
Tínedžer vo virtuálnom svete - propozície súťaže 

Podujatie:     

Súťaž  vo  výtvarnej,  resp.  literárnej  tvorbe  zameraná  na  ochranu  pred  násilím  na  deťoch

a mládeži.

Názov súťaže:     

Tínedžer vo virtuálnom svete

Organizátor súťaže:     

Spišské kultúrne centrum a knižnica, Letná 28,  Spišská Nová Ves, 052 01

Úsek náučnej literatúry

Spoluorganizátor súťaže:     

Koordinátorka Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (NP PODPN), Ústredie

práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko: ÚPSVR Spišská Nová Ves/ prípadne

výchovný poradca školy/ školský psychológ

Cieľ a     účel súťaže:  

Cieľom súťaže je vzbudiť u študentov záujem o tému ochrany detí a mládeže pred násilím a

podnietiť  ich  k zamysleniu  sa  nad  problematikou,  k úvahe  o autentickosti  vzťahov  vo

virtuálnom priestore, výhodách a možnostiach, ktoré ponúka, ale aj o negatívnych stránkach

a nástrahách, ktoré tínedžerov vo virtuálnom svete ohrozujú. Študenti by sa mali nad témou

zamyslieť  a premietnuť  svoj  pohľad  na  kyberpriestor,  postavenie  a správanie  sa  tínedžera

v ňom,  možné  ohrozenia  a násilie  páchané  na  deťoch  a tínedžeroch  medzi  rovesníkmi

v kyberpriestore.  Môžu  zakomponovať  vlastné  videnie,  skúsenosti,  podnety.  Aktuálna

pandemická  situácia  a nútená  izolácia  podmienila  intenzívne  pôsobenie  detí  a  mládeže

v kyberpriestore, a preto je potrebné, viac ako kedykoľvek predtým, sa touto problematikou

zaoberať. 

Charakter súťaže:



Študenti môžu svoje názory a pohľady na problematiku vyjadriť buď v literárnej podobe, vo

forme úvahy,  rozprávania,  prípadne  básne,  v rozsahu 1  až  2  strán  formátu  A4,  alebo  vo

výtvarnej podobe – na formáte A3, formou komiksu, prípadne iným výtvarným prejavom.

Autormi výtvarného diela môžu byť jednotlivci, ale aj kolektív študentov. 

Účastníci súťaže: 

študenti stredných škôl miest Spišská Nová Ves, Gelnica, Krompachy

Dôležité termíny:

Termín odovzdania prác: do 10. 11. 2021.

Práce  je  potrebné  odovzdať  do  uvedeného  termínu  na  Úsek náučnej  literatúry  Spišského

kultúrneho centra a knižnice, Letná 28, Spišská Nová Ves. Literárne práce je možné zaslať na

nižšie uvedenú e-mailovú adresu.

Vyhodnotenie súťaže a ocenenie najlepších prác: 19. 11. 2021.

Výstava prác v priestoroch knižnice do 31. 12. 2021.

V     prípade otázok kontaktujte:   

Mgr. Lenka Družbacká/ Mgr. Anna Tarajčáková

Úsek náučnej literatúry

053/ 41 50 308

naucne@skcak.sk 

Užitočné webové stránky pre inšpiráciu: 

www.detstvobeznasilia.gov.sk

www.facebook.com/NKSpreRPNnD

http://www.facebook.com/NKSpreRPNnD
http://www.detstvobeznasilia.gov.sk/

