
bezpečnostných
tipov pre gamerov

1 
Zabezpečte vaše 
zariadenia 
bezpečnostným 
softvérom, ktorý 
obsahuje funkciu herný 
režim.

2 
Počas hrania hier 
ponechajte bezpečnostný 
softvér zapnutý.

3 
Majte vždy zapnutú 
bránu firewall, ktorá 
zabezpečuje kontrolu 
všetkých spojení 
medzi sieťou a daným 
systémom.

4 
Sťahujte hry 
z overených zdrojov 
a legitímnych obchodov 
s aplikáciami.

5 
Pokiaľ to herný klient 
umožňuje, aktivujte 
si dvojfaktorovú 
autentifikáciu.

6 
Dvojfaktorovú 
autentifikáciu majte 
aktivovanú vo všetkých 
platformách, ktoré 
narábajú s vašimi dátami 
a citlivými informáciami.

7 
Buďte obozretní voči 
používateľom, ktorí sú 
príliš ochotní pomôcť 
vám. Za týmto cieľom 
si od vás môžu vypýtať 
vaše prihlasovacie údaje.

8 
Vytvorte si profil, ktorý 
neodráža vašu skutočnú 
identitu.

9 
Používajte silné heslá 
a odlišné pre každú 
platformu. 

10 Pravidelne vaše zariadenia a obsah v nich zálohujte.
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Pravidlá 
bezpečného 
hrania 
počítačových 
hier pre vaše 
deti 

Zabezpečte zariadenia detí bezpečnostným softvérom, ktorý obsahuje 
funkciu herný režim.

Počas hrania hier ponechajte bezpečnostný softvér zapnutý.

Brána firewall, ktorá zabezpečuje kontrolu všetkých spojení medzi sieťou 
a daným systémom, musí byť vždy zapnutá.

Naučte ich, aby hry sťahovali len za vašej prítomnosti a z overených 
zdrojov a legitímnych obchodov s aplikáciami.

Pokiaľ to hra umožňuje, aktivujte dvojfaktorovú autentifikáciu.

Zabezpečte, aby vaše deti používali hry zodpovedajúce ich veku.

Nastavte si pravidlá bezpečného hrania hier. 

Ak je to možné, deti by sa mali hrať iba s ľuďmi, ktorých poznajú 
v skutočnom svete. 

Vytvorte im profil, ktorý neodráža vašu skutočnú identitu.

Naučte ich, aby hrali férovo a nepodvádzali. 

Používateľov, ktorí sa správajú nevhodne, nahlasujte a blokujte, pokiaľ to 
hra umožňuje.
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Ako si 
nastaviť 
v rodine
pravidlá 
hrania 
počítačových
hier?

1 
Zabezpečte, aby vaše dieťa používalo hry 
zodpovedajúce jeho veku.

3 
Nastavte si konkrétne pravidlá týkajúce 
sa časového limitu hrania hier.

2
Spoznajte hry, ktoré vaše dieťa hráva. 
Poproste ho, nech vám ukáže, ako hra 
funguje, čo všetko v nej hráč dokáže 
a s kým sa vaše dieťa počas hrania vo 
virtuálnom svete stretáva. 

4
Dbajte na to, aby ste tieto pravidlá aj 
dôsledne dodržiavali. 

5
Používajte aplikácie rodičovskej kontroly ako 
ESET Parental Control pre Android, ktorá 
vám umožňuje obmedziť čas hrania hier. 

7 
Vo voľnočasových aktivitách ho čo najviac 
podporujte.

6
Pravidlá nastavte tak, aby malo dieťa dostatok 
času a energie aj na iné voľnočasové aktivity. 

8
Buďte pre svoje dieťa dobrým vzorom a majte 
aj svoj vlastný čas strávený v digitálnom 
priestore pod kontrolou.

https://bezpecnenanete.eset.com/sk/bezpecnostne-riesenia/#Parental-control

