
U Ž Í V A J T E  S I  B E Z P E Č N E J Š I E  T E C H N O L Ó G I E

Komplexná 
internetová 
bezpečnosť 
pre deti



„Ak je pre vás normálne chrániť  
vaše deti v reálnom živote,   

o to viac, by malo byť pre vás 
prirodzené chrániť ich vo svete 

virtuálnom.“



Vedeli ste, že v tejto rovnici sa veličina 
omnoho viac blíži k takmer nekonečnu?

reálny svet  x  omnoho viac  =  virtuálny svet

Pustíte vaše dieťa 
kamkoľvek?
Do každého baru, na stavenisko, 
na „vyhlásené“ sídlisko, či do jeho 
zákutí?

Dovolíte deťom pozerať 
čokoľvek?
Akýkoľvek film? Doma, či v kine?

Dovolíte deťom byť vonku, 
hrať sa, zabávať sa tak dlho 
ako chcú?
V noci, počas školy,..?

Koľko krát za deň deťom 
voláte, aby ste zistili kde sú?
Overujete si, či prišli tam kam 
mali?

Vo virtuálnom svete sú všetky 
„bary“, „staveniská“ i “vyhlásené“ 
sídliská omnoho viac dostupné 
a vždy otvorené.

Virtuálny svet ponúka omnoho 
viac videí, filmov, fotografií, ktoré 
by ste deťom určite nedovolili 
pozerať.

Vo virtuálnom svete sú vaše deti 
„vonku“ aj vtedy, keď sú doma. 
Často krát omnoho viac „vonku“ 
a omnoho dlhšie.

Vo virtuálnom svete je omnoho 
viac miest, kde môžu zablúdiť.



Náš tip:
Ďalšou službou, ktorú aplikácia ponúka je lokalizovanie dieťaťa a to 
i v prípade, keď jeho telefón nie je pripojený na internet. Prostredníc-
tvom funkcie „Rodičovské správy“ môžete iniciovať lokalizáciu mo-
bilu dieťaťa. Rodičovská správa si prostredníctvom sms - ky vyžiada 
údaje pre lokalizáciu mobilného zariadenia dieťaťa, ktoré následne 
pošle naspäť rodičovi rýchlu informáciu o polohe. Na lokalizáciu 
využíva dostupné údaje z GPS, či prístupových bodov operátora 
s presnosťou až na niekoľko metrov.

Lokalizujte zariadenie vášho dieťaťa, lokalizujte vaše 

dieťa

Vaše dieťa ide „ruka v ruke“ so svojím smartfónom, 

alebo tabletom. Tam, kde sa nachádza jeho mobilné 

zariadenie, tam sa pravdepodobne nachádza aj vaše 

dieťa. Preto nezabudnite vášmu dieťaťu zapnúť 

na zariadení GPS a kedykoľvek sa počas dňa pozrieť, 

kde sa práve nachádza. Jeho polohu uvidíte nie len 

vo vašej rodičovskej aplikácii ESET Parental Control, 

ale aj z akéhokoľvek mobilného zariadenia, či počítača, 

a to prostredníctvom webového prehliadača vo vašom 

účte na my.eset.com.

ESET Parental Control  
pre Android je užitočná aplikácia, 
vďaka ktorej budete vidieť, kde 
sa vaše deti nachádzajú v reálnom 
svete a vedieť, čomu sa venujú 
vo virtuálnom svete. 

Poloha dieťaťa

https://my.eset.com/


Povoliť?

Chráňte dieťa pred nevhodným obsahom webových 

stránok

Už len samotným nastavením veku dieťaťa sa niektoré 

webové stránky stanú pre vaše dieťa neviditeľnými. 

Nebojte sa, zábava surfovania svetom internetu tým 

neutrpí, len predídete tomu, aby sa, aj keď i nechtiac, 

dieťa dostalo k stránkam s nevhodným obsahom ako 

napríklad agresia, drogy, všeobecne nebezpečné pod-

vrhnuté weby, alebo stránky s „pikantným“ obsahom.

A navyše, stránky, ktoré uznáte ako prípustné pre oči 

vašich detí môžete kedykoľvek dodatočne povoliť.

Blokujte nevhodné aplikácie podľa veku dieťaťa

Tak ako niektoré webové stránky, tak aj niektoré 

aplikácie sú pre detského používateľa nevhodné. Či už 

kvôli agresívnemu obsahu, alebo aplikácia, nevedno 

z akého dôvodu, „potrebuje“ o dieťati príliš veľa úda-

jov, prípadne aplikácia „otravuje“ dieťa neprimeraným 

množstvom reklamy. Rovnako ako pri webových 

stránkach, tak aj tu platí, čo dovolíte bude dovolené, 

čo nedovolíte bude zakázané. Dôležité je, aby ste mali 

vlastné dieťa pod kontrolou vy a nie niekto iný.

Vaše dieťa vás môže kedykoľvek poprosiť o povolenie 

aplikácie, alebo o predĺženie času na hru.

To, že stránka nie je kategorizovaná, neznamená, že je 

automaticky povolená. ESET Parental Control moni-

toruje takmer všetky verejne dostupné a vyprofilované 

stránky. No určite sa nájdu aj také, prevažne menej 

známe, ktoré nepozná. Takáto stránka zostane nepo-

volená až dovtedy kým ju nepovolíte vy, rodičia. 

Vaše dieťa vás môže kedykoľvek požiadať o povolenie 

inštalácie akejkoľvek aplikácie alebo načítanie webovej 

stránky. A vy zvážite, či je jej obsah v poriadku, alebo 

nie.

Blokovanie webových stránok a aplikácií

Spýtaj sa svojich rodičov



Aj zábava má svoje hranice nastavte jej maximálny čas.

Koľko krát ste vyslovili slová s podobným znením ako: „Už odlož ten telefón...“, „Hráš sa už celé 

hodiny...“ Väčšina detí si neuvedomuje koľko času trávi pred displejom hrami, alebo sledovaním 

zábavných videí. A zabudnúť pri tom všetkom na čas je vlastne úplne normálne. Rovnako ako 

je normálne, že ako rodičia nechcete, aby vaše dieťa trávilo pred disple-

jom neprimerane veľa času. Preto nastavte maximálny čas 

hrania, kľudne aj pre každý deň, každú hodinu zvlášť 

a nechajte samotný telefón, aby dieťa upozornil, 

že už je toho na dnes tak akurát. 

Tento čas môžete kedykoľvek na požiadanie 

dieťaťa, aj na diaľku, predĺžiť a rozšíriť tak svoj 

rodičovský „balíček motivačných odmien“ napríklad 

za dobrú známku, či pochvalu v škole.

A jeje, čas na hru vypršal.

Ukážte vášmu dieťaťu, ako vás môže požiadať 

o predĺženie času. Stačí jednoduchý klik na „Spýtaj 

sa svojich rodičov“ a počkať si na váš verdikt. Je len 

na vašom rozhodnutí o koľko minút predĺžite dieťaťu 

digitálnu zábavu.

Pošlite dieťaťu „rodičovskú“ správu, ktorú si dieťa bude 

musieť prečítať. Inak nebude môcť telefón používať.

Deti majú počas dňa množstvo rozptylu, nuž darmo, 

je ťažké riešiť či: „Mami, ja som si tú správu od teba naozaj 

nevšimol.“, je len výhovorkou, alebo faktom. Tak či onak, 

správa zostala neprečítaná, čo je nevýhodou práve pre 

rodiča.

Pošlite dieťaťu správu tak, aby ju nemohlo prehliadnuť. 

Rodičovská správa prostredníctvom ESET Parental Con-

trol funguje neprehliadnuteľne. Pokiaľ si ju dieťa neprečíta a nepotvrdí, že si ju prečítalo, nebude 

môcť telefón inak používať. Vy potvrdenie o prečítaní samozrejme dostanete, takže už žiadne 

výhovorky.

Časové limity

Rodičovská správa



Ako aplikáciu získať?

1. Krok – inštalácia ESET Parental Control
Stiahnite si aplikáciu do vášho smartfónu priamo cez obchod 

Google Play

„Aplikácia ESET Parental Control 
pre Android je jednoduchá 

na používanie, intuitívna pre 
nastavovanie, na vás je len 

rozhodnúť sa chrániť vaše dieťa 
pohodlne a na diaľku.“

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental


Náš tip:
Ak už máte licenčný 
kľúč kliknite na 

„ZADAJTE LICENĆNÝ 
KĽÚČ“ a vpíšte kód 
v tvare: XXXX-XXXX-
XXXX-XXXX-XXXX 
do aplikácie. 

Prvým nastavením po spustení čerstvo 

nainštalovanej aplikácie je jazyk akým bude ap-

likácia s vami a s vašim dieťaťom komunikovať.

Vytvorte si účet – stačí jeden pre celú rodinu. Pod 

týmto účtom sa prihlásite pri inštalácii aplikácie 

aj na ostatných rodinných zariadeniach.

Aplikáciu môžete vyskúšať zadarmo po dobu 

30 dní. Po uplynutí tejto doby vás aplikácia sama 

navedie ako si ju jednoducho predĺžiť.

2.  Krok – inštalácia a nastavenie aplikácie  
(spoločné pre rodičovskú a detskú jednotku)

Zadefinujte, komu zariadenie patrí. Týmto 

krokom sa ďalšie nastavenia menia podľa toho, 

či chcete nastaviť detský, alebo rodičovský mód.



Pridajte dieťa, ak máte viac detí, pridajte každé 

zvlášť. Zadajte meno, dátum narodenia, pohlavie 

a keď chcete aj peknú fotografiu.

V hlavnom menu môžete nastaviť všetky prav-

idlá. Na prípadný problém vás aplikácia upozorní 

červeným trojuholníkom. Napríklad....

Napríklad..., aby ste nezabudli zapnúť GPS 

na mobilnom zariadení dieťaťa pre presnejšie 

sledovanie jeho polohy.

3.  Krok – nastavenie telefónu rodiča

Časové limity, povolené stránky i aplikácie 

sú prednastavené podľa veku dieťaťa. Avšak, ako 

rodič ich môžete kedykoľvek zmeniť.



Aplikácia vás prevedie jednotlivými nastave-

niami. Môžete ich ponechať buď v odporúčanom 

prednastavaní, alebo ich kedykoľvek zmeniť. 

Kliknite na položku Parental Control a zapnite 

túto službu. Následne povoľte aplikácii sledo-

vanie akcií vášho dieťaťa, stlačením „OK“.

Rodič je jediný, kto môže povoliť odinštalovanie 

aplikácie, či nastaviť pravidlá. Aktivácia 

je užitočná aj v prípade straty, či krádeže smart-

fónu.

4.  Krok – nastavenie telefónu dieťaťa

Nastavenia môžete vykonávať aj priamo 

na detskom zariadení po zadaní rodičovského 

PIN kódu.

Náš tip:
Váš rodičovský PIN 
kód by mal zostať pre 
dieťa utajený, nakoľko 
by si mohlo samovoľne 
zmeniť nastavenia, 
alebo napríklad predĺžiť 
čas  na hry.



„Hotovo. 
Vaše dieťa je chránené.“

Nezabudnite nainštalovať túto aplikáciu na všetky zariadenia dieťaťa. Čas 
strávený pred displejom sa bude počas dňa sčítavať, vďaka čomu dieťa neprekročí 

vami stanovený denný limit digitálnej zábavy.



Okrem mobilnej aplikácie máte reporty 
k dispozícii cez akýkoľvek browser, a to 
prihlásením sa na my.eset.com 

ESET Parental Control  vás informuje o každej 
novej nainštalovanej aplikácii 

Kompletné reporty máte k dispozícii aj priamo 
vo vašom mobilnom telefóne v aplikácii  
ESET Parental Control 

Majte prehľad o online svete vašich detí
Majte prehľad o tom, ako vaše dieťa používa mobilné zariadenie. Aké hry hrá a koľko času im venuje. 

Aké stránky sleduje. Aké sociálne siete používa. A zároveň, ako intenzívne sa im počas dňa / týždňa / 

mesiaca venuje.

Reporty

https://my.eset.com/


Najviac využívané aplikácie Návštevy vhodných stránok

Intenzita použitia mobilného zariadenia

Reporty sú nie len konkrétne, ale aj podrobné. Počíta sa každá minúta, každá načítaná stránka 

a rovnako jednoducho aj zistíte, či vaše dieťa v čase večierky ide spať, alebo ešte pod paplónom "vyba-

vuje virtuálnu agendu". A viete vôbec ako intenzívne vaše ratolesti používajú telefóny napríklad v škole?



Pre úplnú ochranu mobilných zariadení, 
vrátane antivírusovej a anti-phishingovej 

ochrany odporúčame aj inštaláciu 
aplikácie ESET Mobile Security.

www.eset.sk
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Čo hovoria osobnosti o aplikácii  
ESET Parental Control

„Aplikácia, ktorá pomáha riešiť nie triviálnu otázku nie len IT 
zdatných rodičov „ako získať kontrolu nad rizikami, s ktorými sa 
v on-line svete môže stretnúť moje dieťa“. V spojení s prehľadným 
a intuitívnym ovládaním umožňuje riešiť rad otázok riadenia 
bezpečného prístupu dieťaťa k mobilným prostriedkom a on-line 
aplikáciám. Rodičom, ktorí to myslia s digitálnym svetom svojich 
detí vážne a zodpovedne môžem Parental Control len odporučiť.“

Jaroslav Oster, súdny znalec v IT problematike, konzultant 
informačnej bezpečnosti Info Concult, s.r.o.

„S informatizáciou v našich každodenných činnostiach sme sa 
my dospelí zoznamovali postupne s príchodom nových možností 
a technológií. Naše deti sa v tomto online svete rodia - klikajú, 
chatujú a zvedavo bádajú naprieč virtuálnym priestorom, mno-
hokrát bez uvedomenia si rizík a následkov. ESET Parental Control 
je unikátna aplikácia, pomocou ktorej sa aj za pomoci rodičov 
postupnými krokmi naučia využívať možnosti, ktoré im virtuálny 
svet ponúka. Učme naše deti zodpovednosti a opatrnosti nielen 
pri hre na ihrisku, či prechádzaní cez cestu, ale aj pri používaní 
informačných technológií, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou 
našich životov.“

Jana Géciová, odborníčka na ochranu osobných údajov a autorka 
knihy Nedospelé deti

„Žijeme v čase, keď sa neposielajú lístočky po triede. Vnímanie 
online a offline sveta sa zlieva do jednej optiky a to môže byť pori-
adne nebezpečné. Som naozaj potešená, že vôbec exituje niečo, čo 
v budúcnosti ochráni moje dievky pred nepríjemnosťami. Dôveru-
jem ESETu, vynálezcov veľmi chválim a ako mama im ďakujem.“

Kristína Farkašová, moderátorka, herečka a ambasádorka pre inter-
netovú bezpečnosť detí 



ESET Parental Control  
vám pomáha  chrániť vaše deti 
v digitálnom svete.

Doprajte vašej rodine bezpečnejší 
internet: eset.sk/parental
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