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O projekte Zodpovedne.sk 

 

Partneri projektu:  

 eSlovensko o. z. 

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 Slovenský výbor pre Unicef 

 T-Mobile Slovensko 

 SK-NIC Slovensko 

Projekt je podporovaný:  

 Európskou komisiou v rámci komunitárneho 

programu Safer Internet plus. Viac informácii 

o projekte v rámci európskeho spoločenstva nájdete 

na www.SaferInternet.org  

 

Trvanie projektu: od roku 2007 do súčasnosti 

 

Hlavné ciele projektu: 

 Zriadiť a prevádzkovať národné osvetové centrum Zodpovedne.sk 

 Zvyšovať povedomie, šíriť osvetu o zodpovednom pouţívaní internetu, mobilnej komunikácie a nových 

technológií, vykonávať prevenciu pred trestnými činmi 

 Zabezpečiť prevádzkovanie linky Pomoc.sk (bezplatná linka pomoci 116 111, potrebujem@pomoc.sk, 

www.pomoc.sk) 

 Zapojiť sa do medzinárodných sietí, zdieľať skúsenosti iných národných centier a organizácií pre bezpečnosť 

informačných technológií 

 Zriadiť a prevádzkovať národné centrum pre nahlasovanie nezákonného obsahu, činností Stopline.sk 

 

Grafické posolstvo loga projektu je ľudská - detská ruku a zároveň symbol internetu www v troch farebných 

prevedenia po vzore semaforu. 

 

Červená: Nahlasovanie nezákonného a nevhodného obsahu, 

činností... (skúšobná prevádzka do konca roka 2009, plná prevádzka 

od februára 2010) 

 

Oranţová: Poradenstvo, pomoc... 

 

Zelená: Prevencia, zvyšovanie povedomia, osveta... 

 

Ďalšie grafické posolstvá projektu: 

 

Nonstop telefonické 

poradenstvo, pomoc   

Logo vzdelávacích 

animovaných rozprávok 

 

Konzultácie pomocou 

emailu  
Logo televíznej relácie 

a súťaţe Cookie.sk 
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Online čet s operátorom 

denne od 16:00 do 22:00 
  

 

Cieľové skupiny: 

 Deti (Deti od troch rokov, predškoláci a ţiaci prvého stupňa základných škôl) 

 Mládeţ (Ţiaci druhého stupňa základných škôl, študenti gymnázií a stredných škôl) 

 Rodičia (Rodičia, starí rodičia, opatrovatelia) 

 Učitelia (Učitelia, vychovávatelia, tréneri...) 

 Dospelí a seniori (Dospelí a seniori) 

 Spoločnosti (Spoločnosti súkromného, verejného, tretieho sektora) 

 

Oblasti ohrozenia: 

 Pedofília, pornografia (Pedofília, pornografia, sexturizmus, zverejňovanie erotiky, zneuţitie fotografií a videí...) 

 Závislosti (Drogy, anorexia, bulímia, sebapoškodzovanie, sekty, závislosť od internetu, mobilov, esemesiek, 

počítačových hier, návody na samovraţdy, emo...) 

 Šikanovanie (Bullying, elektronické šikanovanie, zastrašovanie, poniţovanie, zosmiešňovanie, ohováranie, 

nadávanie, happy slapping, stalking...)  

 Diskriminácia (Xenofóbia, rasizmus, extrémistické hnutia, totalitný reţim...) 

 Násilie (Agresivita, klubové chuligánstvo, terorizmus, flaming, hate speech, domáce násilie...) 

 Stretnutie s neznámou osobou (Internetové známosti, grooming, obchodovanie s ľuďmi...) 

 Poskytovanie osobných údajov (Poskytovanie kontaktných, osobných údajov, majetkové pomery, phishing...) 

 Internetové podvody (Počítačová kriminalita, falšovanie počítačových údajov, porušenia autorských a 

príbuzných práv...) 

 SPAM (Nevyţiadaná pošta, falošné prosby o pomoc, reklamy, pyramídové hry, reťazové listy šťastia...) 

 Vírusy (Malware, klasické počítačové vírusy, internetové červy, emailové červy, trójske kone, dialery, spyware, 

adware, pop-up a hijackery, hoax, phishing, pharming, spoofing...) 

 Online obchodovanie (Online nakupovanie, internet banking, virtuálny účet...) 

 Čet (Instant messaging, blog, diskusné fórum...) 

 Reklama (Reklama, targeting, druhy online reklamy, adware...) 

 Hry (Online hry, hazardné hry, hracie konzoly, java hry, tipovanie a stávkovanie, PEGI...) 

 Sťahovanie (Download, porušenie autorských práv, softvérové pirátstvo, voľne dostupné materiály, riziká 

sťahovania...) 

 Zoznamky (Zoznamky cez internet, vydávanie sa za niekoho iného, stretnutie s neznámou osobou, ochrana 

osobných údajov...) 

 Mobily (SMS reklamný spam, zneuţitie osobných údajov, krádeţ telefónu, obsah len pre dospelých, lokalizačné 

sluţby, tiesňové linky, audiotext, bluetooth, WiFi...) 

 HOAX (Fámy, varovania pred vymyslenými vírusmi, fámy o mobilných telefónoch, petície a výzvy, podvodné 

emaily, ţartovné správy, google bombing...) 

 Monitorovacie programy, filtre (Rodičovské zámky...) 

 

Poradný výbor projektu:  

 Detské a mládeţnícke organizácie: 

AMAVET, Babetko.sk, Detský fond SR, IUVENTA, Národné centrum pre rovnosť príleţitostí/Centrum 

ochrany detí, Rada mládeţe Slovenska, Slovenský výbor pre UNICEF, Výskumný ústav detskej psychológie a 

patopsychológie,  

 Súkromné organizácie zaoberajúce sa internetom, média a ostatné: 

Asociácia internetových médií, Info consult, s.r.o., Macrosoft, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., SK-NIC, a.s., 

Software602 Slovensko s.r.o., SWAN, a. s., Telefónica O2 Slovakia s.r.o., Euractiv, Rádio LUMEN s.r.o, 

Redakcia Euroakadémia 

 Mimovládne organizácie: 

http://www.bezpecneonline.cz/sekce7/s700905.htm
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Liga za duševné zdravie, Občianske zdruţenie Regiony.sk, Partnerstvá pre 

prosperitu, o.z., Slovenská humanitná rada, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Zdruţenie 

informatikov samospráv Slovenska, Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska 

 Vzdelávacie a výskumné organizácie: 

Gemius Slovakia, s.r.o., Metodicko-pedagogické centrum, Ministerstvo školstva, sekcia informatiky, oddelenie 

inovácií, Ministerstvo školstva SR, Odbor gymnázií, Protidrogový fond, Štátny pedagogický ústav, Univerzita 

Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra humannej geografie a demogeografie, Univerzita Konštantína 

filozofa v Nitre, Ústav informácií a prognóz školstva, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Súkromné centrum 

výchovnej a psychologickej prevencie, INFOSTAT, Asociácia vzdelávania samosprávy 

 Vládne organizácie: 

Generálna prokuratúra, Trestný odbor, Generálne riaditeľstvo ţelezničnej polície, Kancelária verejného 

ochrancu práv, Ministerstvo financií SR, Sekcia IS, Odbor stratégie IS a medzinárodnej spolupráce, 

Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo vnútra SR, odbor zahraničnej pomoci, Ministerstvo vnútra SR, 

odbor zahraničnej pomoci, MVSR, Kancelária ministra vnútra SR, Rada vlády SR pre prevenciu kriminality, 

MVSR, Kancelária ministra vnútra SR, Rada vlády SR pre prevenciu kriminality, Ministerstvo vnútra SR, 

Prezídium Policajného zboru, odd. prevencie , Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru, 

Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru, Úrad na ochranu osobných údajov, Úrad vlády SR, Ústav 

pre výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 

 Samosprávy: 

Únia miest Slovenska, Bánovce n/Bebravou, Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava Dúbravka, Bratislava 

Karlova Ves, Brezno , Bytča, Čadca, Dubnica nad Váhom, Galanta, Gbely, Handlová, Hlohovec , Hurbanovo, 

Komárno, Košice, Levice, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Ludrová, Martin, Nitra, Nová 

Dubnica, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Poprad, Prešov, Prievidza, Revúca, Púchov, Senica, Sereď, 

Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Stará Ľubovňa, Šaľa, Trebišov, Trenčín, Valaská, VÚC Banská Bystrica , 

VÚC Prešov, VÚC Ţilina, Vysoké Tatry, Záhorie, Zaluţice, Zvolen, Ţilina 

 

Tréneri: 

 50 informatikov samospráv Slovenska 

 84 pracovníkov policajného zboru - preventisti 

 

Výstupy projektu: 

 Pomoc.sk – Zdruţená linka pomoci, 56 (starých aj nových) vyškolených konzultantov.  

o 24 hodín denne/7 dní v týţdni, 116 111 (od 12. februára 2008).  

Bezplatná zdruţená linka Pomoc.sk je súčasťou projektu Zodpovedne.sk, ktorý podporuje Európska komisia 

v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus. Rovnaké linky nájdete vo väčšine krajín Európy a ich 

cieľom je koordinovaná pomoc, poradenstvo pre zodpovedné pouţívanie internetu, mobilnej komunikácie 

a nových technológií. Linka pomoci vznikla zdruţením Linky detskej istoty Unicef a linky pomoci projektu 

Zodpovedne.sk. Cieľom linky Pomoc.sk je zastrešiť aj ďalšie projekty, ktoré prevádzkujú alebo plánujú 

spustenie nepretrţitého telefonického poradenstva, a tak spoločne skvalitniť a zefektívniť poskytované sluţby.  

o online četovacia linka pomoci v čase 16:00-22:00 na stránke www.pomoc.sk 

o emailové poradenstvo potrebujem@pomoc.sk 

 TV spoty:  

o „Kde je Miro?“ (STV1 a STV2 minimálne 100 krát, http://cookie.sk, jún-august 2008) 

Televízny spot „Kde je Miro?“ upozorňuje na hrozby internetu a mobilnej komunikácie, na pedofíliu, 

pornografiu, násilie v hrách či extrémizmus. Cieľom spotu je vzbudiť u rodičov záujem o to, čo robia ich deti na 

internete doma, v škole alebo u kamaráta. Spot má vyvolať diskusiu o pouţívaní internetu a mobilných 

telefónov. Originálny názov spotu je „Wo ist Klaus?“ a pripravilo ho nemecké centrum pre bezpečný internet 

Klicksafe.de v roku 2005. O kvalite spotu svedčí aj ocenenie AME Awards z roku 2006 z medzinárodného 

mailto:potrebujem@pomoc.sk
http://cookie.sk/
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festivalu v New Yorku. Do dnešného dňa ho videli desiatky miliónov divákov vo 

väčšine krajín Európskej Únie. 

 

o „Ţivot online je iba v tvojich rukách!“ (http://www.youtube.com/watch?v=o5QUqzFk2eQ, január 2008) 

o „eAndrea“ (http://youtube.com/watch?v=8rxZHsfkAWw, od januára 2008) 

o „Online šikanovanie“ (STV1 a STV2 45 krát, STV Ranný magazín, TV Trenčín 

(http://www.youtube.com/watch?v=8jMcTd1Q8ME, február 2009) 

 

 Cookie.sk TV relácia 9 častí na STV1 a STV2 45 vysielaní (premiéra 26. apríla 2008), 15min. Názvy častí: 

 

01 Ako sa stať slávnym, stretnutie s 

neznámou osobou 

02 Pedofília, pornografia 

03 Chat, objatia 

04 Noisebrothers, SPAM 

05 Anča a Monča, násilie 

 

06 Šikovné časti tela, poskytovanie 

osobných údajov 

07 Parkour, vírusy 

08 BMX, závislosti 

09 Fotografie zmien, internetové 

podvody 

 

 Cookie.sk moderuje slovenská herečka Andrea Kerestešová (http://kerestesova.sk), pre mladú generáciu známa 

ako hlavná postava z filmu Rafťáci. V relácii tieţ vystupujú najlepší slovenskí a českí internetoví tvorcovia: autori 

videoklipov Matúš a Michal z Bratislavy, Noisebrothers z Prahy, BMX jazdci Jakub a Martin z Dolného Kubína, 

stredoškoláčky Anča a Monča z Brna, parkouroví skokani Filip a Erik z Levíc a ďalší. V relácii sa pouţili aj 

špeciálne efekty: softvér na zmenu morfológie ľudskej tváre alebo grafiku príbuznú internetovému prostrediu. 

Ďalšou zaujímavosťou je internetová stránka relácie, kde sa vyuţíva technológia Youtube rovnako ako to robí 

napríklad aj anglický kráľovský dvor. 

o Internetová verzia relácie na 5 portáloch: Youtube.com, Stream.cz, Ceknito.sk, Myubo.sk, Vii.sk 

 Animované rozprávky OVCE.sk 

 

 Projekt Sheeplive (slovenský originál OVCE.sk) vznikol z iniciatívy eSlovensko o.z. ako súčasť projektov 

Zodpovedne.sk, Pomoc.sk a Stopline.sk. Projektovými partnermi sú ďalej Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky 

a Slovenský výbor pre Unicef. Hlavným cieľom projektu je detský animovaný seriál a medzinárodný internetový 

portál. Projekt sa zameriava na bezpečnosť detí a mládeţe, najmä na riziká internetu, mobilov a nových technológií. 

http://www.youtube.com/watch?v=o5QUqzFk2eQ
http://youtube.com/watch?v=8rxZHsfkAWw
http://www.youtube.com/watch?v=8jMcTd1Q8ME
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Pre niţšiu vekovú kategóriu detí projekt pôsobí ako prevencia, mládeţi vtipne 

nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa a dospelých chce projekt poučiť. 

 Detský animovaný seriál sa vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre deti a mládeţ v Česko-slovensku. 

Prvé 4 pilotné časti mali na Slovensku premiéru 8. októbra 2009 a zaoberajú sa témami:  

Bez koţušteka    Zverejňovanie fotografií a videí z odhalenými časťami tela. 

Netancuj s vlkom   Zneuţitie fotografií a videí. 

Zatajovaný kamarát   Nadväzovanie kontaktov za účelom sexuálneho zneuţitia (Grooming). 

Biele ovce    Diskriminácia a rasizmus na internete 

 

Ďalších 5 častí mali slovenskú premiéru 8. februára 2011, v spolupráci s Österreichisches Institut für angewandte 

Telekommunikation – ÖIAT (Rakúsko) a Univerza v Ljubljani (Slovinsko): 

Deväťdesiatdeväť  Reťazové listy šťastia? 

Ogrgeľ    Internet si vţdy pamätá tvoje chyby z minulosti. 

Korunka krásy   Anorexia, recepty „krásy“ na internete. 

Pomsta    Virtuálne prenasledovanie (Cyberstalking). 

Hlásna trúba   Prezradenie údajov a majetkových pomeroch (Phishing). 

 

V roku 2011 sa plánuje premiéra ďalších 7 častí: 

Maškarný ples   Nikdy nevieš, kto je na druhej strane internetu alebo mobilu. 

Fašiangy   Napodobňovanie mediálnych vzorov v nebezpečných scénach. 

Sociálne siete
G
   Virtuálne priateľstvá. 

Jazero    Sociálna rovnosť. 

Ohňostroj   Nebezpečenstvo výroby a pouţitia výbušnín. 

Medovník   Rešpektujte súkromie svojho priateľa, etiketa mobilnej komunikácie. 

Hrubokrk   Virtuálne šikanovanie (Cyberbullying), falošný profil. 

 

V roku 2012 sa plánuje premiéra ďalších 5 častí: 

Ruky hore
R
   Vulgárny jazyk a gestá. 

Mobilmánia   Závislosť na mobile, etiketa mobilnej komunikácie. 

Darčeky    Nakupovanie cez internet. Nakupujte len to, načo máte. 

Snovborďáci   Natáčanie násilných a poniţujúcich scén (Happy slapping). 

Ţlté veveričky
 

  Falošné prosby o pomoc (Hoax). 

 Internetový portál sa spustil 8. októbra 2009 v slovenskej verzii a vo verzii pre národnostné menšiny ţijúcich 

na Slovensku (maďarská, rómska). Postupne sa dopĺňal o poučný, hravý obsah a 8. februára 2011 sa rozšíril na 

medzinárodnú úroveň. Prvé multijazyčné verzie sú nemčina (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Luxemburg, 

Belgicko), slovinčina (Slovinsko), maďarčina (Slovensko, Maďarsko), rómčina (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko), 

posunkový jazyk (Slovensko), slovenčina s anglickými titulkami (Anglicko, Írsko, Cyprus, Malta). Portál je 

vytvorený aj pre zrakovo postihnutých občanov akceptuje vo svojich pravidlách aj iné znevýhodnené skupiny 

uţívateľov (napr.: uţívateľov s telesným postihnutím, uţívateľov s alternatívnymi zobrazovacími zariadeniami. 

 

Logo rozprávok: 

Slovensko      Svet 
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Na stiahnutie: http://zodpovedne.sk/kapitola4.php?kat=logotypy 

 

 Výtvarné návrhy a réţia Jaroslav Baran (Pomník 1986; Jurošík 1987-2011; Kvapka 1994; Marco Polo 1995 

USA; Slitze Firetooth 1997 ZDF Nemecko; King Matus 2004 Poľsko).  

 „Som veľmi vďačný, že som dostal možnosť pracovať na tomto seriáli. Originálny námet, 

skvelé scenáre, aktuálnosť tém, široká distribúcia ale aj európsky rozmer robí z týchto 

rozprávok jedinečný projekt. Som otec 7 detí a viem, čo pre nich znamená internet. 

Namiesto zákazov a poučovania volím radšej otvorený dialóg za monitorom počítača. 

Dúfam, že aj iným rodičom náš seriál pomôže pri výchove a ochrane svojich detí. Celý môj 

tím aj preto pracuje na seriáli s myšlienkou, že možno vytvárame najlepšie dielo našich 

profesných životopisov.“ 

 

 

 Námet, scenár a produkcia Miroslav Drobný (námet a scenár: 9 častí Cookie.sk 2008, STV; námet, scenár a 

réžia: 68 častí Na vlastnej koži, 2009-2011 JOJ-Huste.tv; námet, scenár a réžia: 17 častí Andrea za hranicí, 2011).  

 „Pri písaní scenára zachovávam klasický príbeh boja dobra a zla so záverečným 

ponaučením. Využívam archetypové postavy (múdry starec-Bača, neskúsený puberťák-

Jano, ochranca poriadku-Horár, naivné ovce a barany, zlý vlk). Zámerne som vybral 

vidiecke prostredie a jeho jazyk, ľudové zvyky, obyčaje a srdečnosť spolunažívania. Ostro 

to kontrastuje so súčasným svetom modernej techniky, globalizácie a komplikovaných 

ľudských vzťahoch. Cez tento pohľad do minulosti sa vtipne zvýrazňuje súčasná kultúru detí 

a ich (náš) životný štýl. Otváram rozprávkovo netradičné a citlivé témy ako sexuálne 

zneužitie detí, rasistické prejavy na internete, anorexia, virtuálne prenasledovanie atď. 

Najväčšou výzvou pre mňa je písať tieto ťažké odborné témy ľahko a vtipne. Snažím sa tiež 

aby seriál bol pútavý nie len pre najmenšie deti ale aj pre mládež a dospelých. Či sa mi to 

darí posúďte sami. Rád si prečítam vaše postrehy a pripomienky: miroslav(zavináč)drobny.sk.“ 

 Spolupracovali: Angelika Almaiová, Marcela Alzin, Ondrej Bialko, Anna Bahýľová, Eva Dzurindová, 

Pavol Fázik, Viera Gaţíková, Monika Gregussová, Silvia Guničová, Jozef Halcin, Dominika Haringová, 

Henrich Hipča, Petra Hrnčiarová, Andrea Kerestešová, Michal Lavrinčík, Veneta Macková, Andrej Macko, 

Barbora Molnárová, Matej Moncoľ, Mária Pšenáková, Zdeno Rýdl, Svetlana Rýdlová, Simona Sýkorová, 

Tatiana Svrčková, Katarína Trlicová, Ľudmila Václavová, Juraj Vanák, Peter Sabo, Vitalij Bobrovský, 

Marek Sekera, Andrea Bohunická, Katarína Zegerová, Blanka Radová, Andrea Gábrišová, Veronika 

Bírová, Vladimír Borokhov, Tibor Fekete, Sláva Bílikova, Lenka Pajerová, Zuzana Gábrišová, Ondřej 

Moučka, Dana Baranová, Martin Baran, Jaroslava Baranová, Matúš Kalivoda, Tobiáš Baran, Ivana Ţáková, 

Lucia Nešťáková, Martin Kriţan, Tomáš Gregor, Stanislav Grich, Roman Kittler, Drahoslav Demín, Marek 

Forray ... 

 Preklady: Deutsch: Christel Spanik, Slovenščina: Mitja Rijavec, Magyar: Ondrej Hoffman, 

English: Heather Trebatická, Romanes: Stanislav Cina 

 Autor hudby je Stanislav Grich (Muzikál Bolo to dávno? 1998; zvučka festivalu ANIMOFEST 2006; 

animovaný film LOVE 2009, hraný film SZM 2009). 

 Hlasy postavičiek nahovoril v slovenčine člen hereckého súboru Slovenského národného divadla Jozef 

Vajda. Do maďarčiny prerozprával postavičky Csongor Kassai preklad Perla Fűkőová. V rómčine 

prepoţičal svoj hlas spevák Patrik Vrbovský pod odborným dozorom Rasťa Pivoňa, Lýdie Gabčovej a z 

prekladu Stanislava Cina. V rómskej verzii rozprávky „Netancuj s vlkom“ okrem hlasu pridal Patrik 

Vrbovský aj svoju skladbu spolu s rómskym spevom Kmeťobandu. Do posunkového jazyka prekladal 

Robo Šarina v spolupráci s Ľubicou Šarinovou. 

http://zodpovedne.sk/kapitola4.php?kat=logotypy
http://sk-sk.facebook.com/family/F%C5%B1k%C5%91ov%C3%A1/1
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Slovenčina: Jozef Vajda 

 

Magyar: Csongor Kassai 

 

Romanes: Rytmus 

 

Slovenščina: Rok Terkaj 

 

Slovenščina: Tamir Gostiša 

 Na odbornej spolupráci sa podieľalo viac ako 30 ľudí z rôznych inštitúcií a spoločností: Ministerstvo vnútra 

SR, Slovenský výbor pre UNICEF, Ministerstvo kultúry SR, Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie, Slovak Telekom, atď.  

 Rozprávky sú kreslené ručne, čo sa povaţuje za najkvalitnejší druh animácie. Pre detského diváka je to 

najlepší formát z hľadiska vizuálneho a psychologického. Náročnosť animácie potvrdzuje aj fakt, ţe na 

výrobe sa podieľalo 40 ľudí po dobu 6 – 12 mesiacov. Na jednu minútu seriálu bolo potrebné ručne 

nakresliť 500-800 kresieb. 

 Ako prvý seriál na Slovensku sa pripravuje v 10 jazykových verziách: slovenská, slovenská s posunkovým 

jazykom, slovenská s anglickými titulkami, slovenská s nemeckými titulkami, slovenská s francúzskymi 

titulkami, maďarská (pre STV aj verzia so slovenskými titulkami), rómska (pre STV aj verzia so 

slovenskými titulkami), „medzinárodná“ verzia pre dabing v zahraničí 
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 4 internetové stránky: Zodpovedne.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk, OVCE.sk 

     

    

Šablónu web stránok navrhol 29-ročný Američan Raymond, narodený v Kalifornii, ktorý svoju prvú stránku 

vytvoril ako 15-ročný. Dnes pracuje v renomovanom vývojom centre TemplateMonster.  

Logo projektov, dizajn tlačových výstupov a doprogramovanie stránok navrhol Košičan Ján Kamenský. S grafikou 

začínal v 17 rokoch a v súčasnosti sa jej venuje profesionálne ako slobodný umelec.  

Všetky stránky sú bezbariérové - Blindfriendly. (Oficiálne spustenie všetkých internetových stránok bolo 12. 

februára 2008.) 

 Internetová kampaň „Klikaj zodpovedne.sk“ (od 2007) 

       

 Účasť a prezentácia na 150 konferenciách, výstavách, veľtrhoch na Slovensku a krajinách EÚ, účasť pri 

okrúhlych stoloch pre lokálne autority a mimovládne organizácie (Podrobný zoznam účasti: 

http://zodpovedne.sk/kapitola4.php?kat=kalendar):  

o Medzinárodné: Steering comittee INSAFE (Cyprus 09/2007, Belgicko 12/2007, Luxemburg 03/2008, 

Dánsko 06/2008, Lotyšsko 02/2009, Taliansko 05/2009), INHOPE (Írsko 05/2008, Luxenburg 05/2009), 

Centrá Safer Internet (Rakúsko 10/2007 a 02/2009, Česko 09/2007) Medzinárodné konferencie (Česko 

12/2008, 04/2009, 04/2009, Poľsko 10/2007 a 05/2009) 

o Národné: ITAPA 2x, Junior internet, Veľtrh zabezpečovacej techniky, IDEME, Deň otvorených dverí, 

ZISS konferencie 9x, Snem ÚMS 2x, Rada vlády SR pre prevenciu kriminality 3x, UNICEF konferencie 

2x...  

 800.000 ks informácií v učebniciach, pracovných zošitoch pre stredné a základné školy. Ţiaci v 1.-4.r. ZŠ 

dosah 13% detí, ţiaci 5.-9.r. ZŠ a gymnázií dosah 68%. Zoznam: 

Prevencia pre mládeţ: Prírodopis 9.r., Dejepis 6.r., Dejepis 7.r., Dejepis 8.r. 

http://zodpovedne.sk/kapitola4.php?kat=kalendar
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Poskytovanie osobných údajov: Zemepis 6.r, Zemepis 8.r., Zemepis 9.r., Prírodopis 

6.r, Prírodopis 7.r. 

Prevencia pre deti: Matematika v kocke 3.-4.r., Vlastiveda 3.r., My English 1.-4.r., V kráľovstve počítačov 2.-4.r. 

Šikanovania: Fyzika 7.r., Chémia 8.r., Dejepis 9.r. 

Závislostí: Chémia 9.r., Fyzika 6.r., Fyzika 8.r., Fyzika 9.r., Slovenčina po deviatacky 9.r. 

Cookie.sk: Uţ sa skúšok nebojím 4.-5.r., Zemepisný atlas SR 2.st.+gymnáziá 

 300.000 ks (ročník 2009-2010) 
Mobily: Geografia 5.r., Biológia 5.r., Chémia 6.r., Biológia 6.r., Prírodopis 7.r. 

 

 Základné materiály, dokumenty projektu (18 dokumentov, 3 dokumenty v rómčine, 21 testov, 5 

kríţoviek)  

o Prevencia – Rozsiahly informačný materiál opisujúci ohrozenia, legislatívu a prevenciu (viac ako 100 

strán) 

o Zodpovedne – Základný dokument o projekte Zodpovedne.sk 

o Slovník – Internetový slovník 

o Súťaţ – Súťaţe projektu 

o Informačné letáky – Sexturizmus, Prevencia pre deti, Prevencia pre mládeţ, Poskytovanie osobných 

údajov, Šikanovanie, Závislosti, Informačný plagát pre učiteľov, Informačný plagát pre rodičov 

o Prieskum - Bezpečnosť detí na internete v Slovenskej republike v roku 2008 (eRodičia, deti a mládeţ) 

o Zmluva – Návrh rodinnej zmluvy medzi deťmi a rodičmi 

o Testy – 21 testov z kaţdej oblasti ohrozenia (190 otázok a 570 odpovedí), 5 kríţoviek 

o Informačná broţúra pre učiteľov ako pouţívať stránky Zodpovedne.sk 

       



 

 

                      
 

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

10 

   

      

 

Všetky materiály projektu Zodpovedne.sk a Pomoc.sk sú voľne šíriteľné a aktuálne verzie dostupné na internetovej 

stránke projektu. 

 Mediálna kampaň Safer Internet Day (spustenie Zodpovedne.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk, OVCE.sk) k 

Európskemu dňu bezpečného internetu 12. februára 2008, 10. februára 2009, 9. februára 2010, 8. februára 2011. 

P  

 Súťaţe:  

o Do prvého ročníka súťaţe (2008) projektu Zodpovedne.sk sa zapojilo 231 študentov so 116 prácami. 

Víťazi boli vyhlásení a ocenení počas Dňa bezpečného internetu 12. februára 2008 v Bratislave. 

 

o Do druhého ročníka súťaţe (2009) bolo prihlásených 115 prác od viac ako 230 ţiakov z celého Slovenska. 

o V európskej súťaţi pri príleţitosti Dňa bezpečného internetu 2008 sa v konkurencii 655 prác z 55 krajín 

umiestnili na druhom mieste ţiačky zo ZŠ na Sibírskej ulici v Prešove. S projektom “Keď dieťa visí na 

internete” vo svojej vekovej kategórii 11-14 rokov predbehli ďalších 269 projektov. Dominika Chovanová, 

Jana Kriţanová a Annamária Gaľová takto úspešne reprezentovali nielen svoju školu, ale aj Slovensko. 

Téma piateho ročníka súťaţe v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus znela „Ţivot online je 

iba v tvojich rukách“. 
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o Rozšírenie súťaţe ZlatyErb.sk o problematiku projektu Zodpovedne.sk 

 Prieskumy pre cieľovú skupinu: 

o „eRodičia“, prezentácia výsledkov prieskumu február 2008 

o Deti a mládeţ v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, september 2008 

o Deti a mládeţ, rok 2010 

 Televízne vysielanie  

 Rozhlasové vysielanie  

 Periodická tlač – špecializované témy v denníkoch, detských a mládeţníckych periodikách, tlačové 

konferencie, tlačové správy (priebeţne) 

 750.000 ks informačný leták INFO v T-mobile faktúrach 

 2.000 ks zákaznícky časopis T-mobile 

 1.000 ks + 2.000 ks list a informačný leták o súťaţi Cookie.sk (2007, 2008) 

 15.000 ks základný dokument o projekte Zodpovedne.sk (formát A4 10 strán) 

 6.000 ks + 25.000 ks záloţky, pravítko, rozvrh hodín, formát 8x16cm (marec 2008, 2009) 

       

 17.000 ks plagátov-letákov pre učiteľov, formát A3 (marec 2008) 

 3.000 ks + 3.000 ks informácií o projekte v kaţdom hoteli Slovenska, Hotelguide (január 2008, 2009) 

 15.000 ks kartičky O2 (október 2008)  

 2 ks prenosné reklamné informačné tabule rollup 

    

 Reklamné predmety: 400 ks lietajúci tanier, 50 tenisová hra, 250 ohybná ceruza, 200 puzdro na mobil, 

300 šnúrky na krk, 200 tričká, 500 perá, 200 odznaky, 20 myš k počítaču (jún 2008) 

 Reklamné predmety: 350 ks mikádo, 750 ceruzky, 3x300 pier, 400 voskovky, 300 magnetický zápisník 

(jún 2009) 
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 6.000 ks prívesky na kľúč 4 druhy (jún 2009) 

 

 2.150 ks + 2.150 ks informácie na USB kľúči pre zástupcov snemov ÚMS a ZMOS (máj 2008, 2009) 

 10.000 ks plagátov-letákov pre rodičov, formát A3 (jún 2008) 

 

 Deň polície, multimediálny stan, Incheba Bratislava, Banská Bystrica, Košice (28. jún 2008) 

 500 ks DVD relácie Cookie.sk a spotu Kde je Miro 

 12.000 ks nálepiek s logami projektov 

 1.000 ks zakladačov (február 2009) 

 2.200 ks informačná broţúra pre učiteľov formát DL (apríl 2009) 
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 2.000 ks informačné závesné tabule do škôl formát 1,2 x 1,8m (apríl 2009) 

 Tesco Zodpovedne.sk v 60 predajniach po celom Slovensko (10. - 13. júl 2008) 

 Školenia pre pedagógov a policajné zbory (Bratislava, Prešov, Karlova Ves, Štrbské Pleso, Liptovský 

Mikuláš, Liptovský Hrádok, Šírava, Podbanské, Sereď, Ţilina, 2xPoľana...) 

 

 Seminár pre rodičov a deti (letné prázdniny), Letné počítačové kurzy informácie pre deti a dospelých (letné 

prázdniny) 
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eSlovensko o. z. 

Adresa zdruţenia: M. R. Štefánika 13, 98401 Lučenec 

Adresa pre poštu: P. O. Box 66, 84000 Bratislava 4 

Adresa kancelárií:  Staré Grunty 36, Bratislava; Ulica mieru 15, Lučenec; Popradská 68, Košice 

Kontakt: email: eslovensko@eslovensko.sk, mobil: 0948-201015, tel: 02-65423739, fax: 02-65423738 

 

 Myšlienka venovať sa rozvoju inovácií a nových technológií prišla s nástupom počítačov v roku 1984. Prvé 

projekty sa venovali oblasti robototechnológií a softvérových produktov. Inovačné centrum s pevnou základňou 

bolo zaloţené v Mlynskej doline v roku 1991 a jeho hlavnou oblasťou sa stali informačné technológie. V roku 2002 

po niekoľkých úspešných projektoch sa zdruţenie inštitucionalizovalo a vznikla nezisková, mimovládna organizácia 

eSlovensko. Občianske zdruţenie sa v súčasnosti podieľa na príprave a realizácii niekoľkých národných projektov v 

oblastiach eGovernment, eInklúzia, eTurizmus a najmä eBezpečnosť. Za svoje aktivity získalo niekoľko ocenení: 

 2010 cena Dúhová gulička za zodpovedný prístup na Medzinárodnom festivale reklamy, súčasť 

Medzinárodného festivalu filmov pre deti a mládeţ Zlín, Česká republika 

 2010 postup do finále (Official Selection) v kategórii TV Série na Medzinárodnom festivale animovanej 

tvorby Annecy 2010, Francúzsko 

 2009 mimoriadna cena medzinárodného kongresu ITAPA za projekt Zodpovedne.sk 

 2009 cena medzinárodnej poroty XXXVI. ročníka filmového festivalu EKOTOPFILM za animovaný seriál 

OVCE.sk 

 2009 projekt Zodpovedne.sk národný víťaz súťaţe o Európsku cenu za prevenciu kriminality 2009 a postup 

do európskeho kola, ktoré organizuje Európska sieť pre prevenciu kriminality (EUCPN) 

 2008 menovanie predstaviteľa eSlovensko do funkcie prizývaného člena Rady vlády SR pre prevenciu 

kriminality 

 2007 ocenenie “eGovernment leader 2007” pre prezidenta eSlovensko Miroslava Drobného (ITAPA) 

 2007 za dlhoročný prínos pre rozvoj informatizácie slovenských samospráv ocenil predseda Senátu Českej 

republiky Přemysl Sobotka súťaţ ZlatyErb.sk. Ocenenie bolo odovzdané počas 10. ročníka medzinárodnej 

konferencie "Internet ve státní správě a samosprávě". Tá sa konala 2. a 3. 4. 2007 v českom Hradci 

Králové. Súťaţ ZlatyErb.sk sa tak zaradila medzi významné projekty v oblasti informačných technológií v 

Európe. 

 2005 cena Ministra zahraničných vecí SR za projekt „AkoVybavit“ a cena „SlovakPrix MultiMedia“ o 

najlepšiu multimediálnu internetovú stránku na Slovensku v kategórii „eGovernment“ a nominácia na 

celosvetovú súťaţ World Summit Award. 

 2005 cena „Slovensko bez bariér“ v kategórii médiá za projekt BlindFriendly.sk, ktorý rieši sprístupnenie 

slovenských internetových stránok zrakovo postihnutým občanom. 

 2004 menovanie predstaviteľa eSlovensko do funkcie člena Rady vlády SR pre informatiku. 

 2004 cena „Eurocrest“ v súťaţi o najlepšiu internetovú stránku miest, obcí a regiónov v Európe, Eurocrest 

2004 (ISSS). 

 2004 cena ITAPA za projekt „AkoVybavit“ za inovatívnosť v oblasti poskytovania interaktívnych sluţieb 

samospráv. 

 2003 čestné uznanie „SlovakPrix MultiMedia“ za projekt Mesto.sk a KamVyrazit.sk v súťaţi o najlepšiu 

multimediálnu internetovú stránku na Slovensku v kategórii „Vedomosti, objavovanie a kultúrne 

dedičstvo“. 

 2002 čestné uznanie Ministra školstva SR za projekt „Mesto.sk“ a napĺňanie Stratégie informatizácie 

spoločnosti v Slovenskej republike. 

 2002 cena „SlovakPrix MultiMedia“ za projekt Mesto.sk v súťaţi o najlepšiu multimediálnu internetovú 

stránku na Slovensku v kategórii „Občania, demokracia a eGovernment“. 

 2001 čestné uznanie Ministra kultúry SR za projekt „Mesto.sk - KamVyrazit.sk“ a propagáciu národného 

kultúrneho dedičstva Slovenska doma a v zahraničí. 

 2000 cena „Modrý Glóbus Multimedial Awards“ za najlepšiu multimediálnu prezentáciu Slovenska v 

oblasti cestovného ruchu (Tourfilm). 


