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ktoré používajú mladí

Sociálne
siete

Instagram dovoľuje mladým fotiť, upravovať a zdieľať 
fotky a krátke videá verejne alebo privátne iba s 
určitými sledovateľmi. Rovnako ako na Facebooku, 
viac lajkov na fotkách znamená väčší úspech a v 
určitých prípadoch na lajkoch môže závisieť aj seba-
hodnota. Mladí ľudia sa často zvyknú porovnávať. 
Na instagrame sa to však deje neustále. 
Platforma ponúka aj vzdelávací obsah a umenie.
Treba si dobre vyberať, koho sledujeme.
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Snapchat je četovacia appka, ktorá umožňuje 
používateľom odoslať správu, fotku, či video, ktoré po 
čase zmiznú. Mladí ju preto väčšinou používajú na 
zdieľanie fotiek, ktoré by inak nezdieľali bez strachu, že 
by mohli byť zverejnené. Sexting a zdieľanie nahých 
fotiek je na tejto platforme preto častý. 

Discord bol najskôr miestom, kde četovali hráči 
videohier. Teraz ho mladí používajú na 
četovanie, volanie a videočety. Na Discorde nájdu 
rôzne skupiny, ktoré sa venujú témam od 
vzdelávania, gamingu po duševné zdravie a 
umelecké projekty. Mladí sa môžu pripojiť do 
skupiny alebo začať svoju vlastnú. Niektoré sk-
upiny sú moderované lepšie ako iné. Najbez-
pečnejšie je vytvoriť si vlastnú skupinu s ľuďmi, 
ktorých poznáme.
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TikTok dnes mladým umožňuje natáčať krátke
15 sekundové až 3 minútové videá, kde tancujú, 
zdieľajú nápady, srandujú a vzdelávajú sa.
Na TikToku môžeme nájsť naozaj rôzny obsah od 
zábavy, po varenie, či slovenskú gramatiku. 
Na TikToku pod videami však často môžeme nájsť 
nevhodné komentáre, nadávky a nenávisť.
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Na Twitteri nájdeme krátke štebotanie. 
Platforma dovoľuje zdieľať tweety. Sú to správy na 
nástenkách používateľov, ktoré musia byť krátke - 
do 140 znakov. Mladí väčšinou tweetujú o svojich 
každodenných myšlienkach a nápadoch a reagujú 
na tweety druhých. Hneď ako ich odošlú, ukážu sa  
ako notifikácia pre sledovateľov.
Preto môže byť ťažké ich neskôr zmazať.  
Twitter obsahuje aj pornografický materiál. Dá sa 
však v nastaveniach zakázať jeho zobrazovanie.
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Facebook nie je cool. Mladí väčšinou využívajú 
fejsbukový messenger kvôli školským skupinám a 
komunikácii s rodičmi. Na fejsbuku ešte stále 
môžeme nájsť mnoho dezinformácií, nadávok a 
nenávisti v sekcii komentárov. Rovnako ako pri 
Instagrame, najviac záleží na lajkoch a 
zdieľaniach. Je dôležité si na fejsbuku nastaviť, 
kto môže vidieť náš profil a príspevky, ktoré naň 
vešiame. 

13+

Omegle je četovacia stránka s možnosťou 
videohovoru, ktorá spája dvoch úplne cudzích ľudí. 

Pre mladých je preto zaujímavá, pretože môžu 
kecať s cudzími ľuďmi z iných krajín a môžu 

pritom byť anonymní. Omegle je stránka, ktorá je 
plná ľudí, ktorí vyhľadávajú sexting.

Mnohí tam však vyhľadávajú aj pomoc. 
Pre mladých je jednoduchšie zveriť sa neznámemu.  


