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Bezpečné správanie sa na Internete
Čo je Internet?

Celosvetová počítačová sieť,  ktorá sa skladá z tisícok menších sietí  (komerčné, 
akademické, vládne a vojenské siete). Slúži ako prenosové médium pre rôzne informácie 
a služby ako napr. elektronická pošta, chat a systém vzájomne prepojených webstránok a 
dokumentov (World Wide Web = WWW).
Slovo internet je skratkou z anglického výrazu interconnected networks - prepojené siete.

Chránime svoje súkromie:

• Chránime si heslá

Nepoužívame jednoduché a ľahko uhádnuteľné heslá. Pri tvorbe hesla používame 
aj čísla a špeciálne znaky, napr. # & % ^  - to je hlavne kvôli tomu, že v dnešnej dobe 
existuje  veľké  množstvo  programom  na  lámanie,  „crackovanie“  hesiel.  Tie  dokážu 
jednoduché  heslá  ako  mená,  či  postupné  číselné  sekvencie  uhádnuť  v  priebehu 
niekoľkých minút.  

Chránime  svoje  heslá  –  nezapisujeme  si  ich,  neposielame  ich  poštou, 
neposkytueme  ich  iným  ľuďom,  neukladáme  si  ich  počítači  ani  v  jeho  okolí.  Ak  sa 
prihlasujeme do verejne prístupného počítača, musíme vypnúť ukladanie hesla ešte pred 
prihlasovaním sa.

Nepoužívame rovnaké heslo na všetkých stránkach.

• Chránime si svoje súkromné údaje

Na neoficiálnych stránkach neuvádzame svoje osobné údaje (meno a priezvisko, 
bydlisko, telefónne číslo, rodné číslo, e-mailová adresa,...), ani neprezrádzame nikomu na 
internete svoje bydlisko, či telefónne číslo. Svoju e-mailovú adresu, fotografie a iné citlivé 
údaje  nedávame  každému,  aby  sme  sa  vyhli  zneužitiu  (stovky  reklamných  e-mailov, 
erotická e-mailová konferencia, krádež identity, niekto cudzí sa vydáva za niekoho iného, 
píše v jeho mene a pod.).  Niektoré svoje osobné údaje uvádzame iba v nevyhnutnom 
prípade – napr. na oficiálnych, overených a dôveryhodných stránkach (napr. daňový úrad, 
banka a iné úrady, overené internetové obchody, …). 

Ak nás niekto žiada o poskytnutie údajov napr. hesla buďme opatrný, najprv si treba 
dobre  overiť,  či  je  na  to  ten  človek  oprávnený  (podvodníci  sa  môžu  vydávať  aj  za 
pracovníka internetovej alebo telekomunikačnej spoločnosti, netreba každému dôverovať, 
môže ísť o podvodníka – nevieme, kto je na druhej strane).

Fotografie iných ľudí môžeme uverejňovať iba s ich súhlasom. 
Za to čo je uvedené na Internete zodpovedá osoba, ktorá stránky vytvorila. Ak  raz 

niečo dáme na Internet, už to odtiaľ nemusíme vedieť dať preč, môžu to iní užívatelia 
uložiť niekde inde, kde už nemáme prístup na odstránenie.

Ak kopírujeme texty, obrázky, či iný materiál na našu stránku, musíme uviesť zdroj, 
odkiaľ sme informácie čerpali.  Nevydávajme za svoju prácu niekoho iného. Ak využijeme 
prácu iných (obrázky, texty, videá,...), mali by sme spomenúť odkiaľ sme zdroje čerpali,  
aby sme neporušili autorský zákon.
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Dávajme  si  pozor  na  akých  webstránkach  sa  nachádzame  (pozor  na  falošné 
stránky s podobným dizajnom ako originálna stránka, napr. našej banky, kde nás žiadajú o 
údaje, za účelom zneužitia, napr. číslo účtu, prístupové heslo k nemu, číslo kreditnej karty 
a jej PIN,  a pod.). Pharming spočíva v presmerovaní názvu www stránky na inú adresu, 
miesto  originálnej  stránky  banky  sa  zobrazí  jej  dokonalá  napodobenina.  Vy  teda  ani 
nezbadáte, že ste na inej stránke. Po zadaní údajov, ich získa neoprávnená osoba, ktorá 
takúto falošnú stránku vytvorila.

E-mailové správy, ktoré Vás pod určitou zámienkou nabádajú ku zmene osobných 
údajov sa odborne nazývajú phishing. V takomto e-maile je umiestnený odkaz, na ktorom 
si heslo máte zmeniť. Odkaz však nesmeruje na stránku banky, ale na podvodný formulár, 
s podobným dizajnom.

• Premýšľame, čo robíme

Všímame si na čo všetko dávame súhlas stlačením tlačítka „OK“, či zaškrtnutím 
políčka na webstránke. 

Pri kontakte s neznámymi ľuďmi sme nanajvýš opatrný, pozor na „tajné“ schôdzky, 
môžu byť veľmi nebezpečné. Nedôverujeme všetkému, čo o sebe píšu neznámi ľudia z 
Internetu.  V  prípade  podozrivých  kontaktov,  či  obťažovania  o  tom  hneď  povieme 
dospelému.

Nerozposielame  nevyžiadanú  poštu  (spam  =  hromadná  nevyžiadaná  pošta, 
reklamy, reťazové listy šťastia, hoax = poplašné správy,...).   

• Bránime sa elektronickému šikanovaniu

Neodpovedáme, nijako nereagujeme na žiadne zastrašujúce, výhražné, ponižujúce, 
zosmiešňujúce obrázky, videá, webové stránky.

Blokujeme správy od osoby, ktorá nás obťažuje.
Dôkazový materiál (e-maily, obrázky, videá, skopírovaný rozhovor, uloženú snímku 

obrazovky, SMS, MMS) si uchováme.
Nahlásime to rodičom, učiteľom, vo vážnych prípadoch polícii.


