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Škola pre 21. storočie 

 

Scenár integrovaného tematického bloku  

Téma: Čo sa deje s našimi osobnými údajmi  

Program: 

• Čo sa deje na internete s dátami 

• Spôsoby získavania dát, inštitúcie zhromažďujúce dáta v SR  

• Aplikačné úlohy 

• Prezentácia úloh  

• Reflexia učenia 

Postup pred začiatkom bloku: 

Prečítaj si text Čo sa deje na internete? (príloha č. 1) Použi značky súhlasím +, nerozumiem ?, 

nesúhlasím -. 

Tému odporúčame preberať v strednej škole. 

Čo chceme študentov naučiť? 

Používaním moderných technológií dennodenne rozdávame o sebe množstvo údajov. Nejde len 

o osobné údaje (meno, vek, pohlavie...), ale aj o naše názory a sny, fotografie...  

V kybernetickom priestore sa morálne pravidlá pre jednotlivcov aj spoločnosti vytvárajú postupne. 

Zodpovednosť za ochranu osobných údajov je preto hlavne na nás, aby sme v budúcnosti nemuseli 

znášať dôsledky našich neopatrností súčasnosti – pri hľadaní zamestnania, priateľov či záujmovej 

skupiny. 

Na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb sa pri spracúvaní ich osobných údajov podieľa 

aj Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  

Pri požívaní internetu sú zaznamenávané aj naše preferencie pri nakupovaní rôznych tovarov, 

služieb - kníh, kozmetiky, návštevy kina, sporiace návyky a podľa vyhodnotenia preferenčných 

spotrebiteľských profilov nám ponúkajú ďalšie produkty a je zacielená ďalšia reklama. Mnohé 

informácie, ktoré dostávame, sú filtrované. Niekedy sa takéto ovplyvňovanie deje neviditeľne, no 

ovplyvňuje tak nielen naše nakupovanie, ale aj to, čo o svete vieme. Dostávame obmedzené 

informácie o svete, o aktivitách našich priateľov, a tak sa znižuje množstvo príležitostí vnímať 

rôznorodosť skutočného diania okolo nás, učiť sa s tým žiť, reagovať na to. 

Aké to môže mať dôsledky? 

Oblasť štátnej štatistiky v Slovenskej republike zabezpečuje Štatistický úrad SR. Vykonáva dôležité 

a potrebné štátne zisťovania, osobitné zisťovania u obyvateľstva. 
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Komunita - Čo sa deje na internete s našimi údajmi 

Po analýze prečítaného textu nasleduje sumarizácia stanovísk, súhlasných, nesúhlasných, 

polemických a odpovede na otázky. Nejasnosti si vysvetľujú najprv žiaci navzájom, nakoniec, ak je 

to potrebné, učiteľ. 

Spoločné aplikačné úlohy: 

1. Navštívte stránku Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Stiahnite si výročnú 

správu a vyberte si v kategórii Celoslovenské akcie úradu (6.3) jednu oblasť, ktorá vás zaujíma. 

Vyberte aspoň 2 zaujímavé fakty, ktoré prezentujete vo vašej skupine. Spracujte do krátkeho 

príspevku (max. polovica A4, 15 min.). 

2. Navštívte stránku Štatistického úradu Slovenskej republiky, zistite a zapíšte si zameranie daného 

úradu (aspoň 3 vety). 

Zamyslite sa nad rozdielom medzi Štatistickým úradom a Úradom na ochranu osobných údajov. 

Diskusia v celej skupine o zisteniach jednotlivcov. 

Aké inštitúcie v SR poznáte, ktoré zhromažďujú dôveryhodné štatistické údaje. Aké sú ich úlohy, 

rozdiely ich zamerania? Čo vás zaujalo v správach úradov? 

http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=120 

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=115 

Výberové aplikačné úlohy: 

1. Práca v dvojiciach – dramatizácia - simulácia telefonického rozhovoru. 

V dvojici simulujte telefonický rozhovor podľa informácii, ktoré mate uvedené na kartičke. Váš 

partner nesmie vidieť vaše zadanie. Čas na prípravu: 5 min. Čas „telefonátu“ max 5 min. 

Telefonujúci č.1: Uprostred dňa vám zavolá neznáma osoba a chce s vami urobiť krátky rozhovor. 

Ste mimoriadne zaneprázdnený, ale súhlasíte, ak to bude trvať maximálne dve - tri minúty. Spýtajte 

sa, odkiaľ má dotyčný Vaše telefónne číslo. 

Telefonujúci č.2: Pracujete ako telefonický operátor a vykonávate prieskum trhu ohľadom 

športového oblečenia. Telefónne číslo na daného zákazníka bola získané nelegálnou cestou. Otázky, 

ktoré kladiete, mali by sa dotýkať citlivých osobných údajov. Pýtajte sa napr. na dátum narodenia, 

hmotnosť, miery a farbu očí, priemernú sumu, ktorú dotyčný človek minie mesačne, ročne na daný 

produkt, akým spôsobom prebieha platba, v ktorých konkrétnych predajniach, resp. sieťach 

nakupuje... 

2. Získajte na internete čo najviac informácií zo súkromia jednej svetovej celebrity a vytvorte z 

týchto informácií plagát, koláž. Získané fakty, fotografie môžete na koláž umiestňovať podľa ich 

hodnovernosti alebo podľa vlastných pravidiel. Diskutujte prečo sa ľudia zaujímajú o súkromie 

iných? 

http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=120
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=115
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(formát plagátu A3, 30 min.) 

3. Založte si konto na sociálnej sieti s vymysleným menom a pridajte čo najviac informácii o tejto 

osobe. Na registráciu použite novozaloženú emailovú schránku ;) Skúste „googliť“ toto meno. 

Následne sa pokúste o vymazanie tohto konta. Opäť „googlite“ toto meno. 

(internet – 10 min.) 

4. Rozhovor v dvojici. Vytvorte dvojice a snažte sa získať čo najviac informácií o vašom partnerovi 

na internetových prehľadávačoch google, yahoo, zoznam.sk a podobne. Vytvorte zoznam zistení. 

Zistite od vášho partnera, akým spôsobom sa tieto informácie na internet dostali.  

(A4, internet, 10 min.) 

Reflexia  

Čo ma dnes zaujímalo a prečo?  

Čo som zistil o sebe? 

Čo bolo komplikované? Čomu som nerozumel? 

Čo ma prekvapilo pri riešení úloh? 

Čo som si dnes uvedomil? 

Odpoveď aspoň na jednu otázku napíšu žiaci samostatne do zošita. 

Integrované predmety a prierezové témy: mediálna výchova, náuka o spoločnosti. 

 

Úlohy spracovali účastníci tréningu mediálnej výchovy na Súkromnom gymnáziu  Epocha v Poprade, 2011. 
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Príloha č.1: 

Čo sa deje na internete? 

Každé ráno predtým než ideš do školy, ty a iní tvoji rovesníci sledujete, čo sa v noci udialo na internete. Či už 

zadaním hesla, ktoré je podobné tvojmu rodnému číslu, adrese alebo ide o pin kód v mobilnom telefóne – 

v priebehu hodiny vieš nevedome rozdať mnoho informácií ľuďom, ktorých nikdy neuvidíš, no oni ťa budú 

poznať lepšie ako tvoj/a sused/a. Nejde len o faktografické údaje o adrese, veku, ale aj o vizuálne údaje 

(fotografie – prečo by mali príslušníci radikálnej skupiny v Adelaide vedieť, ako vyzeráš?) údaje o tvojich 

produktových preferenciách (preferencia značky, produktu podľa krajiny pôvodu, kvality a pod.). 

 Každým dňom do dovŕšenia tvojich 18-tich narodenín pribúdajú informácie, ktoré pri nesprávnej 

manipulácii môžu zmeniť rovnováhu šancí napríklad pri výbere zamestnania – zamestnávateľ si pri 

rozhodovaní sa medzi tebou a druhým kandidátom spraví rešerš tvojho „mena“ na internete. Výsledný obraz 

zostáva v tvojej kompetencii. Svet kybernetiky sa len postupne a veľmi nerád prispôsobuje pravidlám 

morálky, či ochrane osobných údajov. Zamyslite sa, napríklad, nad prípadom Wikileaks – v tomto prípade 

sme sa konečne dozvedeli niečo aj my, radoví občania - no intenzita emócií, ktoré táto akcia vyvolala vo 

svete, nech predstavuje náš potenciálny hnev pri odhalení našich osobných údajov. 

 Skúste sa zamyslieť, koľko názorov, dokumentov, cieľov a niekedy i snov ste zverili do rúk 

spoločnostiam, ktoré majú sídlo mimo územia Slovenskej republiky, a teda náš právny systém nemá na ne 

dosah. To, že sa podmienky pri registrácii na daných fórach, mailových portáloch, zoznamkách nečítajú, 

považujeme za vopred daný fakt. Tieto korporácie síce deklarujú, že dané údaje nie sú uschovávané, 

môžeme však predpokladať, že je s nimi nakladané ako s vysoko ceneným tovarom.  

 Navyše sú nami zadané údaje (fotografie osôb, s ktorými sa stýkame, voľba produktov, značiek, 

politickej orientácie, sporiacich návykov) cielene spracovávané. Výsledkom je reklama šitá na mieru, ktorou 

nás Google, Facebook a iní oslovujú. Facebook – tvoj profil - pravá sekcia = sponzorovaná reklama. Príklad: 

Jeden môj priateľ kúpil pol prasaťa. Prasiatko spracoval a uložil do mrazničky. Ako čas šiel, zistil, že ho 

klasické recepty omrzeli. Keďže nebýva v dome, hľadal na internete spôsob, ako grilovať aj na balkóne či v 

kuchyni. Hoci si už elektrický gril kúpil, internetové predajne mu napriek tomu ponúkajú nové produkty 

naďalej (viď. obr. 1).   

 Ak sa zamyslíme nad vývojom sociálnych sietí, prípadne sociálnej siete Facebook, aktívnejší 

užívatelia si spomenú aspoň na tri variácie základných funkcií tejto siete – história príspevkov ostatných 

užívateľov, pridávanie fotografií, história tlačidla „Like“ a pod. Tieto funkcie prechádzajú evolúciou, ktorá má 

smerovať k spokojnosti koncového užívateľa. Je tomu tak? Ak si spomenieme, táto sieť kedysi 

sprostredkovávala všetky správy, fotky a štatúty (alias statusy) všetkých užívateľov, ktorí sú vašimi priateľmi. 

Dnes vám táto sieť cielene vyberá správy a obrázky od užívateľov, s ktorými máte najbohatšiu interakciu 

(kontakt) a sú to väčšinou ľudia z vášho kontaktného listu, ktorí sú vám najviac sympatickí. Ostatné 

informácie idú dole kybernetickým kanálom. Takýto spôsob narábania s informáciami obmedzuje možnosť 

rozvíjať kritické myslenie, gentlemanskú konfrontáciu a podobne. Prijímate iba pozitívne obrazy o svete, o 

sebe. Dopad takéhoto vnímania vášho okolia môže mať negatívne následky. 

( Spracoval Filip Fabián, Súkromné gymnázium Poprad).
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Príloha č.2: 

Správa o stave ochrany osobných údajov za obdobie január 2009 až december 2010  

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

(výber textu k spoločnej úlohe) 
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