
Podnety z knihy Kevina Lemana  - 5 dní, ktoré zmenia vaše dieťa. 

 

CHAT 

Každý tínedžer na tejto planéte rád chatuje a nepremešká ani jedinú šancu.  

Takto sa dostáva do okamžitého kontaktu so svojím kamarátom. A komunitné, sociálne siete ako 

Facebook sú stavané tak, aby deti hneď zaujali. Dávajú im priestor – fórum, kde môžu rozprávať 

o tom, čo ich zaujíma, čo ich trápi, akých otrasných rodičov majú a pod.  Keďže tieto veci sú súčasťou 

života, mali by ste sa vy sami na ne pozrieť. Prihláste sa na niektorú stránku ako člen. Je to úžasný 

spôsob, ako potichu získať prístup k priateľom vášho dieťaťa a pozrieť si, čo si posielajú. Môj zať 

Denis, ktorý je riaditeľom na druhom stupni ZŠ, žasol nad tým, čo tam našiel. (Rovnakú skúsenosť 

mám aj ja s mojim kamarátom učiteľom štvrtákov zo ZŠ, keď to potom ukázal rodičom – boli 

zhrození). Vyhľadal deti, ktoré boli v 6 ročníku, zadal ich mená a bol šokovaný, koľko detí sa 

nechávalo vyhľadávať pod pravými menami (čo je veľmi naivný a hlúpy krok vo svete internetu). 

Keď si ako rodičia pozriete, na aké témy sa bavia vaše deti a čo hovoria, otvorí vám to oči. Ak chcete 

vstúpiť do sveta vášho dieťaťa, Facebook je jednou z možností. A je dosť možné, že sa vám nebude 

páčiť, čo objavíte. Ale dostanete pravdivý obraz o tom,  s čím sa vaše dieťa potýka každý deň, keď nie 

je doma. 

Pamätáte sa, keď ste po večeroch volávali svojim kamarátkam a vaši rodičia nad tým prevracali oči? 

Potom sa pozreli na účet za telefón a obmedzili čas vášho volania? Internet je iný. Deti sa môžu 

súkromne (nikto nepočuje, čo si píšu) spojiť s kýmkoľvek na akokoľvek dlho a nič to nestojí, a tiež si 

môžu nájsť nových priateľov (ktorí vôbec nemusia byť tým, za koho sa vydávajú...). 

Preto je veľmi dôležité umiestniť počítač do centrálnej izby v dome, kde vy aj ostatní môžu 

prechádzať okolo a vidieť obsah správ na obrazovke. Znamená to, že ich až príliš chránite? Nie. 

Žiadne dieťa by nechcelo, aby jeho rodičia zasahovali do súkromia ich priateľských vzťahov. Vám by 

sa to páčilo? Ale povedzme, že dieťa sa s menšou pravdepodobnosťou zapojí do diskusie na nejakú 

pochybnú tému, keď vie, že okolo môže každú chvíľu prejsť jeho rodič. A potom je tu história 

posledných prezeraných stránok. Rozumný rodič si na ňu klikne preto, aby chránil svoje dieťa. 

Keď sa ako rodičia pozriete, na aké témy sa bavia vaše deti a čo hovoria, otvorí vám to oči. 

INTERNET 

Povedzme si to na rovinu. Žijeme vo svete, ktorému vládne technológia a veľa z nás je 

zbehlých v všetkom ostatnom okrem technológie. Počítače a internet sú však súčasťou života 

a každé dieťa dnes bude kilometre pred svojimi rodičmi, čo sa týka schopnosti narábať 

s počítačom. Moje deti určite sú. 

To znamená, že nikdy nebudete schopní udržať s nimi krok, no zároveň budete musieť byť 

veľmi prezrieraví a vedieť, na čo vaše dieťa počítač používa. Internet je úžasným zdrojom 

informácií pre školské projekty. Ale môže byť tiež zdrojom obrovského nebezpečenstva. 



Dovolili by ste svojmu 13 ročnému synovi vojsť do striptízového klubu alebo do obchodu 

s pornografiou? Dovolili by ste synovi zobrať auto, aby si to nasmeroval do tej 

najpochybnejšej mestskej štvrte, kde by sa poobzeral po nejakých prostitútkach? Dovolili by 

ste 11 ročnej dcére alebo synovi, aby sa priatelili s pedofilmi? Samozrejme, že nie! Ale na 

internete stačí synovi urobiť jeden klik myšou a uvidí tie najhoršie fotografie z najhorších – 

a ešte oveľa viac. Vaša dcéra môže poslať mail pedofilovi, ktorý vo svojich mailoch 

predstiera, že je trinásťročný chlapec, ktorého zaujíma jej život. Znamená to, že vaše dieťa sa 

môže práve teraz pozerať na tie najbizarnejšie a najodpornejšie veci, aké si viete predstaviť.  

Sú tri fakty, ktoré by mal každý rodič vedieť: 

1. 90 % detí vo veku 11 – 17 rokov je náhodne vystavených pornografii na internete 

2. Deti vo veku 12 – 17 rokov sú jednoznačne najväčšou skupinou konzumentov 

internetovej pornografie. 

3. Jeden milión predátorov/pedofilov sleduje naše deti prostredníctvom internetu 

Toto sú staré údaje, zo školenia sú informácie novšie a konkrétnejšie. Autor ich bral zo 

stránky: www.max.com.  

Ak neviete nič o počítačoch, alebo viete len to najnutnejšie minimum, toto je hora, ktorej 

musíte venovať pozornosť. Choďte a prihláste sa na nejaký kurz (alebo poproste, aby vás 

niečo naučili vaše deti). Zistite si, kde na obrazovke sa dá nájsť zoznam posledných 

prezeraných stránok (história), kliknite naň a zistite, na čo sa pozerajú vaše deti, aké stránky 

navštívili.  

Premiestnite počítač do obývacej izby. Počítače by nikdy nemali byť v detských izbách. Mali 

by byť na mieste, kde sa združuje viac členov rodiny, kadiaľ ostatní prechádzajú a môžu 

vidieť, čo je na obrazovke.  

Kvôli nebezpečenstvám internetu a skutočnosti, že dieťa môže neodvratne kliknúť na nejaký 

kľúčový výraz. Je vhodné nainštalovať bezpečnostnú kartu, ktorá zabraňuje sťahovaniu 

pochybného materiálu.  

MOBILNÉ TELEFÓNY 

„Ale oci, všetky moje kámošky ich majú!“ 

Kúpiť dieťaťu mobil alebo nie? V akom veku by ste mali zvažovať kúpu mobilu pre vaše dieťa? 

Dnes ich vidíme všade: deti telefonujú na uliciach a dokonca aj v škole.  Raz, keď  som prišiel za 

dcérou do školy, videl som prváčika, ako telefonoval z mobilu – viedol skutočný, nie predstieraný 

rozhovor.  

Keď mala naša dcéra Lauren štrnásť rokov, veľmi chcela mobil. Všetky jej kámošky ho mali. Takže 

Sande jej sľúbila, že jej v lete na narodeniny nejaký kúpi, ak si udrží prospech. 

Mobilný telefón by mal byť výsadou, nie samozrejmosťou. 

http://www.max.com/


Ak vás vaše dieťa prosí o mobil, zvážte tieto veci: 

1. Naozaj potrebuje mobil, aby vás mohlo kontaktovať? Alebo je to len preto, aby bolo ako 

ostatní? 

2. Aké zodpovedné je vaše dieťa? Bude si na mobil dávať pozor, alebo ho niekde nechá? 

3. Kto bude platiť účet? Aj je to mobil vášho dieťaťa, nemalo by platiť len za samotný telefón (to 

vám napovie, ako veľmi chce ten telefón, keď si ho bude musieť kúpiť  „za vlastné“), ale aj za 

mesačný účet, keď dajme tomu, prekročí stanovený limit, lebo posiela veľa správ svojim 

kamarátkam. Ak vám potrebuje zavolať, môžete platiť paušálny poplatok, ale nikdy nie za to, 

čo pretelefonuje navyše. Ak nezaplatí účet, telefón bude odpojený. 

4. Vďaka mobilu má dieťa možnosť , aby ešte viac času trávilo telefonovaním s kamarátmi. Darí 

sa však vášmu dieťaťu dobre? Robí si poctivo domáce úlohy? Je zodpovedným členom rodiny, 

ochotné pomôcť, keď treba?  

Mobilný telefón by mal byť výsadou, nie samozrejmosťou. S ním prichádza zodpovednosť navyše. 

 

Dávam do pozornosti prednášku chorvátskeho vedca, lekára neurológa a imunológa Ranka Rajoviča. 

Má veľmi dobre rozpracované veci na vedeckom základe. V podstate je tam veľmi veľa z Montessori 

pedagogiky, ale vďaka novým technológiám lepšie potvrdené. 

http://stromzivota.sk/blog/2013/11/autor-metodiky-ntc-dr-ranko-rajovic-na-slovensku/ 

Ak by ste chceli viac je k tomu aj kniha a budem mať materiály z workshopov.  Hlavne nech tie naše 

deti skáču, krútia sa, behajú,  hrajú sa na vojakov v poli, na preliezkach.... 

 

 

    Ing. Jana Tuhá 

http://stromzivota.sk/blog/2013/11/autor-metodiky-ntc-dr-ranko-rajovic-na-slovensku/

