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Vec   

Polícia upozorňuje 

 - žiadosť o zverejnenie upozornenia 

 

 

     Internet sa stal neoddeliteľnou súčasťou života detí a dospievajúcich. S tým ako neustále rastú 

možnosti, ktoré internet ponúka, zvyšujú sa aj riziká spojené s našou pôsobnosťou na ňom. Vplyvy 

digitálnych technológií na náš život sú nepopierateľné – v pozitívnom aj negatívnom zmysle slova. 

Najviac na to však doplatia naše deti, ktoré potrebujú vo svojom živote okrem školských povinností 

aj rozptýlenie. či uvoľnenie napätia. Aktivity na počítači sú pre deti atraktívne – vidia v nich často 

zábavu, relax, socializáciu, či adrenalín. Online priestor je naviac ľahko dostupný a väčšina detí sa 

môže pripojiť na internet doma, v škole, na miestach, kde sú vysielače Wi-fi, pripojiť sa dá aj 

mobilným telefónom.  

 

      Odbor počítačovej kriminality Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru Slovenskej 

republiky zaznamenal v ostatnom polroku nárast prípadov, keď maloleté deti zdieľajú 

prostredníctvom najznámejších sociálnych sietí a platforiem vlastné fotografie a videá, ktoré majú 

znaky detskej pornografie a pornografického predstavenia. Deti vystavujú svoje odhalené pohlavné 

orgány a nie je zrejmé, že by bola pri fotení alebo natáčaní prítomná dospelá osoba. Niektoré 

prípady evokujú situáciu, že deti napodobňujú správanie a teda obsah, s ktorým sa v prostredí 

internetu mohli stretnúť, alebo ich mohla iná osoba z prostredia sociálnych sietí na takéto konanie 

nabádať.  

 

      Myslite aj na negatívne dôsledky v budúcnosti, keď už bude dieťa dospelé a niekto ho spozná 

s takýmto obsahom na fotografii alebo vo videu. Materiál z internetu už nikdy nie je možné natrvalo 

odstrániť z online priestoru a jeho ďalšie šírenie už ani neskontrolujeme. Z dôvodu vyhnutia sa 

nepríjemnostiam, je vhodné dbať na zásady bezpečného správania na internete a dodržiavať 

niekoľko základných pravidiel:  

 

 pokiaľ práve nepoužívam mobilný telefón, predídem jeho krádeži tým, že ho budem nosiť 

na mieste, ktoré mám neustále pod kontrolou. 

 Dôkladne zvážim poskytnutie svojich osobných údajov pri registrácii na internetových 

stránkach, ktoré to vyžadujú. 

 Fotografie, na ktorých som v plavkách, v spodnej bielizni alebo bez odevu nezverejňujem na 

internete a neposielam ich ani iným osobám cez mobilný telefón. 
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 Viem, že informácie na internete nie sú vždy pravdivé. 

 Poviem rodičom alebo niekomu staršiemu, komu dôverujem ak ma niekto na internete 

zastrašuje, posiela mi nenávistné správy. 

 Ak ma internetová komunikácia privádza do rozpakov alebo sa pri nej cítim trápne, 

zastavím ju, nebudem na ňu reagovať. 

 Vyhýbam sa internetovej komunikácii s neznámou osobou. Informácie o svojom súkromí si 

nechávam pre seba. 

 Webkameru na internetovú komunikáciu využívam v prípadoch, keď osobu, s ktorou 

komunikujem veľmi dobre poznám a dôverujem jej. 

 Nemalo by sa stať, že internetová komunikácia mi nahrádza osobnú komunikáciu 

a stretnutia s kamarátmi. Nemal by som kvôli internetu zanedbávať školu a svoje povinnosti. 

Čas strávený na internete mám pod kontrolou, nestrácam pojem o realite. 

     

      Pokiaľ sa stanete alebo ste obeťou trestného činu spáchaného prostredníctvom internetu môžete 

kontaktovať nasledovné telefónne čísla: 

 

 Polícia 158 

 Linka tiesňového volania 112 

 Linka detskej istoty 116 111 

 

     Uvedenú informáciu prosím zverejniť v školskom rozhlase, na školských nástenkách, na verejne 

prístupných miestach a pod. 

 

      Ďakujem za spoluprácu. 

 

 

                                                                                                             plk. Ing. Marek Ridzoň                                                                                                                            

                                                                                                                          riaditeľ 

 

 

 

 

 


