
 

 
 

 
 
 
 

 
IPčko: 670 mladých sa na nás minulý rok obrátilo so 
sexuálnym obťažovaním na internete, pomohli sme im aj 
vďaka Férovej nadácii 

 

Bratislava, 30.3. 2021 

 

Férová nadácia O2 sa rozhodla aj v tomto roku podporiť projekt stalosato.sk neziskovej organizácie 

IPčko, ktorý bol spustený ešte minulý rok vo februári. Projekt bol nevyhnutnou a okamžitou reakciou 

na premiéru dokumentárneho filmu V síti, ktorý ukázal nástrahy, ktoré na deti číhajú vo svete 

internetu. 

 

Projekt stalosato.sk vznikol s cieľom ukázať, aká pálčivá je problematika kybergroomingu 

a sexuálneho zneužívania detí na internete a zároveň obetiam týchto činov pomôcť vyrovnať sa 

s takýmito negatívnymi zážitkami a ich dôsledkami. 

 

„Téma sexuálneho zneužívania detí na internete je žiaľ veľmi aktuálnou témou, ktorá nás ako 

spoločnosť trápi, a ktorá je ešte viditeľnejšia v dobe pandémie, keď sme všetci nútení tráviť viac 

času online. Veľmi si preto vážime neúnavnú tvrdú prácu psychológov a odborníkov z organizácie 

IPčko, za ktorými za posledný rok vidieť neuveriteľný kus práce. Sme tiež veľmi radi, že ich snahy 

môžeme podporiť aj v ďalšom roku fungovania tohto projektu,“ hovorí Tereza Molnár, šéfka 

komunikácie O2 Slovakia a členka správnej rady Férovej nadácie O2.   

 

 

„Vďaka podpore Férovej nadácie O2 sa nám minulý rok podarilo spustiť webový portál stalosato.sk 

na pomoc obetiam kybergroomingu, cez ktorý našich odborníkov na linkách pomoci kontaktovalo až 

670 mladých ľudí s prosbou o pomoc. Samovražedný pokus z dôvodu kybergroomingu sme v roku 

2020 nezaznamenali, a teda vďaka projektu sme obete sexuálneho násilia cez internet zachytili skôr, 

ako by siahali po hraničných riešeniach, ktoré znamenajú riziko smrti. Týmto projektom chceme 

zabezpečiť̌ dostupnú́ pomoc pre obete kybergroomingu, destigmatizovať jeho obete, rozšíriť aktivity 

v online priestore so zameraním na tento fenomén a najmä šíriť myšlienku, že pomoc existuje,“ 

hovorí Marek Madro, psychológ a programový riaditeľ IPčka. 

 

 

V tejto práci bude IPčko pokračovať vďaka Férovej nadácii O2 aj tento rok cez projekt Stop 

kybergrooming, ktorý bude ďalej šíriť myšlienku, že táto téma nie je tabu a nemá byť pre mladých 

ľudí stigmou vyhľadať pomoc rodičov, učiteľov, či kvalifikovaných psychológov. Na mladých bude 

cieliť predovšetkým cez online formáty, napríklad cez známych influencerov na sociálnych sieťach, 

ktorí sú práve pre túto generáciu mienkotvorní. 

 

 

„Ako firma sa dlhodobo venujeme vyzdvihovaniu dôležitosti zodpovedného využívania technológií, či 

už v podobe podpory fyzických aktivít detí v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha alebo motivácie 

nepoužívať mobilné telefóny za volantom v projekte Nebuď pirát. IPčko teda vnímame ako 

prirodzeného partnera v tejto oblasti, ale aj v šírení povedomia o dôležitosti starať sa o duševné 

zdravie,“ dodáva Tereza Molnár. 

 

 

 

 

Všetky tlačové správy nájdete na www.spolocnost.o2.sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy. 

Informácie sú k dispozícii aj na  www.facebook.com/O2Slovakia a www.twitter.com/#!/o2_Slovakia. 

http://www.spolocnost.o2.sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy/
http://www.facebook.com/O2Slovakia
http://www.twitter.com/#!/o2_Slovakia
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O spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. 

 

O spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. 

 

O2 je na Slovensku najrýchlejšie rastúcim mobilným operátorom. Od začiatku svojho pôsobenia, prináša revolučné riešenia, 

otvorenú komunikáciu a férovosť pre všetkých zákazníkov bez rozdielu. S jednoduchým portfóliom produktov systematicky 

mení pravidlá mobilnej komunikácie. Ako prvý priniesol na Slovensko skutočne neobmedzený program na volania a SMS, 

ako prvý uviedol komerčnú testovaciu prevádzku LTE siete, či ponúkol platby mobilom prostredníctvom NFC technológie. 

Operátor sa teší konštantne najvyššej zákazníckej spokojnosti spomedzi všetkých operátorov. 10 krát za sebou získal titul 

Operátor roka v nezávislej zákazníckej ankete. Operátor bol v roku 2013, 2014 a 2015 tiež vyhlásený najlepším 

zamestnávateľom medzi veľkými spoločnosťami, v nezávislej ankete spoločnosti Aon Hewitt.  

 


