
 

Internet
 

je zdrojom rôznych informácií –
 

tých užitočných, spoľahlivých, neškodných, 

ale aj takých, pred ktorými by sme sa chceli uchrániť. Často narazíme

 

na nevhodný obsah 

náhodou pri surfovaní na internete, po kliknu� na neznáme linky v

 

emaile alebo

 

pri 

nesprávnom zadaní webovej adresy. 

 

 

Samovraždy
 

Na internete

 

sa nachádzajú rôzne nástrahy ktoré nabádajú používateľov ku 

sebapoškodzovaniu

 

a

 

ak�vitám ktoré môžu viesť až k

 

samovražde.

 

Do roku 2017 130 ľudí 

zomrelo pôsobením psychomanipulácie týchto stránok (napr. modrá veľryba ) Polícia 

vyzývala používateľov, aby �eto stránky prestali navštevovať, ale odvtedy sa ich popularita 

zvýšila. Mali by sme zvážiť,

 

ktoré stránky navš�vime!

  

 

 

 

Internet a Drogy

 

Jednou z

 

hlavných informácií vyplývajúcich z

 

medzinárodného dotazníka je skutočnosť, že 

počet drogovo závislých ľudí, ktorí nakupujú drogy cez internet, sa zvyšuje. Z

 

celkového počtu 101 

314

 

respondentov využíva takýto spôsob nákupu nelegálneho tovaru 8 058 opýtaných. To 

predstavuje medziročný nárast o

 

takmer 3 000 ľudí v

 

porovnaní s

 

rokom 2015. 

 

Väčšina z

 

týchto užívateľov drog 

nevyužíva pri nákupe cez internet anonymnú 

sieť Tor ani

 

kryptomenu Bitcoin. Až 41 % 

z

 

nich dokonca uviedlo, že nikdy nenavš�vi 

čierny online trh samostatne. Nákup drog tak 

často prebieha v

 

skupinách, pričom

 

za 

vyhľadanie je zodpovedný len jeden človek. 

 

Najčastejšie nakupovanými drogami prostredníctvom internetu sa st ali marihuana a

 

extáza. 

79 % respondentov užívajúcich drogy sa priznalo, že práve cez internet sa dostali k

 

vyskúšaniu nových 

druhov nelegálnych látok
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Násilie: 

Cez internet sa šíri veľa násilného obsahu. Nájdete tu 

hororové a násilné scény z filmov, hudobné videoklipy s 

násilnými scénami, hrané násilné scénky, fotografie obe� 

nešťas�, záznamy z bi�ek, fotografie alebo videá z vojen, 

týrania zvierat, mučenia, popráv, videá zachytávajúce 

brutálne násilie, znásilnenie alebo násilie na zvieratách. 

Fotografie alebo videá, ktoré sa pre reguláciu nedostanú do 

televízie alebo tlače, cez internet kolujú bez obmedzenia, 

objavujú sa na stránkach na zverejňovanie videí, drsných 

fotografií alebo v osobných profiloch jednotlivých 

užívateľov.  

De� sa niekedy k takýmto fotografiám a videám dostanú 
náhodou pri surfovaní na internete, často si ich však aj medzi 
sebou zdieľajú, preposielajú si odkazy na stránky s videami a 
niekedy aj samy takéto fotografie a videá vytvárajú. Mo�vom býva túžba po senzáciách, 
zvedavosť, skúšanie zakázaného, ako aj snaha šokovať ostatných. 

Zdroje: 

h�ps://zive.azet.sk/clanok/115614/drogy -sa-cez-internet-kupuju-coraz-castejsie-vacsina-nevyuziva-tor-ani-

bitcoin/ 

h�ps://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/ohrozenia/nevhodny -obsah-na-internete/90-nasilie-a-nasilne-

videa-nebezpecne-sceny 

h�ps://stromzdravia.sk/depresia/samovrazda -ako-najhorsi-nasledok/ 

Obr. č. 1: h�ps://cdn3.�cbeat.com/src/uploads/2018/09/cuanto -permanecen-drogas-en-tu-cuerpo-

810x456.jpg 

Obr. č. 2: h�ps://cdn3.vectorstock.com/i/1000x1000/12/02/blade -with-blood-vector-1181202.jpg 

Obr.  č. 3: h�ps://allpsych.com/wp-content/uploads/2014/08/media.jpg 
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