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Čo sa stane s fotografiou na sociálnej sieti 

 

 Sociálne siete sú známe tým, že nám ponúkajú veľa informácií, mnoho priateľstiev 

a stovky príbehov, ktoré súvisia najmä s fotografiami. Len mnohokrát si neuvedomujeme, čo 

sa skrýva za týmito modernými vymoženosťami.  

Už v dávnej dobe ľudia vedeli, že zdieľaná radosť sa znásobuje  a veľmi radi sa delili 

o svoje pocity. Ľudia si s úsmevom na tvári prezerali fotografie zo svojich či priateľových 

narodenín, svadieb alebo slávností. Radi si zaspomínali na svoje prvé školské lásky a prvé 

sklamania. A takto rozprávali svoje zážitky z tých najbláznivejších výletov a zažitých akcií.  

Starí rodičia ukazovali fotografie z mladosti a popri tom rozprávali príbehy  vnúčatám.  

Kedysi sa ľudia zdôverovali len svojim najbližším. Áno, aj to sa dalo zneužiť, ale nie v takej 

veľkej miere ako dnes. Tieto informácie si ľudia zapisovali do svojich sŕdc. Dnes sa ukladajú 

do „veľkého PC mozgu“.  

Na jednej strane je to úžasný spôsob uchovávania informácií, ale keď sa pozrieme za 

stenu moderných výdobytkov, aký význam majú tieto „obrázky“?  

Fotografia je retrospektíva minulosti. Je to spomienka, ktorú môžeme skryť do skrinky 

a aj keď ju po rokoch znova otvoríme, stále nám bude prehrávať ten istý príbeh. Ja si myslím, 

že ľudia by mali fotiť len také situácie, za ktoré sa v budúcnosti nebudú musieť hanbiť. 

A zverejňovať len také fotografie, ktoré nebudú mať problém ukázať napríklad  aj svojmu 

nadriadenému v zamestnaní. 

Ale čo sa stane s  fotografiou na sociálnej sieti?  Keď zverejníme naše fotografie, je to 

ako keby sme si z nich urobili lastovičku, vyšli na strechu najvyššieho paneláku nášho sídliska 

a spustili ju rovno na ulicu. Najskôr bude plachtiť nad budovami a okoloidúci si ju budú 

prezerať pohľadmi. Potom zlietne nižšie medzi konáre stromov, ale rýchlo zanikne, pretože 

„niečoho lietajúceho“ bude omnoho viac. Pristane rovno na zablatený chodník. No to najväčšie 

riziko je, že nevieme, do čích rúk padne, ale s istotou vieme, že už  ku nám nikdy nepriletí späť.  

Niektorí  si ju s úsmevom pozrú, ďalší si ju ani nevšimnú. Ale čo s tými, ktorí práve 

takého veci vyhľadávajú a doslova po nich pátrajú ?  Môžu ju veľmi ľahko použiť, privlastniť 

a využiť vo svoj prospech. Keď ublížia našej osobe, tak sa nás to dotkne. Ale omnoho väčšiu 

ranu nám spôsobí, keď ublížia našim najbližším, ktorí sú na zverejnenej fotografii a veľakrát 

o tom ani nevedia. 

Máme my ľudia spôsob, ako sa brániť pred nežiaducimi užívateľmi?  Existujú rôzne 

ochranné prvky, ako napríklad autorské práva a licencie, ktoré právne chránia ľudí. Je zákonom 

stanovené, že sťahovanie cudzích fotografií je trestný čin a používanie ich vo svoj prospech bez 

vedomia autora je „pirátstvo“. Napriek všetkým týmto faktorom by ľudia mali začať v prvom 

rade od seba. Dôsledne musia zvážiť, čo na sociálnej sieti môžu zverejniť a čo nie. Nie je dobré 

chváliť sa za každú cenu svojím novým autom či najnovším priateľom. Ja si myslím, že ľudia 

by nemali mať otvorené dvere do svojho súkromia. Áno, možno aj takýmto spôsobom chcú 

ľudia na seba upriamiť pozornosť a zaujať svoje okolie. Chcú, aby si ich ostatní všimli a oni 

mohli mať viac „lajkov“ ako ich susedka. Doslova sa predbiehajú, kto má zaujímavejší profil. 
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Najnovší trend sociálnych sietí je zverejňovanie chutne vyzerajúceho jedla, ktoré sa práve 

chystajú zjesť.  

Ja si myslím, že v 21. storočí nebudú mať hodnotu  predmety, ale informácie, ktoré sú 

v mnohých prípadoch podložené aj fotografiami. A preto chcem ešte raz poukázať na dôsledky 

nerozvážneho zverejňovania nášho súkromia na sociálnych  sieťach. Možno v budúcnosti 

budeme musieť za to zaplatiť práve my. 

 


