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Čo sa stane s fotografiou na internete? 

Sociálne siete. Pojem v dnešnej dobe tak často skloňovaný. Sú využívané miliónmi 

používateľmi každý jeden deň. Niektorí ľudia sú na ne pripojení celý deň a stávajú sa 

závislými, ani si to nestíhajú uvedomovať. Pomaly strácajú prehľad o tom, čo je skutočná a čo 

je len tá virtuálna realita. Dokonca v niektorých prípadoch kvôli internetovým priateľom 

strácajú tých naozajstných. Tento fenomén sa týka hlavne mladých ľudí, ktorí nie sú 

poväčšine tak zrelí, aby si uvedomili tie pravé hodnoty v živote, na ktorých skutočne záleží. 

Zdá sa im nanajvýš otravné, keď ich rodičia upozorňujú, aby netrávili toľko času online. 

Bohužiaľ, oni to berú na ľahkú váhu a ďalej sa delia s ostatkom sveta o svoje súkromie.  

Ale zamyslime sa. Sú skutočne sociálne siete pre nás bezpečné? Nečakajú nás na nich žiadne 

riziká, nástrahy? Moja odpoveď znie jednoznačne, nie, nie sú bezpečné.  

Zoberme si len také fotografie. Denne na internet ľudia vešajú všemožné druhy fotiek, ktoré 

zobrazujú do detailov ich súkromie. Niektorí pridávajú zábery z dovolenky, toho, čo dnes 

jedli, čo majú dnes oblečené, akú známku dostali z testu, kde a s kým boli na oslave, na večeri 

a v tých najhorších prípadoch pridávajú, väčšinou dievčatá, svoje polonahé fotky. To je na 

mňa až príliš. Nikdy to nepochopím, že prečo majú za potreby vystavovať svoje nahé telá 

iným ľuďom. Aby upútali pozornosť? Určite áno, ale mali by si uvedomiť, že každá jedna 

z nich je krásna aj bez toho a nemala by zo seba robiť ľahkú devu a mala by si sama seba 

vážiť. Jediný, koho zaujímajú takéto fotky sú úchyláci. A tu sa naskytá problém. Ony si 

neuvedomujú, čo vlastne svojím konaním môžu spôsobiť. Samozrejme nemusia, ale môžu.  

Určite ste sa už stretli s pojmom kyberšikana. Je to vlastne šikanovanie prostredníctvom 

internetu. V dnešnej dobe je takých prípadov už mnoho a nie je to žiadnou raritou, vlastne sa 

s tým stretáme na každom rohu. Ono to v podstate ani nie je nič nové, pretože šikanovanie tu 

vždy bolo, je a aj bude. Ale bohužiaľ, kvôli novým technológiám naberá nový rozmer. Na 

internete by sme mali byť obzvlášť opatrní, kvôli tomu, že tam častokrát o nás uverejňujeme 

citlivé údaje a ani si neuvedomujeme, že keď to tam raz napíšeme alebo pridáme, tak to tam 

zostane navždy. Hoci sme to z profilu vymazali, v systéme to ostáva. 

Najmä by sme si mali dávať pozor pri fotografiách, ktoré nás zachytávajú v nepríjemných, 

chúlostivých situáciách. Nemali by sme ani našim priateľom dovoliť pridávať zábery takéhoto 

typu. Najnepríjemnejšie sú fotografie, na ktorých sme zachytení s odhalenými časťami tela, 

v erotických pózach alebo pod vplyvom alkoholu. Možno nás to v tej chvíli pobaví, že 

pridáme fotku, kde sme v podnapitom stave. Lenže, čo keď si budeme v budúcnosti hľadať 

zamestnanie a zamestnávateľ objaví niečo takéto? Pravdepodobne sa budeme cítiť trápne 

a budeme ľutovať naše konanie, no to sa už nedá zvrátiť a s najväčšou pravdepodobnosťou 

prácu nezískame. A tu platí staré známe: „Dvakrát meraj, raz strihaj.“ Nehovorím, aby ľudia 
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nepridávali fotky na sociálne siete, to je nemožné, pretože dnes je to už trendom a robí to 

skoro každý človek, ale každopádne musíme predtým poriadne premýšľať. 

Je veľa prípadov, kedy sa chlapec s dievčaťom alebo dievča s chlapcom rozišli. Vtedy im 

príde zábavné, keď naschvál pridajú nejakú nahú fotku toho druhého. Áno, je to ich pomsta. 

Pomsta, ktorá môže tomu druhému narobiť vážne problémy. Stalo sa, že sa potom zábery 

tohto typu objavili aj na porno stránkach. A to už fakt nie je sranda.  

Myslím, že vždy by sa mali ľudia pozerať na to aj z tej druhej stránky, či by im bolo príjemne, 

keby im to niekto druhý spravil. Vo väčšine prípadov by si to potom určite lepšie premysleli. 

Chápem, že im to v tej chvíli nenapadne. Možno kvôli ich nevyspelosti, možno kvôli hnevu. 

V každom prípade by si ale podľa mňa mali uvedomovať dôsledky svojho správania. 

Ja osobne som sa stretla s tým, že som raz narazila na „fake“ profil toho môjho skutočného. 

Meno iné, no fotky tie isté. Hneď som to nahlásila a tento „profil“ bol zrušený. Nezdá sa vám 

to bláznivé? Nie je to úbohé, že niekto sa potrebuje schovávať za identitu cudzieho človeka? 

Má dotyčný komplex menejcennosti? A vlastne prečo to robí? Možno to má byť tyo nejakého 

žartíku, ktorý nie je ale vôbec vtipný.  

Viem, že vplyv sociálnych sietí na našu populáciu sa neustále zvyšuje každým rokom, 

mesiacom, ba dokonca aj týždňom. Nie je to nič príjemné sa nato pozerať, ako nás ovládajú 

čoraz viac a viac. Ja ale verím, že človek sa dokáže zmeniť a tým aj celá naša spoločnosť. 

Viem aj to, že ja sama ju nedokážem zmeniť, ale keby som mohla odkázať niečo celému 

svetu, tak asi len toľko, že si čo najviac užívajte reálny život, pretože nám ponúka toľko 

krásnych momentov a zážitkov, ktorým niekedy nevenujeme dostatočnú pozornosť. A chcem, 

aby každý bol na internete čo najviac opatrní a aby ste si dávali pozor na neznámych ľudí, 

ktorým nemôžete stopercentne dôverovať a o ktorých neviete kedy vám klamú. Dokonca vám 

môžu klamať aj o svojej identite a následne zneužiť tú vašu. 

 

 


