
 
 

ĎALŠIE INFORMÁCIE: 
 

www.zodpovedne.sk 
Projekt je zameraný na bezpečné a zodpovedné 
používanie internetu, mobilných telefónov a 
nových technológií. V tejto oblasti sa zameriava 
na zvyšovanie povedomia, šírenie osvety a 
prevenciu pred trestnými činmi vo svete detí a 
mládeže. Ako jediný projekt na Slovensku je 
podporovaný Európskou úniou v rámci 
komunitárneho programu Bezpečný internet. 
Pracujú v ňom odborníci, ktorí sa špecializujú na 
príležitosti a riziká internetu a vedia deti a ich 
rodičov primerane sprevádzať problémami 
súvisiacimi s novými technológiami, 
spolupracujú aj s políciou. Rovnako spolupracujú 
s bezplatnou Linkou detskej istoty na tel. čísle 
116 111, k dispozícii je aj poradenský email 
potrebujem@pomoc.sk. 
 
www.detinanete.sk 
Webový portál poskytujúci základné informácie 
k téme moderných komunikačných technológii 
pre rodičov, deti aj pedagógov.  
Množstvo zaujímavých videí, metodických 
materiálov pre deti a dospelých, ktoré im 
zaujímavým spôsobom približujú túto tému. 
Prostredníctvom portálu sú spolupracujúci 
odborníci pripravení zodpovedať na rôzne 
otázky.  

 
www.pomoc.sk 
Projekt poskytuje špecializované poradenstvo pre 
oblasť problémov, ktoré prinášajú nové technológie 
– internet, mobil a pod. Je súčasťou Linky detskej 
istoty Unicef. Určený je aj rodičom a učiteľom, ktorí 
potrebujú odbornú radu týkajúcu sa výchovy ich 
detí či žiakov, ale obrátiť sa naň môže každý, komu 
nie je osud detí ľahostajný. 
Spôsob kontaktovania:  

 nonstop telefonicky na čísle Linky detskej istoty 
Unicef 116 111, 

 prostredníctvom online chatu na stránke 
www.pomoc.sk denne v čase 16.00 - 22.00  

 e-mail: potrebujem@pomoc.sk. 
 

www.stopline.sk 
- národné centrum pre nahlasovanie nezákonného 

obsahu alebo činností na internete 

 
CPPPaP 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie je školským zariadením. Poskytuje 
poradenstvo v osobnostnom, sociálnom, vzdelávacom, 
kariérnom vývine, ako aj v oblasti prevencie závislostí a 
negatívnych prejavov správania. V CPPPaP sú k 
dispozícii psychológovia, špeciálny pedagóg a sociálny 
pedagóg. 
Kontaktné údaje: adresa - Karpatská 8, Košice, 
www.kpppke.eu, tel.:055 622 6615, 
skola@pppke.svcmi.sk 
 

Projekt 

V znamení Dúhy 
 
 

Projekt podporila 
Nadácia pre deti Slovenska 

zo zbierky Hodina deťom 
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Naša vízia:  
„Múdre a šťastné deti s úctou k sebe a svetu 
okolo nás.“ 
 
Vážení rodičia, 

v šk.roku 2016/2017 sme vďaka finančnej 
podpore Nadácie pre deti Slovenska získanej zo 

zbierky Hodina deťom realizovali projekt   
„V znamení Dúhy“ . 

Projekt nadviazal na dlhodobé školské 
projekty, ktoré využívajú rozvoj životných 
zručností žiakov a budovanie pozitívnej klímy v 
škole.  
V súčasnosti vnímame potrebu intenzívnejšej 
práce so skupinou žiakov 6.ročníka v oblasti 
silnejúceho vplyvu médii a moderných IKT na 
ich zdravý duševný vývin.  
Väčšina týchto negatívnych vplyvov súvisí 
predovšetkým s domácim prostredím. 
Program Dúha sa preto zameriaval na 
zefektívnenie spolupráce s rodičmi pri riešení 
tohto problému.  
Symbolika dúhy znamená prítomnosť prekážok 
v našom živote ako príležitosť osobného rastu, 
rovnako ako potreba búrky pre vznik dúhy. 
V našom úsilí o zlepšenie informovanosti 
rodičov a žiakov školy v oblasti vplyvu 
moderných technológii na ich život chceme 
pokračovať aj naďalej.  
Počas spoločných projektových aktivít sme 
preto v spolupráci so žiakmi a odborníkmi 
z danej oblasti pre Vás vypracovali nasledujúci 
materiál.  
Jeho cieľom je poskytnúť Vám niekoľko rád 
a tipov ako postupovať pri riešení konkrétnych 
problémov Vašich detí. 
 

Ak sa chcete dozvedieť o 
voľných miestach alebo 
poslať svoj životopis, 
navštívte našu webovú 
lokalitu: 
www.lucernepublishing.com 

             
 

AKO CHRÁNIŤ DETI V SIETI MODERNÝCH IKT 
 

TIPY PRE RODIČOV: 
 

 Zabezpečte, aby dieťa vedelo, že všetky pravidlá 
správania pri kontakte s ostatnými ľuďmi sú 
rovnaké v reálnom živote aj pri kontakte s ľuďmi 
prostredníctvom internetu alebo mobilného 
telefónu. 

 

 Buďte vzorom vhodného používania moderných 
technológií. 

 

 Sledujte aktivity svojich detí, keď sú online. 
 

 Používajte filtračný a blokovací software. 
 

 Všímajte si varovné znaky toho, že sa deje niečo 
neobvyklé – ako sa dieťa pri elektronickej 
komunikácii správa, vrátane reakcií dieťaťa na 
vašu prítomnosť. 

 

 Pestujte so svojimi deťmi otvorenú a úprimnú 
komunikáciu. 

 

 Dajte dieťaťu najavo, že za vami môže prísť 
s akýmkoľvek problémom. 

 

  

 

–  

 

AKO POMÔCŤ SVOJMU DIEŤAŤU: 

 

Keď máte podozrenie, že vaše dieťa je 
šikanované, môžete postupovať podľa týchto 
krokov:  
 Poskytnite dieťaťu maximálnu oporu, 

rozprávajte sa o situácii s dieťaťom, 
verte mu a berte jeho slová vážne, 
nezľahčujte problém. 
 

 Kontaktujte triedneho učiteľa a plne 
spolupracujte so školou. 

 

 V závažnejších prípadoch kontaktujte 
právnika a políciu. 
 

 Nadviažte kontakt s odborníkom 
v Centre pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie. 

 

 Kontaktujte sa s inštitúciami 
zaoberajúcimi sa touto problematikou: 

 

www.zodpovedne.sk 
www.pomoc.sk 

www.stopline.sk 
www.detinanete.sk 

www.kpppke.eu 
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