
O projekte
Projekt Cyber4Kids pripravilo občianske združenie  
Digitálna inteligencia v spolupráci s KPMG na Slovensku. 
Jeho cieľom je podpora vzdelávania v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti pre deti na základných školách, ktoré denne 
prichádzajú do kontaktu s nástrahami virtuálneho sveta. 

Prečo považujeme túto iniciatívu za dôležitú? 

Kritické myslenie a obozretnosť pri používaní infor-
mačných technológií u žiakov cieľovej skupiny často  
popri rýchlom nadobúdaní digitálnych zručností zaostáva.  
Tým sa zvyšuje riziko negatívnej skúsenosti v kyber-
netickom priestore (napríklad zneužitie osobných údajov, 
infikovanie počítača nechtiac stiahnutým obsahom  
a pod.) Súčasťou vzdelávacieho procesu v tejto oblasti  
by však mal byť aj otvorený dialóg medzi učiteľmi, 
rodičmi a samotnými žiakmi. 

Témy, ktorým sa venujeme:

• Kybernetický priestor a jeho bezpečnosť  
– význam, objasnenie pojmu, úvod do histórie

• Záškodníci – hackeri a ich podvodné techniky
• Bezpečné online nakupovanie
• Bezpečné sťahovanie obsahu
• Praktické návody a odporúčania, ako používať  

internet bezpečne
• Aktuálne trendy a bezpečnosť zariadení budúcnosti  
• Iné, tematicky súvisiace problémy – po dohode  

so školou 

Cyber4Kids v číslach:

Založený  
v roku  

2018

10+  
dobrovoľníkov 

-lektorov

500+ 
účastníkov

1-4  
hodiny  

trvá jedno  
podujatie

V prípade záujmu o poskytnutie ďalších  
informácií o projekte nás, prosím, kontaktujte:

digiQ I Digitálna inteligencia
www.digiq.sk
 
AnDreA Cox, riaditeľka 
e-mail: andrea.cox@digiq.sk

KPMG na Slovensku
www.kpmg.sk

JurAJ HAnuš, Trainee 
email: jhanus@kpmg.sk 



Používajte bezpečné heslá
Dostatočne silné heslo je základom ochrany 
vašich online dát. Ak si chcete otestovať,  
či máte dostatočné silné heslo, navštívte napríklad 
stránku www.howsecureismypassword.net.

Hrajte sa a komunikujte bezpečne
Online hry lákajú svojím vizuálne atraktívnym obsahom, ale čas-
tokrát obsahujú škodlivé vírusy, hlavne ak sú iba kópiou originál-
nej hry. To isté platí aj o aplikáciách na dennú komunikáciu ako 
napríklad WhatsApp alebo Messenger. Pri sťahovaní hier alebo 
appiek si nájdite čas na kontrolu recenzií, všimnite si počet  
stiahnutí, skontrolujte autora/vývojára aplikácie a jej správny názov. 

Nakupujte bezpečne
Online nakupovanie je ideálna príležitosť na odcudzenie citlivých 
dát. Overujte si, či nakupujete na pravých stránkach - zabezpečené 
sú tie, ktoré začínajú na https:// a neukladajte si dáta z platobných 
kariet do internetových prehliadačov. Finančné transakcie neod-
porúčame vykonávať na otvorených a nezabezpečených wi-fi.

Dávajte si pozor, kam klikáte
Email je jedným z najčastejších prepravných 
prostriedkov škodlivého softvéru. Rizikom sú 
napríklad spamy s linkami na zavírené stránky 
alebo nebezpečné prílohy. Ak si chcete overiť, 
či váš email nebol hacknutý, skontrolujte si ho 
napríklad na stránke www.haveibeenpwnd.com.

Naše #cybersafe tipy


