
VERILA SOM MU, ALE SKLAMAL 

Bolo to nedávno u mňa doma na Facebooku. Našla som jedného chalana, ktorý mi 

dal žiadosť o priateľstvo. Po chvíli som mu ju potvrdila a začali sme si písať. Bolo 

príjemné si začať písať so svojim rovesníkom. Asi za mesiac som zabudla na 

školu a na ozajstných kamošov, ktorých som nahradila jedným virtuálnym 

chalanom. Po chvíli sa ma spýtal: „Hej, čo keby si mi poslala nejakú tvoju fotku. 

Neboj, ledva som sa prihlásil na Facebook.“ Ja som prikývla a za chvíľu som aj 

oľutovala. Prišla som do školy a všetky oči boli na mne a nevyhla som sa aj 

výsmechu. Ten chalan, s ktorým som si písala bola partička upotených 

pubertiakov. Zneužili moju fotku a poslali ju každému v našej škole, dokonca aj 

niektorým učiteľom. Známky sa mi zhoršili a už som nemohla dobehnúť učivo, 

ani opraviť si známky. Bola som školský vyvrheľ. A horšie som na tom bola 

s mojimi, teda bývalými kamošmi. 

 

Marianna K., Príma 

 

 

Tie fotky som trpko oľutovala 

Monika – baba ako každá druhá. Býva v Bratislave a má 15 rokov 

Minulý rok bola na dovolenke pri mori. Každý deň chodili na pláž. Monika 

sa rozhodla, že sa chce pochváliť svojim kamarátkam a zavesiť nejaké fotky na 

facebook. Tak poprosila svojho priateľa Miša, nech ju nafotí, Samozrejme, že bola 

iba v plavkách. Veď boli predsa na pláži! 

Po pár dňoch sa vrátili domov. Monika išla navštíviť svoju kamarátku 

Lauru. Po ceste ju zastavil neznámy chalan a povedal : „Čau, cica, ty si tá kočka 

z internetu? Nedáš mi autogram?“ Monika nechápala, čo to má znamenať. Celá 

rozrušená prišla k Laure. Laura sa jej opýtala na tie fotky na nete a ukázala jej ich. 

Monika bola v šoku. Pochopila, že niekto ukradol a zneužil jej fotky. Monika 

trpko oľutovala svoj nápad dať tie fotky na net a kontaktovala políciu. 

Ešte dlho mala z toho všetkého traumu a fotky z ďalšej dovolenky ukázala 

iba svojim blízkym. 

 

Ela P., Príma 

SLOHOVÉ PRÁCE ŽIAKOV  

 

 

Virtuálne vzťahy – naša budúcnosť? 

(Úvaha) 

Virtuálne vzťahy nepovažujem za našu budúcnosť. Sú už našou 

súčasnosťou. Ľudia strávia dennodenne nespočetne veľa hodín na online 

zoznamkách s cieľom nájsť si partnera, priateľa alebo len nezáväzne komunikovať 

s neznámymi. Môžu však virtuálne vzťahy uspokojiť naše túžby a prekonať 

fyzický kontakt s ľuďmi? 

Myslím si, že internetové známosti majú aj svoje výhody. Keď chcem 

niekoho spoznať, jednoducho si ho „pridám do priateľov“ a napíšem mu. Ľudia sú 

na sociálnych sieťach oveľa otvorenejší ako v reálnom živote. Bez zábran vpustia 

aj úplne cudzieho človeka do svojho súkromia a zdôverujú sa mu. To vytvára 

medzi komunikujúcimi silné puto. Partneri sa môžu spojiť kdekoľvek 

a kedykoľvek. Takto spolu strávia veľa času a často si to ani neuvedomujú. 

Internet však môže pre ľudí vytvárať istú masku, za ktorú sa ukryjú 

a vytvoria si úplne novú identitu. Ukradnú niekomu fotky alebo si tie svoje 

upravia na nerozoznanie s cieľom upútať svojou „krásou“ čo najviac 

potencionálnych partnerov. Ďalej už to pokračuje množstvom klamstiev. Táto 

bublina lží sa len zväčšuje a je isté, že raz praskne a zraní nejednu osobu. 

Mojím názorom je, že je lepšie spoznať človeka najprv v normálnom živote 

a až potom si začať písať. Mám takto istotu, že nebudem podvedená falošnou 

fotkou a zistím, ako sa tá osoba správa naozaj. Mám skúsenosti s tým, že som na 

internete spoznala chlapca. Keď sme si písali bol veľmi sebavedomý, otvorený 

a úprimný. Akonáhle sme sa stretli v reálnom živote, bol z neho úplne iný človek. 

Bol tichý a bojazlivý. 

Virtuálne vzťahy majú svoje pozitíva, ale aj negatíva. Ja sa prikláňam k tej 

negatívnejšej strane. Zamyslite sa. Koľko polonahých dám túžiacich po stretnutí 

na vás denne vyskočí z internetových reklám? Uveríte im a dohodnete si schôdzku 

alebo to jednoducho odignorujete? 

Ema N., Kvinta 



Virtuálne vzťahy - naša budúcnosť (?) 

(Úvaha) 

Môžeme spokojne povedať, že internet nám zjednodušuje život každý deň. 

A všetci tiež dobre vieme, že to má svoje výhody i na nevýhody. Je však dobré 

udržiavať vzťahy cez internet ? 

Mnoho ľudí žije vo virtuálnych vzťahoch. Verím tomu, že každý z nás má 

niekoho, koho, bohužiaľ, nemôže stretávať tak často, ako by chcel. Aj ja mam 

v živote priateľov, s ktorými sa vídam sotva dvakrát do roka. Chýba nám osobný 

kontakt, ale aspoň z časti ho nahrádza virtuálny vzťah. Čítať cez správy alebo 

počuť cez video, čo majú nové, a ako sa im darí, ma vždy poteší. Sú to ľudia mne 

bližší ako niektorí, s ktorými som každý deň. Veľmi si rozumieme. Udržiavanie 

nudných a nezáživných konverzácii a vzťahov cez internet nemá význam. 

Keď premýšľam nad našou budúcnosťou a nad budúcnosťou našich detí či 

vnúčat, tak určite je hneď prvá vec, čo nám napadne internet. Veľa ľudí si 

budúcnosť predstavuje ako veľmi vyspelý  svet zo sci-fi filmu. S možnosťou 

nových technológii a, bohužiaľ, aj s väčšou ľudskou lenivosťou. Môj názor je 

veľmi podobný, no moja budúcnosť nebude vyzerať ako z filmu. Nebudem 

zatvorená v izbe a len ovládať moderné stroje, aby som mohla „hovoriť“ 

s priateľmi! S mojou budúcnosťou to nebude inak. Žiaľ, tiež verím predstave, že 

budúcnosť našich potomkov bude vychádzať z domu. Samozrejme, je pre mňa 

prirodzené veriť, že takéto niečo nikdy nenastane, no často mám obavy. 

Z preháňania ľudskej lenivosti, z používania internetu a sociálnych sietí. No 

pravdu zatiaľ nepoznám. Ako povedal John Lennon: „Ak hľadáš pravdu, nedívaj 

sa ďalej než k svojmu srdcu.“ Každý by mal veriť vo svoju pravdu a pozitívny  

vývin generácie. 

Preto nezabúdajme na správnu výchovu, na pohyb a verme, že svet 

budúcnosti nebude taký negatívny, ako ho opisujú filmy. Ja verím v našu 

inteligenciu a stály osobný vzťah s ľuďmi. Lebo najkrajšia vec na našej 

budúcnosti je nádej. 

Alexandra H., Kvinta 

 

Verila som mu, ale sklamal ma 

Volám sa Roxana a nemám žiadnych kamarátov. 

Ráno ako každé iné. V škole nemám žiadne kamošky. Amanda mi všetky 

prebrala. Amanda, kráľovná triedy. Môj nepriateľ. 

Keď som prišla domov, poriadne som sa zamyslela. Prišla som na to, že 

potrebujem nejakých kamarátov. Rozhodla som sa nájsť virtuálneho kamoša. Na 

internete som našla jedného veľmi milého chlapca, s ktorým som si rozumela. 

Písali sme si ešte veľmi dlho. 

Ráno v triede sa mi všetci smiali a neustále si niečo šepkali. Po príchode 

domov som sa cítila mizerne, no moju náladu zlepšilo pípnutie mobilu. Napísal mi 

môj nový kamoš. Povedala som mu, čo sa dnes stalo. Snažil sa ma rozveseliť 

a podarilo sa mu to. Na ďalší deň v škole sa opäť všetci smiali a Amanda každému 

ukazovala niečo na mobile. Podišla som bližšie a uvidela som správy s mojím 

virtuálnym kamošom. „Odkiaľ to máš?“ znepokojene som sa opýtala. „Roxana sa 

hneď išla vyplakať bračekovi a teraz sa čuduje ako o tom viem?“ posmešne 

odpovedala a vzápätí odišla. 

S Amandiným bratom som si už nepísala. A cez internet som si 

naozajstných kamarátov už nehľadala. 

Ema P., Príma 

 

 

Ukradnutá identita 

Volám sa Timo, bývam v malom byte s rodičmi v Bratislave. Nemám veľa 

kamarátov, len jedného, volá sa Viktor. Obaja hráme hru Minecraft, ale ja som sa 

už dostal na inú úroveň ako obyčajný hráč. Vlastním server, na ktorom sú rôzne 

minihry. Denne je na mojom serveri tritisíc až štyritisíc hráčov. Raz som pozval 

Viktora k nám domov a ukázal som mu, ako prevádzkujem server. Zrazu mi tam 

vyskočil obrázok, že mi niekto chce zahackovať server. Našťastie moji priatelia 

zo servera ihneď zasiahli a hakera zablokovali. Viktor povedal: ,,Ďakujem za to, 

že si mi ukázal, ako ho prevádzkuješ,“ a odišiel. Dva týždne bol kľud, ale zase sa 

mi niekto chcel hacknúť do servera. Nanešťastie tohto hakera nevedeli zastaviť ani 

admini ani iní hráči. Potom som ale dostal nechutný hate na facebooku. Vysmieval 

sa mi niekto, kto mi zahackoval server, povedal, že má moje osobné údaje. V ten 

istý deň som si všimol jednu vec. Ten haker má za prezývkou priezvisko Viktora. 

Na druhý deň som sa s Viktorom pohádal, priznal sa že to bol on. Praskli mi nervy 

a zbil som ho. Povedal mi, že si tú bitku zaslúžil, ale už som mu neodpustil, 

pretože mi spôsobil problémy až v centrále prevádzky Mojang. 

 

Oskar D., Príma 

 


