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Manažérske zhrnutie: 
 

Anotácia  Klubu písomných komunikačných zručností 

 

Miesto konania klubu: Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov,  

študijný odbor: 6323 00 K hotelová akadémia, 

stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A. 

 

Vedúci klubu: Mgr. Ľudmila Harčariková. 

 

Klub písomných komunikačných zručností bude zameraný na aplikáciu nadobudnutých 

čitateľských - komunikačných a IKT zručností na hodinách Administratívy a korešpondencie 

(ADK). Hlavným cieľom bude pripraviť žiakov pre trh práce.  
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kompetencie. Čitateľská a IKT gramotnosť. Bezpečnosť na internete. Hoaxy. 

Téma stretnutia:  

Bezpečnosť na internete hoaxy. 

Hlavné body: 

 

Témou stretnutia klubu bolo diskutovať o bezpečnosti na internete.  

Táto téma je v súčasnom období veľmi aktuálna, pretože sa s ňou stretávame denne, tak 

v súkromnom živote ako aj v práci. Diskutovali sme o tom, ako rozoznať podvodné e-maily, či 

sms správy. Konštatovali sme, že v praxi je to veľmi ťažké. Čo nás môže upozorniť na podvod 

je to, že od nás niekto, kto sa tvári ako napr. banka, kde máme otvorený účet, od nás žiada e-

mailom alebo sms správou naše osobné alebo diskrétne údaje vo forme napr. rodného čísla, 

čísla nášho účtu pod zámienkou, že nám chcú vrátiť peniaze za duplicitne zrealizovanú platbu 

a pod. Pomocou internet bankingu si môžeme tieto skutočnosti overiť osobne, alebo môžeme 

kontaktovať banku a overiť si, či je to realita, alebo podvod. Veľmi časté v súčasnosti sú aj 

podvodné sms správy, kde ten, kto nás kontaktuje využíva marketingové slogany, či údaje 

skutočných firiem a taktiež nás žiada o naše údaje. Tieto kontakty by sme si mali samozrejme 

tiež overiť. 

V neposlednom rade nás môžu obťažovať telefonáty zo zahraničia, kde telefonujúcemu ide tiež 

len o naše peniaze.  

Veľmi nebezpečné sú správy či videá na internete na rôznych sociálnych sieťach, kde nás 

nepravdivo informujú o rôznych spoločenských alebo politických témach s cieľom 

dezorientovať nás, alebo vyvolávať v nás pocit neistoty, strachu. Je veľmi dôležité, aby sme si  

ponúkané informácie overili z viacerých  zdrojov a porovnliť ich pravdivosť a reálnosť.  



Veľmi nebezpečný je priestor na sociálnych sieťach pre mladých ľudí, ktorí sú mnohokrát 

naivní  a zdieľajú detaily svojho súkromia, čo dáva podnety iným ľuďom napr. na šikanovanie, 

ktoré sa pomerne ťažko rieši, dokazuje a mnohokrát sa o ňom okolie šikanovanej osoby dozvedá 

neskoro, pretože ju šikanovaní taja a veľmi sa tým trápia. Nastupujú psychické problémy, 

nespavosť, utiahnutosť, nervozita až stavy úzkosti, čo treba riešiť mnohokrát až klinickou 

formou. 

Učíme žiakov pracovať na internete bezpečne: 

- Používať silné heslá, používajte dvojstupňovú ochranu, - dávať pozor pri využívaní wifi 

sietí – nepoužívame ich napr. na platby cez internet banking, - chrániť sa pred vírusmi 

protivírusovým programom, pri vyhľadávaní na sociálnych sieťach dbáme na to, aby sa 

stránka začínala na https:// a či má pred adresou znak visiaceho zámku, zariadenie 

pravidelne aktualizujte. 

V oblasti bezpečnosti na internete je veľmi ťažké sa vyznať v spleti a veľkom počte informácií, 

ktoré nás denne atakujú. Opatrnosť, overovanie si informácií by preto malo byť úplnou 

samozrejmosťou, pretože mnoho podvodných správ sa tvári ako pravdivých. V tomto smere 

máme čo robiť a musíme na to upozorňovať aj našich študentov. Musíme ich učiť správať sa 

zodpovedne k sebe samým. Učíme ich informácie neprijímať automaticky ale porovnávať ich 

z viacerých zdrojov, hlavne zo zdrojov, ktoré poznajú. 

Ciele stretnutia: 

- získavať nové IKT kompetencie a rozvíjať komunikačnú a čitateľskú gramotnosť. 

Všeobecné ciele:  

- využívať sociálne siete bezpečene, 

Výchovné ciele: 

- spoluprácou kolegov apelovať na študentov, aby sociálne siete využívali zodpovedne 

k sebe samým. 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania: 

 

Cieľom stretnutia klubu bolo upozorňovať na opatrnosť pri práci s internetom a sociálnymi 

sieťami. 

 

Odporúčaním zo stretnutia členov klubu bolo, aby čo najviac kládli dôraz na využívanie rôznych 

kompetencií – napr. komunikačnej, čitateľskej  kompetencie i kompetencie IKT. 

 

11. Vypracoval (meno, priezvisko) Ľudmila Harčariková 

12. Dátum 22. 2. 2023 

13. Podpis  

14. Schválil (meno, priezvisko) MVDr. Jozef Šenko 

15. Dátum 23. 2. 2023 

30. Podpis  

 

Príloha: Priložená prezenčná listina 

 


