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“Spoločne za lepší a bezpečnejší internet”       7. február 2023

DEŇ BEZPEČNÉHO
INTERNETU 2023



Deň bezpečného internetu sa medzinárodne zameriava na bezpečnosť digitálneho
prostredia. Pozýva nás k spoločným aktivitám s cieľom urobiť internet

bezpečnejším a lepším miestom pre všetkých, a najmä pre deti a mladých ľudí. 
 
 

Organizuje ho sieť centier bezpečného internetu Insafe ako najvýznamnejšiu akciu
na zvyšovanie povedomia o online svete a jeho rizikách i príležitostiach.

 
 

Tento rok budeme spolu sláviť už 20. ročník Dňa bezpečného internetu, a to v
utorok 7.2.2023. 

 
 



MOTTOM TOHTOROČNÝCH OSLÁV JE

ČO MÁ KAŽDÉHO POVZBUDIŤ, ABY SA AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM ZAPOJIL,
A VYUŽIL TAK SILU A POTENCIÁL INTERNETU ZBLIŽOVAŤ ĽUDÍ PRE

DOBRÚ MYŠLIENKU. EXISTUJE MNOHO SPÔSOBOV AKO TO UROBIŤ.
 

Spoločne za lepší a bezpečnejší internet,



Národné koordinačné stredisko pre
riešenie problematiky násilia na deťoch
(NKS) a digiQ - Digitálna inteligencia sa

chcú pri tejto príležitosti spoločne spýtať
detí:

 



 

ČO PRE VÁS/TEBA ZNAMENÁ LEPŠÍ A BEZPEČNEJŠÍ
INTERNET ?

 
Ako si predstavujete online svet, kde sa nemusíte cítiť ničím ohrození? 

Čo by ste potrebovali zmeniť/pridať/zrušiť, aby bol online svet pre vás lepším a
bezpečnejším miestom?



GRAFICKÉ
STVÁRNENIE

kresby,
postery,
komiksy,
animovaný film...

POHYBOVÉ
STVÁRNENIE

pantomíma,
divadelná scénka,
tanček,
choreografia...

VERBÁLNE
STVÁRNENIE

spoločne
prednesené
literárne dielo,
esej,
pieseň
rap...

Odpovedať na túto otázku môžu deti ako kolektívy (triedy, neformálne skupiny detí)
formou ľubovoľného umeleckého vyjadrenia v období 7.2.2023 - 17.2.2023. 

Napríklad:

Zapojte sa aj vy do podpory a osvety bezpečného, zodpovedného a
pozitívneho využívania digitálnych technológií pre deti a mladých
ľudí.



Po vytvorení odpovede sa môžete zaregistrovať na stránke www.bezpecnyinter.net a
následne svoje dielo (snímku, nahrávku...) poslať spôsobom uvedeným pri registrácii. 

Zaregistrujte sa a podeľte sa o svoje odpovede!
 

Po zozbieraní Vašich odpovedí trojčlenná porota vyberie a ocení umelecké diela, ktoré ju
najviac zaujmú. Jej členmi budú riaditeľka NKS Mária Vargová, Natália Babicová z digiQ a

Andrej Kostanjevec z Národnej linky na pomoc deťom v ohrození.
 

Viac informácií nájdete postupne na sociálnych sieťach FB, IG a na www.bezpecnyinter.net. 
 

Kontaktné osoby pre prípad potreby: 
Marián Hamada (marian.hamada@employment.gov.sk) 

Dominika Daňovičová (dominika.danovicova@upsvr.gov.sk). 
 

http://www.bezpecnyinter.net/
http://www.bezpecnyinter.net/
mailto:marian.hamada@employment.gov.sk
mailto:dominika.danovicova@upsvr.gov.sk


Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch skrátene
NKS, je organizačná zložka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od roku 2014.
Venuje sa problematike ochrany detí pred násilím aj v kontexte digitálneho prostredia a
je gestorom Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore.
Viac o nás sa dozviete na: FB, IG, Detstvo bez násilia (gov.sk)

 
DigiQ - Digitálna inteligencia je občianske združenie, ktoré už od roku 2017 realizuje
vzdelávacie aktivity v oblasti digitálneho občianstva a to pre deti, mladých ľudí, ale aj
pedagógov, rodičov a odborníkov z praxe. Využíva prevažne neformálne vzdelávanie a
rovesnícke učenie. Okrem toho sa aktívne zúčastňuje na príprave a tvorbe dokumentov a
opatrení v oblasti zodpovedného a bezpečného používania internetu. 
Viac o digiQ: www.digiq.sk, FB: www.fb.com/digiQ.sk, IG: digiqsk

 

O NÁS

https://detstvobeznasilia.gov.sk/
http://www.digiq.sk/
http://www.fb.com/digiQ.sk


Prikladáme aj galériu zdrojov, ktoré vám môžu pomôcť osláviť tento deň a
propagovať lepší a bezpečnejší internet: 

 Booklet “Takže toto je sexuálne zneužívanie? “  takze-toto-je-sexualne-zneuzivanie-1.pdf (gov.sk)
Informačný leták “Týka sa ma to”  NKS letáčik_SK (gov.sk)
Informačný leták “Ochrana detí pred zanedbávaním, týraním a sexuálnym zneužívaním” MPSVaR letak-navrhV3-preview (gov.sk)
Informačný leták “Mám práva” Leaflet NORMAL (gov.sk)
“Pas na cestu za tvojimi právami” pas-1.pdf (gov.sk)
Informačný leták “Podozrivé spoločenstvá”  informan-letk-podozriv-spoloenstv-slovensk-jazyk-1.pdf 
Plagát: Aké sociálne siete používajú mladí ľudia?  sociálne siete, ktoré používajú mladí
Leták “Vystúpte zo začarovaného kola hejtu”  vystúpte zo začarovaného kruhu hejtu
Plagát “Tri otázky, ktoré ti pomôžu”  Tri otázky, ktoré ti pomôžu eliminovať falošné správy

 
 
 
 

Video “Bremeno zažitého násilia nemusíte niesť sami” Bremeno zažitého násilia nemusíte niesť sami.
Video “ Viete čím sú kŕmené naše deti na internete?   Viete, čím sú kŕmené naše deti na internete ? 
Video “Stop nenávisti na internete”  STOP NENÁVISTI NA INTERNETE - YouTube
Video “Pozor na obsah, ktorý zdieľaš”  POZOR NA OBSAH, KTORÝ ZDIEĽAŠ - YouTube
Video “Obeťou sa môže stať ktokoľvek”  OBEŤOU SA MÔŽE STAŤ KTOKOĽVEK - YouTube
Video “Never všetkému, čo nájdeš na internete”  NEVER VŠETKÉMU ČO NÁJDEŠ NA INTERNETE - YouTube
Video “Sociálne siete nie sú realita”  Sociálne siete nie sú realita - YouTube
Video “ Povedz to niekomu, komu dôveruješ”  Tell Someone You Trust – Slovak/Slovenčina - YouTube
Ako sa zbaviť závislosti od sociálnych sietí? Zmudri.sk  ako sa zbaviť závislosti od soc.sieti_Zmudri
Rodinná digitálna dohoda - pre rodičov  Rodinná digitálna dohoda - rodič
Rodinná digitálna dohoda - pre deti  Rodinná digitálna dohoda - pre deti

   
      
    

https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/235/takze-toto-je-sexualne-zneuzivanie-1.pdf
https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/234/nks-letacik_sk-2-1.pdf
https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/236/informacne-letaky-o-zvysovani-povedomia-slovensky-jazyk-ochrana-deti-pred-zanedbavanim-tyranim-a-sexualnym-zneuzivanim-1-1.pdf
https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/236/informacne-letaky-o-zvysovani-povedomia-slovensky-jazyk-ochrana-deti-pred-zanedbavanim-tyranim-a-sexualnym-zneuzivanim-1-1.pdf
https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/236/informacne-letaky-o-zvysovani-povedomia-slovensky-jazyk-ochrana-deti-pred-zanedbavanim-tyranim-a-sexualnym-zneuzivanim-1-1.pdf
https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/243/brozura-1.pdf
https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/243/pas-1.pdf
https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/244/informan-letk-podozriv-spoloenstv-slovensk-jazyk-1.pdf
https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/244/informan-letk-podozriv-spoloenstv-slovensk-jazyk-1.pdf
https://digiq.sk/wp-content/uploads/2022/02/Socia%CC%81lne-Me%CC%81dia%CC%81-ktore%CC%81-pouz%CC%8Ci%CC%81vaju%CC%81-mladi%CC%81-2.pdf
https://digiq.sk/wp-content/uploads/2022/01/Ako-sa-vyhnu%CC%81t%CC%8C-nena%CC%81vistne%CC%81mu-spra%CC%81vaniu-online-1.pdf
https://digiq.sk/3-otazky-ktore-ti-pomozu-eliminovat-falosne-spravy/
https://www.youtube.com/watch?v=MzZaDI-RI9Q
https://www.youtube.com/watch?v=nzy5Gm0yv7I
https://www.youtube.com/watch?v=nzy5Gm0yv7I
https://www.youtube.com/watch?v=osSR4NZb5T4
https://www.youtube.com/watch?v=d44FIFksIa4
https://www.youtube.com/watch?v=RnKa_-piq44
https://www.youtube.com/watch?v=6LjN-RmlETg
https://www.youtube.com/watch?v=rLRrsTp4mwQ
https://www.youtube.com/watch?v=M1GnSPBJ8Ho
https://www.youtube.com/watch?v=upcE9L0x4FI
https://www.youtube.com/watch?v=xH0SWGdUgBs
https://www.youtube.com/watch?v=sa7f8KZb-6U


Prikladáme aj galériu zdrojov, ktoré vám môžu pomôcť osláviť tento deň a
propagovať lepší a bezpečnejší internet: 

 

Video “Riziká internetu a sociálnych sietí - nebuďte na to sami”  Linka bezpečí | Rizika na internetu a sociálních sítích – nebuďte
na to sami 
Zbierka hravých básničiek, ktorá približuje deťom predškolského a mladšieho školského veku najčastejšie riziká spojené s
používaním internetu  ONLINE-ZOO-basnicky.pdf Audiobook Online ZOO
https://storage.eun.org/resources/upload/506/20191126_182728851_506_online_zoo.mp3 Omaľovánka k Online ZOO
https://storage.eun.org/resources/upload/660/20190904_115431251_660_Colouring_book_ON-LINE_ZOO.pdf
Komiksová kniha “Ako na bezpečný internet”  jak_na_internet_bezpecne (eun.org)
Video s odkazom “Správajme sa k sebe na internete tak, ako v reálnom živote”  Youth Panel ve Zlíně - YouTube

      
České zdroje:

 

Ďalšie zdroje môžete nájsť na stránke: Resources - Safer Internet Day

https://www.linkabezpeci.cz/-/rizika-na-internetu-a-socialnich-sitich-nebudte-na-to-sami
https://www.linkabezpeci.cz/-/rizika-na-internetu-a-socialnich-sitich-nebudte-na-to-sami
https://knihy.nic.cz/files/edice/ONLINE-ZOO-basnicky.pdf
https://storage.eun.org/resources/upload/506/20191126_182728851_506_online_zoo.mp3
https://storage.eun.org/resources/upload/660/20190904_115431251_660_Colouring_book_ON-LINE_ZOO.pdf
http://storage.eun.org/resources/upload/450/20181210_175843892_450_jak_na_internet_bezpecne-opt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xBMzA8arn-Y
https://www.saferinternetday.org/resources

