
 
 

(Ne)bezpečne v sieti 

Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) organizuje v stredu 13.12.2017 v Prešove 
pre pracovníkov s mládežou konferenciu pod názvom „(Ne)bezpečne v sieti“. Zámerom konferencie 
je vytvoriť priestor na šírenie myšlienok o kritickom myslení, jeho dôležitosti a význame pre mládež 
i celú spoločnosť.   

Miesto a čas konania konferencie:                                                                                                                       
reštaurácia SORAYA, Levočská 2, Prešov                                                                                                                      
09:00 – 13:30 hod. 

Hostia konferencie:                                                                                                                                                   
Mgr. Martin Burgr, Akadémia kritického myslenia, Bratislava                                                                                   
Téma prezentácie: Čo je kritické myslenie a prečo je okolo neho také haló? 

Mgr. Renáta Bzdilová, PhD., Katedra politológie FF UPJŠ, Košice                                                                        
Téma prezentácie: Kritické myslenie pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Na konferencii budú prezentované aj výsledky prieskumu o využívaní internetu a sociálnych sietí 

medzi mládežou a jej skúsenosti s kyberšikanovaním. Prieskumu sa zúčastnilo 1219 mladých ľudí 

z celého Prešovského kraja.    

Konferencia „(Ne)bezpečne v sieti“ sa realizuje v rámci rovnomenného projektu financovaného 

z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, 

ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Nadáciou ESET.  

Projekt bol zameraný na rozvoj kritického myslenia a schopnosti vedieť kriticky hodnotiť informácie, 

ktoré sú v súčasnej spoločnosti veľmi potrebné, aby mladí ľudia dokázali odolávať rôznym formám 

extrémizmu a neznášanlivosti nielen vo virtuálnom svete. Partnerom projektu bolo Centrum 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove.        

V rámci uvedeného projektu sa uskutočnili aj diskusné workshopy pre vyše 300 žiakov stredných                 

a základných škôl na území Prešovského kraja, ktorým boli poskytnuté informácie o bezpečnom 

využívaní internetu a rozpoznaní nenávistných prejavov v online prostredí.  

Občianske združenie CeNef, Prešov spolupracuje v oblasti propagácie neformálneho vzdelávania, 

jeho významu a prínosu, okrem základných, stredných a vysokých škôl aj s miestnou samosprávou, 

ktorej poskytuje služby napr. v realizácii mládežníckych konferencií na rôzne témy, či tvorbe 

strategických dokumentov pre mládež.  

Kontaktná osoba:                                                                                                                                                                         
Mgr. Ľuboš Marcinek                                                                                                                                                              
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef), Čapajevova 9, Prešov                                                                                                                                                                                           
Mobil: +421 905 543 509                                                                                                                                                   
E-mail: lubos@cenef.sk                                                                                                                                             
www.cenef.sk                                                                                        
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