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Na koho sa 
môžeš obrátiť ???

 Na rodičov
 Na vyučujúcich 
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 Na políciu (158)
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1. Nereaguj na emaily, správy     
od neznámych ľudí. 

2. Neposkytuj  osobné údaje, 
ktoré by mohli byť zneužité. 

3. Nestretávaj sa sám                     
s neznámymi ľuďmi                        
z Facebooku, Instgramu..

4. Never každej informácií, ktorú 
cez internet získaš.

5. Nikdy nehovor druhému 
človeku heslá, ktoré používaš. 

6. Nedávaj na internet a 
neposielaj cez chat, email atď
svoje fotografie. 

7. Buď opatrný pritom, načo 
klikáš, s kým si píšeš.

8. Nezabudni si aktualizovať 
svoje nastavenia a antivírusový 
program.  

Ako znížiť riziko 
zneužitia osobných 

údajov, identity:

 Neprezrádzaj osobné údaje 
 Never všetkému a 

každému!!
 Buď informovaný
 Neboj sa požiadať    

o  pomoc dospelého

Zdroj: internet

BEZPEČNE

NA INTERNETE



7 zaručených spôsobov, 

ako ochrániť svoj       

pred napadnutím 

. Vyskúšajte si s nami 

vytvoriť silné heslo  

www.zodpovedne.sk

 Sila hesla je základ-
skombinujte malé, veľké 
písmená, číslice a znaky-
zvýšite tým jeho silu.

 Pravidlá- dodržujte pravidlá 
tvorby hesiel .

 Pravidelná zmena hesla-
heslo by ste  mali pravidelne 
meniť. 

 Čo účet, to heslo-
nepoužívajte tie isté hesla       
na všetkých účtoch (e-mail, 
banka, instagram, facebook).

 Využívajte aplikácie
na generovanie hesiel- tie 
vám ho vygenerujú. 

 Prstom po telefóne – zvýšte 
bezpečnosť  odtlačkom prsta.

 Kontrola je dôležitá-
pravidelne kontrolujte svoje 
mobily/ smartfóny.

1.pokus 

Používateľ: Lucia Milá

Heslo:  lucka123
Takto sa to nerobí

lucka123

2.pokus

Heslo: Lucka§135
Toto je už lepšie.. Prečo? ....
Je dlhšie, obsahuje špeciálny 
znak a náhodne číslice)

3.pokus

1. Vymyslite si jednoduchú 
vetu: napr. Lucka rada 
počúva popovú hudbu.

2. Zapíš prvé písmena zo slov.
3. Jedno písmeno nahraď 

špeciálnym znakom.
4. Za každé 2 písmena doplň 

číslice. 

Heslo:  Lr1§ph35

 Heslo by malo byť tajné, 
to znamená, že ho viem iba 
ja!

 Malo by byť unikátne, 

používam ho len ja!

 Malo by byť dlhé 
minimálne 8-10 znakov.

 Malo by obsahovať všetky 
znaky –malé, veľké 
písmena, číslice, špeciálne 
znaky: (@,§, „ :)

 Nemalo by sa dať priradiť 
k nám (mená blízkych, ich 
dátumy narodenia...)

 Nebolo zverejnené 
(užívateľ si ho vytvorí alebo 
vygeneruje sám ).

Pravidlá 
tvorby hesla 

www.beznastrah.online www.zodpovedne.sk


