
1 
 

Práca v poradí 4 najlepšia za víťaznou prácou. 

Autor: Matúš Benko 

Vek: 18 rokov 

Názov školy, mesto školy, ročník: Obchodná akadémia, Veľká okružná Žilina, III. ročník 

 

„Čo sa stane s fotografiou na sociálnej sieti“ 

 

Vložiť. Zdieľať. Ahoj, som tvoja fotografia, ktorú si týmito dvoma klikmi odhalil celému 

svetu a zničil si moje doterajšie sny. Hodil si ma ako kosť pred rozzúrené hladné psy. A ty 

dobre vieš, čo sa s tou kosťou stane.  

Dúfala som, že budem pokojne uložená v tvojom albume s ostatnými fotografiami. Ale ty 

nie. Ty si sa musel so mnou pochváliť aj iným ľuďom na internete. Keďže si ma „zavesil na 

net“, už ti nepatrím. Áno, je to pravda. Už nie som tvoja, ale patrím internetu. Keďže si až taký 

lenivý a neprečítal si si licenčné podmienky danej sociálnej siete, asi si ani nevedel, že už na 

mňa nemáš nárok.  

Pamätáš si na toho chalana, čo ťa v škole šikanoval? Práve si ma stiahol do svojho počítača 

a snaží sa upraviť ma, aby ťa čo najviac znemožnil. Cítim sa veľmi zneužitá. Ty ani nevieš, aké 

nepríjemné je, keď na mňa stále zízajú stovky ľudí a píšu ku mne komentáre. Niektoré ma aj 

potešili, ale tie negatívne ma zarmútili. Keď som si ich čítala, rozplakala som sa.  

Práve včera si ma niekto prezeral a stiahol si ma. Použil ma do svojho projektu. Aj keď 

máš na mňa autorské práva, jeho to nezaujímalo. Jednoducho si ma stiahol a bolo. Nemohla 

som tomu nijako zabrániť. A ani ty nie! Keďže si ma vtiahol do sveta jednotiek a núl.  

Vieš, čo to znamená strata súkromia? Asi nie, keď si sa rozhodol zverejniť ma. To si ma 

rovno mohol vylepiť na billboardy alebo po stenách budov po celom meste, alebo rovno po 

celom svete. Je to úplné rovnaké, ako vložiť ma sem, na sociálnu sieť. Aj tu ma vidí každý a 

môže si so mnou robiť, čo len chce. Škoda, že aj my nemáme svoje práva a slobody ako vy. 

Bolo by to omnoho jednoduchšie a ľudia by so mnou nezaobchádzali ako s handrovou bábikou.  

Prosím, neurob túto ohavnosť aj mojím bratom a sestrám a nevkladaj ich do tohto sveta. 

Ak to urobíš, stratíš svoje súkromie už navždy. Pretože ak dáš niečo na internet, zostane to už 

navždy. Dokonca to tu bude aj po tvojej smrti. A strata súkromia je ako strata života.  

A vieš, čo je najhoršie? Nejaký neznámy človek si dal mňa, tvoju fotku, na ktorej si ty,  na 

imaginárny profil a ešte k tomu pod tvojím menom. Cítila som v sebe zlosť a stále som nevedela 

pochopiť, ako to niekto môže urobiť.  

Viem, že si to myslel v dobrom, chcel si sa mnou pochváliť tvojím kamarátom, ale asi to 

neskončilo podľa tvojich predstáv. Je mi ľúto, že som ti toto spôsobila, ale nemohla som s tým 

nič robiť. Pamätaj, som len obyčajná dvojrozmerná fotografia. Možno vnímam svet okolo seba, 

ale nemôžem sa ozvať a presadiť svoj názor.  

Videla som ťa celého utrápeného, keď si zistil, čo sa so mnou stalo a veľmi ma to mrzí. 

Síce si sa pokúšal vymazať ma alebo ma aspoň blokovať, aby ma už viacej ľudí nemohlo 

zneužiť. Bohužiaľ, už je neskoro. Už sa s tým nedá nič robiť.  
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„Dvakrát meraj a raz strihaj.“ Toto si si mal povedať ešte predtým, ako si ma zdieľal na 

sociálne siete. Určite to teraz všetko ľutuješ a dúfam, že si sa poučil a už nikdy neurobíš takú 

chybu ako so mnou.  
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