
Čo je to netiketa ?  

 NETIKETA – pravidlá správania sa na internete 

    

Pri komunikácií na internete používaj tieto zásady:  

 Nikdy nezabúdaj, že na druhom konci sú 

ľudia a nie počítač. To, čo anonymne 

napíšeme stroju by sme možno nikdy 

nepovedali dotyčnému do očí.    

 

 Dodržiavaj všetky pravidlá slušnosti z 

normálneho života. Čo je zlé v bežnom 

živote, bude určite nevhodné aj na internete.   

 

 Zisti si, kde sa nachádzaš. Cez internet totiž 

komunikuješ s ľuďmi z celého sveta. Čo je v 

jednej skupine na nete dovolené, iná to môže 

považovať za neprípustné. Politika, 

náboženstvo a iné rozporuplné témy by mali 

byť diskutované s maximálnou 

ohľaduplnosťou a taktom.    

 

 „Správanie je zrkadlo, v ktorom každý 

ukazuje svoju podobu“.          

                   J. W. Goethe 

 

 

 

Stručný sprievodca 
netiketou 

             

 

 Maj ohľad k druhým. Nie každý má 

superrýchle pripojenie cez pevnú linku. 

Mnohí sa pripájajú z domu cez pomalý 

modem - a platia   za to peniaze!!! 

Neposielaj zbytočné a zbytočne veľké e-

mailové správy. Hovorí Ti niečo pojem 

SPAM alebo nevyžiadaná reklama? 

   

 Buď korektný/á! Aj keď píš bez diakritiky 

(bez dlžnou a mäkčeňov) snaž sa o správny 

pravopis. Publikovať nepravdivé informácie, 

alebo niekoho ohovárať tiež nie je vhodné. 

Nevydávaj za svoje prácu niekoho iného. 

Obrázky, texty a rôzne iné súbory sa z 

internetu dajú ľahko stiahnuť. Akoby sa 

Tebe páčilo, keby niekto iný vydával vaše 

dielo za svoje. Ak využiješ prácu iných, mal 

by sme spomenúť ich autorstvo. 

 

    

 Pomôž ak vieš. Zaujíma Ťa nejaká téma a 

sleduješ nejakú diskusiu k nej? Niekto z 

diskusnej skupiny má taký alebo onaký 

problém. Ak vieš odpoveď, pomôž. 

Nabudúce pomôže niekto Tebe. V diskusnej 

skupine platí zásada „Najprv počúvaj, až 

potom píš.“    

 

 Rešpektuj súkromie iných. Omylom Ti 

prišla správa, ktorá Ti nepatrí? Správaj sa 

tak, ako by sme chcel/a, keby niekto iný 

našiel tvoju poštu...    

 

 Nezneužívaj svoju moc a vedomosti. 

Užívatelia so špeciálnymi privilégiami, napr. 

správcovia serverov, ktorí majú prístup k 

pošte ostatných musia mať dôveru bežných 

užívateľov.   

 

 Odpúšťaj druhým chyby. Aj ty si niekedy 

začínal/a. Nemusíš hneď reagovať výsmešne 

alebo so zlosťou.  
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