaj, aké lákadlo by malo mať  vyskakovacie okno, aby naň klikol 
jeden z Tvojich rodičov?  

......................................................................................  
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Zmelodizuj text. Zaspievaj si karaoke.  
 
Keď vonku slnko svietilo,  
a dvere zdobilo imelo, 
zmyslel som si veselo, 
snehuliaka stavať, 
by sa mi  zachcelo. 
 
Vybehol som na záhradu, 
pred tým som šiel  
dnu po radu. 
Čo si obliecť cez zimu, 
keď oziabe ofinu. 
 
Snehuliak je na dvore, 
a ja s Timom v komore.  
Timo  je môj mladší brat, 
správa sa sťa advokát. 
Pri bráne sme zazreli,  
cudzí človek tam sliedi. 
 
Vraj, kedy bude večera, 
že on tu býva od včera. 
Pýtal sa na rodičov, 
či cestujeme krajinou. 
Timo  zavetril veľký klam,  
a odtiahol ma ku dverám. 
 
Lepšie je viacej utajiť, 
ako mať len ihlu, niť. 
Asi ma šľahne od jedu  
alebo urobím nezbedu. 
Hneď ako začal vyzvedať, 
nevedel som nič povedať.  
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PHISING  
Phising je spôsob ako nás presvedčiť veľmi dobrou ponukou, aby sme odovzdali informácie 
útočníkovi alebo umožnili spustenie zavíreného súboru v našom PC. 

   
 

Barbie dostala email.  Podľa pokynov 
v emaili si môže stiahnuť novú hru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stačí kliknúť „ÁNO“ a už sa  

niečo v počítači inštaluje.  

 

 

 

 

 

 

 

Kliknutím na „ÁNO“ sa do počítača 
nainštaloval vírus. Vírus počítač 
poškodil. Všetky súbory sa zničili. 
Počítač je zničený a súbory sú 
stratené. 
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Miško dostal super ponuku cez sms 
správu.  

Môže získať nový mobil len za 1 EURo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jožka zlodeji oklamali. Jožko im dal  

  1 EURo, ale  zlodeji si stiahli z platobnej 
karty aj všetky ostatné EURá.  

 Rodičia majú teraz kartu bez  

peňazí a údaje o nich sú prezradené. 
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PHISHING 

Vieš, že…? 

…Phishing (čítaj fišing) je spôsob podvodného, neoprávneného 
získavania prístupu k údajom? 

Phishing vykonáva hacker alebo útočník. Phishing je založený na 
klamlivej komunikácii s obeťou. Hacker sa snaží získať informáciu 
klamstvom alebo prílišným priateľským správaním. Takéto správanie 
v nás nemusí hneď vzbudiť podozrenie, že osoba je zároveň hackerom. 

Kto je Hacker (čítaj heker)? 
Hacker (útočník) sa snaží manipulovaním ľudí získať konkrétnu 
informáciu, napríklad údaje z platobnej karty. Snaží sa získať 
informáciu, na základe ktorej je schopný spáchať podvod. Výsledkom 
spáchaného podvodu je obohatenie sa, pomsta a pod..  

Hacker sa snaží komunikovať často. Osobu, s ktorou sa snaží nadviazať 
kontakt a získavať od nej informácie označujeme ako „obeť“.  

Kto je“ obeť“? 
Obeť je osoba, od ktorej sa hacker snaží získať informácie, aj keď nemá 
právo ich vedieť alebo zisťovať.   

 

Obrázok 3 Email na vylákanie informácií 

 

Akú informáciu sa snažil získať útočník?  

Porozmýšľaj, čo sa mohlo stať, ak by niekto na takýto email odpovedal.  

Prečo by sme nemali odpovedať na email tohto typu? 

....................................................................................... 
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Prezri si svoje správy v počítači alebo mobile. 
Skontroluj, či sa niekto od Teba nesnažil získať informácie, ktoré sa ho 
nijako netýkali. 

 

Ako je možné, že obeť neidentifikuje znaky falošnej stránky?  
Dôvod je  jednoduchý: vizuálna stránka, obrázky, ikony, záložky sú 
takmer rovnaké ako na originálnej stránke. Niekedy je veľmi ťažké 
rozoznať originálnu stránku od falošnej stránky.  

Útočník, ktorý vykonáva phishing, najčastejšie vytvorí veľmi 
podobné na prvý pohľad takmer rovnaké webové stránky.  

Do našej emailovej schránky nám niekedy môžu byť doručené 
emaily, ktoré nás priamo na falošné stránky odkazujú. V emailoch sú 
pokyny, ktoré vyzývajú na vypĺňanie údajov  pod zámienkou ochrany. 
Opak je však pravdou. Zadané údaje napr.: meno, adresa, dátum 
narodenia, údaje o rodičoch, či informácie o platobných kartách pod. 
môžu byť zneužité. 

 

             

Obrázok 4 Príklad e-mailu s odkazom na falošnú stránku   

 

Kliknutie na takýto link je nebezpečné. V našom živote nie je nič 
zadarmo, ani hračky. Na ďalšom obrázku si ukážeme, ako môže vyzerať 
stránka, ktorá chce od vás vylákať údaje. 
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Obrázok 5 Príklad falošnej stránky na získanie údajov 

 

Na obrázku označ aspoň tri veci, ktoré vzbudzujú podozrenie, že 
nie sú pravdivé. Porovnaj stránku s e-shopom s hračkami na internete. 

 

Dostal si už aj Ty email od neznámeho adresáta, v ktorom bol link 
s pokynom, aby si naňho klikol? Čo je dôležité v takýchto prípadoch 
urobiť?  

 

Čo by si robil, ak by Ti doručili takýto email? 

……………………………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………………………............ 

 

 

Prečo nesmieme na link od neznámych odosielateľov klikať?  

a) zadané údaje môžu byť zneužité 
b) mohlo by sa nám začať kaziť auto 
c) kamarát by sa na nás nahneval 
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Čo je dôležité urobiť pri doručení emailu s linkom?  

*zo zátvorky doplň slovo v správnom tvare 

Informovať …………………………. (učiteľ, kamarát, predavačka). 

Skontrolovať ………………………..(teplota počítača, antivírusový program, 
ikony na obrazovke). 

  

Prezri si svoju emailovú schránku s doručenou poštou. Skontroluj, 
či v doručenej pošte nenájdeš email, v ktorom máš link na ktorý máš 
kliknúť, aby si niečo vyhral.  

 

Na link neklikaj! Takýto email ihneď vymaž zo svojej schránky! 

 

Ak nemáš emailovú schránku, popros rodičov, aby si oni pozreli 
doručenú poštu. Ak nájdu email takéhoto typu, vieš im poradiť, čo s ním 
majú urobiť? 

 

 

 

Na sociálnych sieťach vytvárajú útočníci 
rôzne hry a súťaže, pomocou ktorých sa 
dostávajú k rôznym údajom.  

Príkladom takejto hry je Akcia Vyhraj 
mobil!  

Pri tomto druhu hry Ťa zaregistrujú za cenu         
1 EUR do súťaže. Ty musíš zadať údaje 
z platobnej karty. Ak to spravíš, útočníci všetky 
peniaze z karty zoberú.  

 

 

Obrázok 6  Hra – Akcia vyhraj mobil! 
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Ďalším príkladom hry je hra: Sudoku.  

Pri inštalácii/spustení hry je nutné povoliť prístup na všetky 
súkromné veci v telefóne: fotky, meno, priezvisko, kontakty, polohu 
prostredníctvom GPS signálu a útočník si Ťa potom môže  ľahko 
vystopovať. 

 

   
Obrázok 7  Označenie lokality pri hre Sudoku 

 
Zamysli sa, prečo hra Sudoku vyžaduje lokalizáciu hráča.  
Uveď aspoň 3 dôvody, prečo lokalizáciu nepovoliť v tejto hre: 

1. .......................................................................... 
2. .......................................................................... 
3. .......................................................................... 

 
 
 
Vyskúšaj si nainštalovať hru. Počas inštalácie nepovoľ všetky vyššie 
uvádzané prístupy.  
Zmení sa niečo na fungovaní hry? 
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Ako sa prejavuje útočníkove konanie? 

1. vytvorením falošných stránok, 

2. vytvorením falošných aplikácií (napríklad na Facebooku), 

3. neoprávneným získavaním informácií, 

4. vzbudzovaním dôvery alebo využitím slabej povahovej stránky 

používateľa. 

 

Ako vyzerá falošná webová stránka?  

Môžeme ju prirovnať napríklad k situácii, keď dostaneš diplom za  

1. miesto v plávaní. Urobíš si kópiu diplomu. Pri kópii 

vyhotovenej kvalitnou tlačiarňou, je voľným okom ťažko rozoznateľná od 

originálu. Kópia je síce podobná, ale nie rovnaká.  Kópia je na inom 

papieri, používa inú sýtosť farieb a môže sa na nej niečo zmeniť, 

napríklad farba pečiatky.  

Falošná webová stránka sa odlišuje od pravej napríklad: 

a) pridaním alebo odobratím písmena v názve stránky, 

b) zmenou v adrese stránky, 

c) zmenou v záložkách na stránke. 
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Obrázok 8  Príklad webovej stránky 1 

 

 

Obrázok 9  Príklad webovej stránky 2 

Nájdi rozdiely medzi stránkami. Ktorý rozdiel si si všimol ako prvý?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Porovnaj dve, alebo viacero školských stránok. Urči, čo majú spoločné. 
Nájdeš dve úplne rovnaké? 
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Ako sa ochrániť pred phishingom?  

1. Vyhýbajte sa klikaniu na odkazy v neznámych správach a emailoch. 

2. Je nevyhnutné mať nainštalovaný antivírus s kontrolou emailového 

klienta a rozšíreným o ochranu pred phishingom. 

3. Nepoužívajte neznáme programy alebo programy, ktoré boli 

stiahnuté z neznámeho úložiska.  

4. Platobnú kartu na platby cez internet používajú výhradne rodičia! 

5. Ak sa idete hrať jednoduchú hru, určite jej nedávajte prístup do 

celého vášho telefónu (napríklad: Galéria, Kontakty, GPS - 

umiestnenie telefónu,...)  

6. Každé telefónne číslo si osobne prever u kamaráta, či naozaj patrí 

jemu. 

7. Používajte zdravý sedliacky rozum. 

 

 

Vieš čo znamená „Používať zdravý sedliacky rozum?“ 

Vyber správnu odpoveď. 

a) Je to čas, kedy rozprávajú starí rodičia svoje skúsenosti. 

b) Ak ho používam, súhlasím so všetkým, aj keď nerozumiem, čo 

sa odo mňa očakáva. 

c) Rozmýšlam, čo urobím a beriem do úvahy aj následky svojho 

rozhodnutia. 

 

Porozmýšľaj a napíš, kedy si použil zdravý sedliacky rozum pri práci 
s počítačom. 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
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Obrázok 10  Ikony antivírusových programov a súčastí balíka MS 

 

Na obrázku zakrúžkuj, ktoré ikony zaisťujú, že v počítači je antivírus 
nainštalovaný. 

 

 

Porozmýšľaj či je možné, aby si dostal phishingový email, aj keď máš 
nainštalovaný antivírus. Prečo si to myslíš? 

 

Skontroluj, či je v Tvojom počítači nainštalovaný antivírus.  

Nájdi na internete, ktoré antivírusy sú odporúčané. 

 

 

Obrázok 11 Bezpečnostné nastavenia pri inštalovaní mobilnej aplikácie 



 

 

 

27 

 

Ktoré z ponúkaných prístupov, nie je potrebné povoliť pri inštalovaní 
jednoduchej hry? Zakrúžkuj na Obrázku 11. 

 

Skontroluj, ktorej hre v mobile si pri inštalovaní povolil prístupy ku 
kontaktom, do galérie a podobne. 

 

 

Prečítaj si správy. Porovnaj ich obsah a urči, ktorá zo správ má znaky 
phishingu: 

 

A)  

Ahoj Majka, 

dlho sme sa nevideli. Rada by som sa s tebou znovu stretla. Teraz veľa cestujem po 
Slovensku a rada by som ťa v rámci mojich ciest navštívila.  
Teším sa na tvoju odpoveď, 
Tvoja  
 
Soňa 

 

B)  

Ahoj klient, 

používať našu stránku. Zaznamenali sme aktívne využitie našich bankových služieb. 
Za to ty vyherca. 
Stači pošleš číslo účtu a číslo bankomatovej karta a my ti poslať milión dolárov. 
Gratulovať 

 

Ktorá z týchto správ má znaky phisingu? Správnu odpoveď zakrúžkuj:  

Znaky phisingu má správa v bode A.   Znaky phisingu má správa v bode B.   
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Napíš ako by vyzeral email, ktorý by mal znaky phisingu. Email by 
„zaručoval“ výhercovi cestu okolo sveta.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pozri, čo urobil tlačiarenský škriatok s rozprávkou.  

Porovnaj oba texty. Vyfarbi text, vo formáte v akom sa zvyknú posielať 
phishingové správy. 

Môj brat Rodrick tvrdí, že všetci raz  budeme mať 

robotické časti tela a z ľudí sa stanú 

KYBORGOVIA.  

Dúfam, že na to už netreba dlho čakať, lebo keby 

som si mohol kúpiť robotické nohy, každé ráno 

by som si pospal o polhodinu dlhšie. 

Môj brat Rodrick tvrdiť, že bude robot a z ľudí sa 

stať KYBORGOVIA. 

Dúfať, že netreba dlho čakať.  

Keby som mať robotické nohy, ráno môcť pospať 

dlhšie. 

Zdroj: Denník odvážneho bojka 13, Snehová búrka. Jeff Kinney. 2019. Ikar. 

 

Zasúťaž si s kamarátom. Hru si môžeš vyskúšať aj s rodičmi.  

Rozdeľte sa do dvojíc. Jeden z dvojice hovorí vety, s nesprávnym tvarom 
slov. Úlohou druhého je opraviť, každé zle vyslovené slovo. Na opravu 
má 5 sekúnd. 

napríklad:  

Ty: „Včera som písať projekt na informatiku.“ 

Kamarát: Správne: „Včera som písal projekt na Informatiku.“  

Ty: „Pozrieť si video o šelmách a dravcoch.“ 

Kamarát: Správne: „Pozrieme si video o šelmách a dravcoch.“    a podobne... 
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V dvojici si zahrajte hru „Čelovka. Na obdĺžnik papiera napíš pravidlá 
„Ako sa chrániť pred phisingom?“ Na papier napíš vždy len jedno 
pravidlo. Rozstrihaj pravidlá a  upevni jednému z dvojice pravidlo na 
čelo. 

Úlohou je opísať tomu, kto má na čele napísané pravidlo, tak, aby ho 
dokázal sám povedať.  

 

 

Zmelodizuj text. Zaspievaj si karaoke. 

Internet je dobrá vec, 

nemá ho len zvedavec. 

Keď chceš niečo "postovať," 

musíš to aj heslovať. 

Nie je ťažké zistiť si, 

že si liezol na Rysy. 

Každý sa rád pýši tým, 

že navštívil Debrecín. 

Všetky tvoje zážitky, 

schovaj pekne do knižky. 

Ak si veľkým frajerom, 

neschováš sa hackerom. 

Dnes Ti poslal nový list, 

sám anglický, mladý princ. 

Ak mu pošleš eur pár, 

aj z teba sa stane kráľ. 
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POLITIKA ČISTÉHO STOLA 
Obrázky nám znázorňujú tri situácie, v ktorých boli ponechané dokumenty na stole. Všimni 

si, že zabudnuté dokumenty môžu byť ukradnuté, vyhodené alebo zničené. 

1.  

                   
 
2.  

                    
 
3.  
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POLITIKA ČISTÉHO STOLA - CLEAN DESK POLICY 

Vieš, že…? 

...čistý a uprataný stôl je zárukou, že všetky dokumenty sú pod 

kontrolou ich majiteľa? 

Keď je stôl uprataný, každý  vie, kde čo má uložené alebo vie kde má 

veci hľadať.  

#Upratujem doma 

Čo je dokument?  

Za dokument sa považuje zmluva, úradný list, výsledky od lekára, 

ale aj diplomy a vysvedčenia. Sú to listiny alebo listy rôzneho formátu, 

ktoré si každý musí odložiť na miesto, kde sú chránené pred 

poškodením. 

 V štvorsmerovke nájdi, čo všetko sa považuje za dokument. 

E I N E Č D E V S Y V 

R H S Y R M O L P I D 

B L I S T A V U L M Z 

Y A X K I N S I P A Z 

 

Zahraj sa s kamarátom na rýchlosť, kto z Vás si rýchlejšie poupratuje 

svoju časť lavice.  

 

Porovnaj, kedy sa Ti pracuje na lavici alebo na stole doma lepšie. 

a) keď máš na stole veľa rôznych vecí, 

b) keď máš na stole len tie veci, s ktorými momentálne pracuješ. 
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Vymysli slogan, ktorý bude kamarátov/spolužiakov inšpirovať k tomu, 

že si budú udržiavať na stole poriadok. 

napríklad: „Po sebe si upratuj a poriadok dodržuj!“ 
alebo: „Keď máš stále poriadok, neprekvapí ťa nevítaný hosť“ 
alebo „Uprataním na stole miznú problémy aj v škole.“ 

a pod.: 

........................................................................................ 

 

Matematika je veľmi náročná veda, ktorá vyžaduje dokonalý poriadok. 
Poriadok, aký sa učíme dodržiavať pri udržiavaní čistého/uprataného 
stola. Dodržiavanie poriadku v matematike nám umožňuje dostať stále 
rovnaký výsledok. Vyrieš úlohy, v ktorých sú zamotané matematické 
operácie:  

1. Aké číslo dostaneš, ak od dvojnásobku súčtu čísel 9 a 5 odpočítaš 
trojnásobok ich rozdielu?  

........................................................................................ 

2. Urči podiel súčinu a súčtu čísel 8 a 2. 

........................................................................................ 

 

#Upratujem v počítači 

 Dokument môže byť aj v počítači. V  počítači môže byť dokumentom 

napríklad projekt z biológie. 

Dokument  obsahuje text, môže byť napísaný v textovom editore – 

Worde a má svoj názov. Názov dokumentu určuje jeho autor.  

Dokumentom môže byť aj prezentácia v Powerpointe, Exceli  alebo 

uložený obrázok. 
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Obrázok 12 Spôsoby uloženia dokumentov v počítači 

Na obrázku 12 sú dva spôsoby uloženia dokumentov. V hornej časti 

obrázka sú dokumenty uložené na obrazovke. V dolnej časti obrázka sú 

dokumenty uložené v špeciálnom priečinku určenom na domáce úlohy. 

 

Vytvor dokument v Exceli, Worde, Powerpointe a ulož si obrázok na 

plochu. Dokumenty pomenuj. Vytvor priečinok (folder) a schovaj si 

všetky vytvorené dokumenty v priečinku. 

 

Napíš cestu k dokumentu v priečinku, ktorý máš uložený na ploche. 

................................................................................................. 

Všimni si, že cesta je priama – uprataná , nie je tam nič, čo by nás 

zmiatlo. Neexistuje dôvod, prečo by sme nenašli čo hľadáme, ak by sa 

hľadalo presne podľa uvedenej cesty.  
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#Upratujem doma 

Čo znamená „mať dokumenty pod kontrolou“?  

Dokumenty, ktoré môžu mať papierovú formu napríklad: knihy, 

zošity, listy, rôzne tlačivá, nikdy nenecháme položené na stole, lavičke 

a podobne. Dokumenty nenechávame na miestach, kde ich môže nájsť 

ktokoľvek. 

Ak si chránime takýmto spôsobom svoje veci, potom sa k nim nikto 

nedostane. Zabránime tým nesprávne alebo nevhodne použiť naše 

údaje, ktoré by v nich mohli byť uvedené. Rovnako si chránime veci, ak 

si ich odložíme. Ak máme vo veciach poriadok, nemôže sa nám stať, že 

nám ich niekto vezme a bude sa tváriť, že patria jemu. 

 

Obrázok 13 Veci na stole 

 

 

Ako sa môžu veci ponechané na stole poškodiť?  

........................................................................................ 
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Predstav si, že Tvoja mladšia sestra si sadla za stôl a keďže tam bol 
papier, nakreslila svoj obľúbený obrázok – bábiku v autíčku. Keď sa vráti 
otec, zbadá, ako si sestra kreslí na zmluvu pre klienta. 

Akú chybu urobil otec? 

........................................................................................  

 

#Upratujem v počítači 

 

Ktoré dokumenty by sme mali mať pod kontrolou?  

Ide napríklad o dokumenty, v ktorých je uvedený dátum nášho 

narodenia, adresa alebo heslá (napríklad do elektronickej žiackej 

knižky). 

 
 
Juraj Jánošík 28.03.2012 
Hanka Jánošíková 12.12.2013 
 
Heslo do sociálnej siete: Tazk6Hesl1sk0 

Lubko Vatke  0903 5522 0202 
Lubko Vatke   03. máj  2977 
 
NínaS  11.01.2012 
NinaS  09145525 776 
Heslo do hry Akvaparky: HrajAkoD1vý 
 

Obrázok 14 Zápisník 

V zápisníku sú veľmi dôležité údaje, ktoré voláme citlivé a je ich 

potrebné stále chrániť. 
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Ktoré citlivé údaje sú na Obrázku 14 Zápisník? Zakrúžkuj správnu 

odpoveď. 

a) dátum narodenia 

b) telefónne číslo 

c) prístupové heslo  

d) meno a priezvisko 

e) miesto bydliska 

f) čísla 

 

Skontroluj si svoje dokumenty uložené v počítači.  

Ak nájdeš dokument, v ktorom máš prístupové heslá, čo s ním 

urobíš? 

Správnu odpoveď zakrúžkuj!  

a) vymažem ho 

b) prepošlem si ho emailom 

c) všetky heslá si napíšem na papier a dám si ho k počítaču 

d) vymažem dokument a heslá si zapamätám alebo schovám, 

aby neboli dostupné ostatným používateľom 

e) vytlačím si ho a pripnem na chladničku 

 

Čo by si poradil používateľovi, ktorý si svoje heslá necháva pod 

klávesnicou počítača? Vymysli aspoň 2 dôvody, ktorými by si ho 

presvedčil, že to nie je bezpečné. 

1. .............................................................................. 

2. .............................................................................. 
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Vymysli aspoň 3 odporúčania, ako si chrániť Zápisník alebo Diár, 

v ktorom máš nielen dátumy narodení svojich kamarátov, ale aj svoj 

dátum narodenia.  

.......1............................................................................... 

.......2............................................................................... 

.......3............................................................................... 

 

Usporiadaj si svoje dokumenty v počítači. 

Vytvor si priečinok so svojím menom. V priečinku vytvor ďalšie priečinky 

pre každý predmet, na ktorý si už pripravoval projekt. Následne si 

všetky projekty, obrázky a všetko čo máš v počítači, ulož do vytvoreného 

priečinka. Vyskúšaj nájsť dokument, ktorý si uložil ako prvý. Ide to 

rýchlejšie, však?  

 

#Upratujem doma 

Je naozaj dôležité mať poriadok vo svojich veciach? 

Je to naozaj dôležité. Pri odchode z domu rodičia zamykajú dvere. 

Prečo to robia? Práve preto, aby sa do bytu či domu nikto nedostal. 

Chránia si nielen svoje veci, ako napríklad šperky alebo nábytok. Chránia 

si aj dokumenty. Upratanie vecí a uloženie na rovnaké miesto má výhodu  

v tom, že ich potom ľahšie a rýchlejšie nájdu. Keď sa pripravuješ do školy 

je vhodné vybrať si na svoj pracovný stôl len tie pomôcky, ktoré 

potrebuješ. Po ukončení prípravy, je vhodné si ich odložiť priamo do 

školskej tašky, aby si ich mal pripravené na nasledujúci deň do školy.  
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Pozoruj svoje okolie, či už doma alebo v škole.  

Zapíš, čo všetko si nechávajú spolužiaci, prípadne rodičia, kamaráti  

alebo ich rodičia „len tak pohodené na stole“. 

........................................................................................ 

 

Pokús sa vymyslieť „pravidlo“, ktorým všetkých presvedčíš, prečo je 

potrebné udržiavať poriadok na stole a vo svojom okolí. 

........................................................................................ 

 

Hru na poriadok si môžeš nielen vyskúšať v počítači, ale aj naživo 

s vlastnými vecami. Vyber si veci z tašky. Veci rozlož na stôl. Postav sa 

ku stolu, daj si ruky vedľa tela a keď Ťa odštartuje spolužiak (súrodenec, 

rodič, kamarát, ... ), začni upratovať veci do tašky. Vyhráva ten 

z dvojice, ktorý si do tašky pekne uloží veci rýchlejšie. Pozor, veci 

v taške nesmú byť rozhádzané! 

Súťažil som s ................................................................................... 

Môj čas .......................................................................................... 

Čas kamaráta ................................................................................... 

Víťaz je......................................................................................... 

 

Vyskúšaj aj: Odhadni koľko máš vecí v taške. Nazri do tašky, koľko vecí 

spočítaš pred upratovaním voľným okom a koľko po upratovaní. 
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#Upratujem v počítači 

Je dôležitý poriadok aj v počítači?  

Je to rovnako dôležité, ako poriadok na stole. Tým chránime 

informácie, ktoré máme v notebooku, počítači alebo v tablete. Ak si 

vždy pri odchode od stola zatvoríš stránky alebo zamkneš počítač, nikto 

sa Ti doňho len tak nedostane. Ak zdieľaš počítač s mladším alebo starším 

spolužiakom, nesmieš tam nechávať  dokumenty voľne prístupné. Mohlo 

by sa stať, že si pripravíš pekný projekt, spolužiak z vedľajšej triedy by 

Ti ho mohol vziať a tváriť sa, že autor je on.  

    

Obrázok 15 Prerušenie práce na počítači 

Na obrázku Miško odchádza od počítača. Ktorý spôsob odchodu od 

počítača je lepší a prečo?  

a)  Zakrúžkuj správny obrázok. 

b) Napíš prečo si zakrúžkoval obrázok:  

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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Pomôž mladšiemu súrodencovi alebo kamarátovi pri upratovaní vecí 

v počítači. Ako by si postupoval, aby si ho to naučil? 

Spýtaj sa rodičov, ako si ukladajú v počítači svoje dokumenty. Porovnaj 

seba a rodičov, kto si uchováva svoje dokumenty prehľadnejšie. 

 

 

#Upratujem doma 

Čo urobiť, aby Tvoje dokumenty boli v bezpečí?  

1. Nenechávať na pracovnom stole projekty, prezentácie a pod..  

2. Zošity, žiacke knižky, učebnice odkladať do políc alebo školskej 

tašky. 

3. Pri odchode od počítača zamknúť obrazovku.  

4. Ak nájdeš papierový alebo elektronický dokument voľne prístupný, 

upozorni na to rodičov alebo učiteľov. 
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Obrázok 16 Veci a dokumenty v bezpečí 

Pozri si webovú stránku školy. Pozoruj usporiadanie informácií do 

jednotlivých zložiek. Vieš v čom je výhoda tak veľkého množstva 

informácií uložených takýmto spôsobom? 

 

Prepíš 4 body – „Čo robiť, aby Tvoje dokumenty boli v bezpečí“ 

rozkazovacím spôsobom. (Napr. Nenechávaj projekty na ploche!, ... ) 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

 

#Upratujem v počítači 

Aké aktivity urobiť, aby si mal dokumenty upratané v počítači?  

1. Pomenovať si všetky dokumenty, aby som rozumel, čo obsahujú: 

projekt z vlastivedy sa môže volať: 

5ročník_vlastiveda_Nitra_Miško_01.docx. 
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2. Vytvoriť si priečinky (foldre), pre každý ročník a predmet zvlášť 

a tam ukladať všetky dáta k danému predmetu.  

a. 5 ročník \  vlastiveda  

b. 4 ročník \  angličtina 

c. Karate \ 1 ročník 

3. Dohodnúť si s rodičmi, ako a kam si skopírovať Tvoje súbory, aby 

sa nikdy nestratili. 

 

Obrázok 17 Dokumenty v počítači 

Pokús sa vytvoriť také prostredie vo svojom počítači, ako je na 

obrázkoch . 

Vymysli krátky príbeh, v ktorom opíšeš aspoň 4 miesta, ktoré si navštívil 
alebo o ktorých si sa učil. Poprehadzuj názvy miest alebo krajín. Úlohou 
spolužiakov je opraviť chybné časti v texte. Podobnú úlohu riešia ľudia, 
ktorí si nechajú dokumenty voľne na stole a niekto im zamieša listy. 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 
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Politika čistého stola znamená poriadok v dokumentoch, na stole a vo 
veciach a v informáciách. Pozri čo sa stalo v Jurajovom zošite 
z Geografie. Ak nájdeš chyby, oprav ich a vety napíš správne. 

Najväčšou nížinou na Slovensku je Podunajská nížina, ktorá sa nachádza 
v oblasti Vysokých Tatier. 
Najvyšším štítom je Pyšný štít, ktorý sa nachádza vo výške 2 655mnm. 
Hlavné mesto Slovenska je Banská Bystrica. 
Najdlhšou riekou na Slovensku je Torysa.  

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 

 

Zmelodizuj text. Zaspievaj si karaoke. 

Hľadáš zasa pero, papier? 

Hovoria ti, že si Panter? 

Ty máš chaos na stole, 

dedo zase v stodole. 

Chlácholí ťa milý bratku? 

"Vyznáš sa aj v neporiadku!" 

No raz príde chvíľa taká, 

prekvapí ťa kamarátka. 

Pred tabuľou prezentuje 

list za listom predstavuje,  

projekt, ktorý tvojím bol, 

kým zo stola nezmizol. 
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Nakresli, ako si predstavuješ najkrajšie miesto na svete . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

45 

CYBERSTALKING  

Cyberstalking je prenasledovanie, ktoré je dlhodobé, systematické 

a stupňované. Jedným zo spôsobov, ako sa pred cyberstalkingom 

chrániť, je nezverejňovať o sebe údaje. Týmto prístupom neuľahčíme 

prenasledovateľom získavanie údajov. 

Ak napíšete všetko o sebe a vašej rodine na sociálne siete verejne, tieto 

údaje je možné ukradnúť a následne zneužiť.  

 

         

 

Nedávajte informácie o rodine cudzím ľuďom. Nepíšte údaje o Vašich 

plánovaných výletoch na sociálne siete. Predstavte si, aké by to bolo 

hrozné, ak sa dozvie zlodej informáciu o tom, že idete s celou rodinou 

na dovolenku. 
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Nepovoľujte aplikáciám všetky prístupy vo svojom telefóne, ak to nie je 

potrebné pre ich funkčnosť. 
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CYBERSTALKING  

Vieš, že…? 

...CyberStalking (čítaj sajbrstolking) je správanie, ktoré má znaky veľmi 

veľkého záujmu o konkrétnu osobu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 18 Ako klamú v messengeri  

Pozri si svoj profil na sociálnej sieti. Skús porozmýšľať, či niektoré 

informácie, ktoré máš zverejnené, nie sú príliš podrobné o Tvojich 

aktivitách vo voľnom čase alebo čase stráveným s rodinou.  

Porozprávaj sa s rodičmi alebo učiteľom, ktoré z informácií by si nemal 

zverejňovať, lebo o Tebe prezrádzajú veľa?   

  

Ahoj Jožko, Ferko mi 
povedal, že aj ty rád 
hráš futbal. 

Ja som, Janko. Som Ferkov 
kamarát a hľadám ľudí do 
futbalového tímu. 

Hrávam, čo by si chcel? 

Kto je to? 

Hrávaš predsa futbal, či? 

Staviam futbalový 
tím, nepridáš sa? 

Pošli mi meno, priezvisko 
a adresu. 

Kam? 

Pridal by som sa. 

Sem na whatsup. 

A nezabudni Tvoje fotky 
v plavkách, aby som 
vedel, či si útočník alebo 
obranca. 
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Vyfarbi vetu, ktorá u Teba vzbudzuje prílišný záujem o osobe. 

Povedz mi, kde ste boli na dovolenke! 

Budeš cez víkend doma? 

Kedy sa vrátite zo školského výletu? 

Od koľkej ste doma celá rodina? 

Tvoj ocko príde vlakom alebo autom? 

Ako sa Ti darí na futbale? 

Ako sa máš? 

Kde sa ti býva lepšie – na vidieku alebo v meste? 

Bojíš sa tmy? 

 

Kedy hovoríme o Cyberstalkingu?  

O cyberstalkingu hovoríme, ak je to opakované, dlhodobé 

sledovanie osoby. Ide o sledovanie osoby pomocou počítača alebo 

mobilu. Sledovanie však môže byť aj fyzické, ktoré prerastá až do 

prenasledovania. 

 
 Dezider Kinderko – čo som zistil Dezider Kinderko 

 Predvčerom Dnes 

- 7:42 príchod do školy s bratom - 7:43 príchod do školy s bratom 

- 13:30 futbal v družine - 8:00 opening – prednes básne 

- 15:30 odchod domov s otcom - 12:30 odchod do družiny 

- 18:00 whtsp – skončil domáce úlohy - 13:00 konverzácia z angličtiny 

 Včera - 16:37 odchod domov s  

- 10:00 navštívil s mamou ZOO 

- 13:30 post fotiek na FB 

- 14:05 s chalanmi hral futbal 

- 17:23 post instagram, vyhral 3:1 

- 18:30 večera (Ham and eggs s chlebom) 

 
 

Obrázok 19 Pozorovanie aktivít 
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Porozmýšľaj aký je rozdiel medzi „sledovaním“ a „prenasledovaním“.  
Napíš, ktoré zo slov v Tebe vyvoláva nepríjemneší pocit. Uveď dôvod 
prečo. 
........................................................................................ 
 
 
 
 Ktoré informácie si môže o Tebe ktokoľvek zistiť na internete? 
Informácie, ktoré sú 
dostupné 

  

Informácie, ktoré dostupné 
nie sú 

  

 

 

Kto a ako vykonáva CyberStalking?  

CyberStalking vykonáva prenasledovateľ, hovoríme mu aj Stalker 

(čítaj stolker). Stalker zbiera o obeti informácie a následne sa snaží 

s ňou nadviazať kontakt. Stalker sa k obeti chce čo najbližšie dostať. 

O priblíženie sa snaží osobne alebo pomocou kamarátov a rodiny. 

Kontaktuje blízke osoby obete, oklame ich, že obeť im ublížila a získava 

ich na svoju stranu.  

Stalkerom však nemusí byť len neznámy človek. Stalkerom môže byť aj 

človek z vášho okolia. Stalker dáva obeti pocítiť, že je veľmi silný.  
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Obrázok 20 Klamstvo 
 

Prezri si svoje chaty (čítaj „čety“) v mobile alebo na tablete. Sú všetky 

s osobami, ktoré naozaj poznáš?  

 

Ako by si postupoval, keby si mal podozrenie, že osoba, ktorá sa s Tebou 

snaží skontaktovať je stalker?  

........................................................................................ 

 

 

 

 

 

Ahoj, Roderika. 
Nemáš adresu na Ninu? 

Nina mi dnes roztrhala 
domácu úlohu. 

To sa mi nechce veriť, 
takto Ninu nepoznám. 

Na čo ti bude? 

Dnes cez prestávku!  
Ver mi!  
Učka zasa bude kričať! 
Musím ísť to povedať jej 
rodičom. Pošli mi jej adresu. 



 

 
 

51 

 

Čo ak sa stalkerovi nedarí priblížiť sa k obeti?  

Keď sa stalkerovi nedarí priblížiť sa k obeti, môže začať obeť 

zastrašovať. Môže jej začať ničiť majetok alebo veci. Stalker môže začať 

zneužívať údaje o obeti, ktoré o nej získal. Ak získa osobné údaje, môže 

ich zverejniť alebo urobiť podvodné obchody. Získanie fotografií zo 

sociálnych sietí obete môže mať za následok celkový negatívny dopad na 

jej spoločenský život.   

  

Obrázok 21 Príklad stránky, kde je možné vykonať podvodný obchod 
stalkerom, zo získaných údajov z platobnej karty  

 

Zverejňovanie informácií o sebe alebo o svojich blízkych či kamarátoch 

prináša riziká, ktoré zneužívajú stalkeri, ale nielen oni. 

Jednou vetou vysvetli pojem „riziko“ – ako mu rozumieš ty.  

........................................................................................ 

Nájdi na internete význam slova „riziko“.  

........................................................................................ 

Ak máš vlastný profil na sociálnych sieťach, skontroluj si nastavenia 

súkromného profilu, tak aby statusy alebo fotografie neboli verejne 

dostupné.  
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Ak máte na sociálnych sieťach rodinný profil, pozri si spolu s rodičmi, 

ako sú zverejňované statusy o dovolenkách, prípadne o dňoch, kedy nie 

ste doma. Takýto typ statusov je lepšie obmedziť len na priateľov, 

prípadne ich nezverejňovať vôbec .  

 

Ako sa chrániť pred stalkermi?  

1. Na sociálne siete zdieľaj len informácie, ktoré sú tvojim priateľom 

známe.  

2. Zdieľanie informácií na sociálnych sieťach je potrebné obmedziť 

len na skupinu ľudí, ktorým veríš. 

3. Na správy od neznámeho odosielateľa neodpovedáme. Takýmto 

prístupom dáme jasne najavo stalkerovi, že o neho nestojíme. 

4. Nikdy nesúhlasíme s osobným stretnutím! 

5. Ak ide o stalkera, jeho útok je nutné nahlásiť na polícii. 

6. Ak stalker aj napriek nášmu nezáujmu nás naďalej kontaktuje, 

píše, volá alebo sa snaží o osobné stretnutie, správy si odkladajme. 

Môže ich neskôr od nás žiadať polícia. 
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Obrázok 22 Zdieľané informácie na sociálnej sieti 

 

Na sociálnej sieti je bezpečnejšie zdieľať informácie o dovolenkách v 

„Súkromnej skupine“. Takto zdieľané informácie vidí len uzavretý 

okruh priateľov. Pozri na Obrázku 22 - vľavo.  

Zdieľanie informácií o odcestovaní na dovolenku, ako verejne dostupný 

status na sociálnej sieti, môže so sebou priniesť riziko. Takto dostupnú 

informáciu môžu zneužiť zlodeji napríklad na krádež auta alebo 

vykrádanie bytov. Pozri na Obrázku 22 - vpravo. 
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 Napíš, ako stalker získava informácie.  
........................................................................................ 
 
Ako sa vieš chrániť pred konaním Stalkera? 

........................................................................................ 

Vyskúšaj si časť chatu (čítaj „četu“) uložiť ako dôkazový materiál.  

Na obrázku vpravo je zobrazený jeden spôsob ako sa to dá urobiť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 23 Uloženie chatu 

 

 

 

 

 

Ahoj, 
Ja som tvoj kamarát, 
nemám ťa rád! 

Áno, ale to je jedno, Ja 
ťa nemám rád a Ty nie 
si múdry a si škaredý, 
všetci sa Ti smejú! 

Ja som v poho.  
A určite si túto 
diskusiu nahrám! 

Kto si?. Poznáme sa? 
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Zmelodizuj text. Zaspievaj si karaoke. 

Fotky zdieľa rodina, 

sleduje ich dedina. 

Z dediny sú na výlete, 

fotky lietajú po svete. 

Nik mi o tom nepovie, 

veda to ver nie je predsa, 

prezerali ich aj v USA.  

Do ruky som lyže vzal, 

foťák je sťa samopal. 

Na mori si surfujem, 

fotenie nesledujem. 

Julka fotí, postuje, 

a stalker už sleduje... 
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LINKY DETSKEJ POMOCI 

Vieš, že…? 

...linky detskej pomoci sú voľne k dispozícii? 
 
Kedy sa linky detskej pomoci využívajú?  

Deti, ale aj dospelí riešia niekedy v živote náročné situácie. 
V prvom rade sa snažia nájsť pomoc vo svojom okolí. 

 Deti hľadajú radu alebo pomoc u svojich rodičov alebo učiteľov 
prípadne vychovávateľov. Zvyčajne hľadajú pomoc u ľudí, s ktorými 
trávia veľa času a dôverujú im. 

Rodičia hľadajú pomoc u svojich rodičov, priateľov, alebo u osôb, 
ktorým dôverujú. 

Linky detskej pomoci využívajú, ak im nikto nemôže alebo nevie 
pomôcť.  

Predstav si, že Ťa niečo trápi a chceš sa porozprávať s niekým, komu 
naozaj dôveruješ. Na koho by si sa obrátil?  
........................................................................................  

 

Čo by si už riešil tak, že by si zavolal na linku detskej pomoci?  
........................................................................................  

 

Ako by si postupoval, keby si sa rozhodol využiť linku detskej pomoci?  
........................................................................................  

 

 

 

Pozri si na web stránke Linky detskej dôvery – Princípy práce na linke.  
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Pre komunikáciu s linkou detskej pomoci si musíš pripraviť základné 
údaje. Načo by si mal myslieť: 

• Vymysli si prezývku a používaj na komunikáciu iba prezývku. 
• Poradca o tebe nebude získavať žiadne osobné informácie. 
• Priprav si otázku, tému, ktorú chceš riešiť.  

o  Na papier si napíš otázku alebo problém, ktorý ťa trápi. 
o  Spomeň si na najčastejšie situácie, kedy ťa otázka trápi. 
o  Čo si doteraz urobil s týmto problémom. 

• V  komunikácii cez linku detskej pomoci si budete tykať. 
• Budete sa rozprávať slušne. 
• Komunikácia s Tebou bude archivovaná. 

Čo je dôležité vedieť predtým ako využijeme linku detskej pomoci? 
Predtým, ako využijeme linku detskej pomoci, je nevyhnutné 

poznať jednotlivé zamerania liniek, spôsoby kontaktu, kedy kontaktovať 
a poznať spôsoby komunikácie na linke detskej pomoci.  

 

 

Obrázok 24 Linky detskej pomoci 

 

Prezri si stránku s linkou detskej pomoci.  
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Na čo sa linky detskej pomoci zameriavajú? 
Linky detskej pomoci sa zameriavajú na hľadanie riešenia v krízových 
situáciách. 

Kedy nemôžem volať na linku ochrany detí? 
Na linku detskej pomoci nemôžem volať, ak sa nudím.  
Na linku detskej pomoci nesmiem volať ani keď ma bude niekto nabádať, 
že je to sranda. Blokovanie linky môže ovplyvniť životy iných a môžu to 
byť aj tvoji priatelia.  
 
Uveď dôvody, kedy môžeme volať na linku ochrany. 
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Uveď dôvody, kedy nemôžeme volať na linku ochrany. 
 

 
 
 
 
 
Ako viem, že v situácii, v ktorej som, môžem volať na linku detskej 
pomoci? 

Prvým signálom je uvedomenie, že potrebuješ pomoc. Tento signál 
nasvedčuje, že si ochotný pomoc aj prijať.  

Situácie, ktoré môžu byť pre Teba kritické sú také, ktoré ti 
spôsobujú trápenie, strach a stres. Sú to situácie, ktoré neznášaš, máš 
chuť utiecť, rozplakať sa alebo sa cítiš úplne zúfalý. Takéto situácie 
môžeš zažiť doma, v škole alebo v kruhu kamarátov.  

Akonáhle sa situácia zhoršuje a nie je to len jednorazový zlý pocit, 
je vhodné linku na detskej pomoci využiť.  
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Zmelodizuj text. Zaspievaj si karaoke. 

Linka detskej pomoci 
je tu cez deň, aj v noci. 
Keď má problém kamarát, 
moja sestra a či brat, 
je vhodné na linku zavolať. 
 
Zavolať však nie len tak, 
že je sranda akurát. 
Linky detskej pomoci, 
pomáhajú len v núdzi. 
 
Ak zbytočne voláš linku, 
nahneváš nás veľmi synku. 
Zneužitie tejto linky, 
nekazí len v tvári šminky. 
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OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu 
 

Misiou združenia je robiť prevenciu IT kriminality a prispievať ku osvete 

informačnej bezpečnosti.  Základnou komunikačnou platformou 

združenia OZ Preventista  je portál  Preventista.sk, kde poskytujeme  

informácie  o jednotlivých oblastiach informačnej  bezpečnosti. Portál 

umožňuje  výmenu skúseností, v prevencii zahrňuje všetky úrovne  

spoločenského života. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


