
5 najčastejších otázok od 

rodičov 

 

1. Prečo dospievajúci milujú Instagram? 

 

Instagram je bezplatná aplikácia na 

zdieľanie fotografií a videa, ktorá je k dispozícii na zariadeniach Apple iOS, 

Android a Windows Phone. Ľudia môžu nahrávať fotografie alebo videá a zdieľať 

ich so svojimi sledovateľmi alebo s vybranou skupinou priateľov. Mladí ľudia sa 

radi stýkajú na Instagrame a ten robí všetko, čo sa dá, jednoduchým a pútavým 

spôsobom. Dospievajúcim sa tiež páči schopnosť vytvárať „príbehy“, ktoré 

zmiznú po 24 hodinách.o  

 

2. Má Instagram minimálny vek? 

 

Áno, je to 13, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov online. Instagram 

však nežiada od používateľov, aby špecifikovali svoj vek, a napriek pravidlám 

existuje mnoho mladších detí, ktoré službu využívajú, často so súhlasom svojich 

rodičov. Instagram odstráni maloleté účty, ak sú upozornené a nemôžu overiť, 

že používateľ má viac ako 13 rokov. 

 

3. Aké sú riziká pri používaní Instagramu? 

 

Aj keď na Instagrame nie je nič nebezpečné, 

hlavné veci, o ktoré si rodičia robia starosti, 

sú typické pre všetky sociálne médiá: 

zákerné správanie medzi rovesníkmi, 

nevhodné fotografie alebo videá, ktoré môžu 

ublížiť mladistvým alebo prilákať nesprávnych ľudí, nadmerné používanie a 

samozrejme, ochrana osobných údajov. Rodičia sa tiež obávajú, že ľudia, ktorých 



ich deti nepoznajú,ich môžu priamo kontaktovať. Deti sa môžu zvyknúť, že 

takéto správanie je normálne. 

 

4. Existujú nástroje, ktoré vám pomôžu obmedziť, koľko času trávia vaše 

deti na Instagrame? 

 

Instagram teraz ponúka nastavenia, ktoré pomáhajú používateľom mať lepšiu 

kontrolu. To zahŕňa informačný panel aktivít, denné pripomenutie a vylepšené 

spôsoby obmedzenia upozornení.  

 

5. Mal by byť profil môjho dieťaťa súkromný? 

 

Odporúčame dospievajúcim mať súkromný účet, takže iba priatelia, ktorých 

schvália, môžu vidieť svoje príspevky na karte Fotografie na stránkach 

Vyhľadávanie a Preskúmanie alebo na stránkach hashtag alebo Location. (Účty sú 

predvolene verejné.) Takéto verejné účty sú vhodnejšie pre starších 

dospievajúcich, ktorí sa zasadzujú za nejakú vec, 

získavajú peniaze na charitu alebo sa 

zúčastňujú diskusií o športe, otázkach alebo 

koníčkoch, môžu byť vhodnejší. Ak si myslíte, 

že by vaše staršie dieťa mohlo mať úžitok z 

verejného účtu, nezabudnite sa s ním 

porozprávať o tom, ako zabrániť zverejneniu 

všetkého, čo by mohlo ohroziť jeho 

bezpečnosť, osobné súkromie alebo povesť. 

Je dôležité si uvedomiť, že nastavenia ochrany 

osobných údajov Instagramu sa neriadia, 

ak sú príspevky zdieľané na Facebooku, Twitteri 

alebo Tumblr. Namiesto toho sa použijú 

nastavenia ochrany osobných údajov pre 

tieto služby. 

 

 


