
 

 

                      
 

Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus. 
 
 

Zmluva 
 

Zmluva medzi rodičmi a deťmi o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií. 

Rodičia, meno a priezvisko Deti, meno a priezvisko 
Matka  Dieťa 1  

Dieťa 2  
Otec  

Dieťa 3  

 
Rodičia a deti sa dohodli na rozvrhu používania počítača/hracích konzol: 

Deň 
Meno dieťaťa 1  Spolu 

hod. 
Meno dieťaťa 2  Spolu 

hod. 
Meno dieťaťa 3  Spolu 

hod. 

Pondelok od              do  od              do  od              do  

Utorok od              do  od              do  od              do  

Streda od              do  od              do  od              do  

Štvrtok od              do  od              do  od              do  

Piatok od              do  od              do  od              do  

Sobota od              do  od              do  od              do  

Nedeľa od              do  od              do  od              do  
 

Práva a povinnosti, ku ktorým sa rodičia a deti zaväzujú: 

Rodičia Deti 

Umožníme deťom používať internet (hracie konzoly) podľa dohodnutého 
rozvrhu. 

Nikdy neviem, kto je v skutočnosti na druhej strane internetu alebo mobilu, 
preto som opatrný. 

Ak zistíme podozrivé správanie u detí, napr. mazanie histórie v 
prehliadači, v čete, zakrývanie monitora v našej prítomnosti, skúsime sa 
s nimi porozprávať o tom, aké majú na to dôvody. 

Ak ma niekto na druhej strane internetu alebo mobilu presviedča, aby som 
zatajil svoje internetové kamarátstvo pred rodičmi, môže mať zlé úmysly, 
a preto to poviem rodičom. 

Nebudeme deti trestať za to, čo nie je ich chybou. Ak od nich niekto 
podvodom vymámi niektorý z osobných údajov, budeme sa snažiť 
zabrániť jeho zneužitiu. Ak bude nutné, upovedomíme príslušnú inštitúciu 
(banku, školu, políciu). 

Nezverejním na internete alebo cez mobil, svoje pravé meno a priezvisko, 
svoju fotografiu, video, vek, emailovú adresu, telefónne číslo, adresu domov, 
adresu školy, majetkové pomery, prístupové mená a heslá alebo iné osobné 
údaje (záľuby, opis vzhľadu, povahy, znalosti, zručnosti, vzdelanie, 
obľúbené veci, túžby...) ak, tak len s vedomím rodičov. 

V prípade, že sa nám dieťa zdôverí o svojom internetovom kamarátstve, 
nebudeme mu v tomto vzťahu brániť a dopredu zatracovať, ale budeme 
tomu venovať zvýšenú pozornosť. Pôjdeme na každé prvé stretnutie, ktoré 
si dieťa dohodlo cez internet alebo mobil. 

S nikým, s kým som sa zoznámil cez internet alebo mobil, sa nestretnem 
sám, ale poprosím rodičov, aby ma sprevádzali. Miesto stretnutia si 
dohodnem cez deň na verejnom priestranstve, kde je veľa ľudí. 

Vysvetlíme deťom, čo sú audiotextové čísla a ako sú spoplatňované. Ak 
majú záujem o nákup tovaru alebo služby cez internet alebo mobil, 
nebudeme im striktne zakazovať túto možnosť. Prediskutujeme s nimi, či 
je to výhodný nákup, a či je to vhodný spôsob platenia. 

Bez vedomia rodičov nebudem telefonovať na audiotextové čísla, nebudem 
využívať online nakupovanie, ani platiť za rôzne služby cez internet, alebo 
mobil (napr. formou sms).  

Vysvetlíme deťom, aby nerobili to, čo nechcú, aby iní robili im. Aby si 
vážili vlastnú osobnosť, jedinečnosť a originalitu. Nemusia sa 
prispôsobovať rovesníkom za každú cenu, pokiaľ budú mať dostatok 
vlastného sebavedomia. 

Nebudem zneužívať svoje postavenie na šikanovanie iných, na ich 
vydieranie, zosmiešňovanie a diskrimináciu. Na druhej strane, ak sa stanem 
terčom šikanovania, oznámim to svojim rodičom, učiteľom. Nebudem 
reagovať na šikanujúce podnety. 

Vysvetlíme deťom, že za niektorých okolností, ako je ponuka drog, 
alkoholu, fajčenia, navádzania na sebapoškodzovanie, sekty a podobne, 
majú právo byť nezdvorilé a odmietnuť ponuku. 

Ak sa na internete alebo cez mobil stretnem s navádzaním alebo ponukou na 
drogy, alkohol, fajčenie, s navádzaním na sebapoškodzovanie, sekty 
a podobne, oznámim to rodičom, učiteľom. 

 
 
 
Rodičia:   _________________  Deti:   _________________               _________________  _________________ 
 
 
                 _________________ 


