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Opakované poškodenie pokožky slnečným 
žiarením najmä v detskom veku môže mať 

v dospelosti nežiaduce následky, medzi ktoré 
patria vyrážka, starnutie kože a kožné nádory. 

Deti v predškolskom veku (3 – 6 rokov) 
trávia veľkú časť dňa vo vonkajšom 

prostredí. Počas pobytu v materskej 
škole je preto dôležité venovať aktívnu 

pozornosť ochrane ich pokožky pred 
priamym slnečným žiarením.

Aj vaša materská škola môže byť miestom, kde 
sa rodičia budú môcť spoľahnúť na bezpečný 

pobyt svojich detí na slnku s dôrazom 
na prevenciu kožných ochorení. 
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Projekt SunSafe vznikol ako edukačná  
kampaň Slovenskej dermatovenerologickej  

spoločnosti SLS. Cieľom je zlepšiť prevenciu 
vzniku kožných nádorov u rizikových skupín, 

medzi ktoré patria aj deti. 

Materské školy 
s certifikátom  

SunSafe:
 edukujú svojich zamestnancov o vplyve 

slnečného žiarenia na pokožku

 minimalizujú riziko poškodenia kože 
v prostredí predškolského zariadenia

 zodpovedne vedú dieťa k tomu, aby si  
vytvorilo vzťah k starostlivosti o pokožku

 zavádzajú rutinu preventívnej ochrany  
detskej pokožky pred slnkom

 dohliadajú na bezpečný pobyt detí na slnku

 venujú sa aktivitám, ktoré podporujú zdravé 
návyky spojené s pobytom na slnku
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MŠ SLNEČNÁ

Táto materská škola sa zapojila  

do projektu prevencie vzniku kožných 

nádorov a zodpovedného prístupu  

k ochrane detskej pokožky  
na slnku.

CERTIFIKÁT

PARTNERI

ODBORNÁ GARANCIA

WWW.SUNSAFE.SK



Koža chráni nás  
– chráňme aj my ju!

Čo sa dieťa naučí v materskej škole, môže si 
pamätať po celý život. Dajte si záležať, aby to boli 

správne návyky, ktoré budú pre dieťa prínosom. 

Čo je cieľom?
V SunSafe materskej škole sa dieťa dozvie, aká 
dôležitá je úloha pokožky, naučí sa vnímať, ako  

na ňu pôsobia vonkajšie vplyvy, a osvojí  
si starostlivosť o pokožku.

Čo pre to urobiť?
Veďte deti k tomu, aby si osvojili základné  
pravidlá starostlivosti o pokožku. Toto sú 

jednoduché zásady ochrany pokožky pred 
slnečným žiarením: 

Klobúk, Oblečenie,  
Tieň, Okuliare,  

Opaľovací prostriedok
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Aj pár spálení od slnka  
v detstve môže mať vážne 

následky v dospelosti.

Chráňte  
detskú pokožku aj počas  

pobytu v materskej škole.

Základné informácie o slnečnom žiarení, 
pokožke a jej ochrane nájdete na

Klobúk
V zime nás čiapka chráni pred chladom, v lete 
pred slnečným žiarením. Správna pokrývka by 
mala chrániť nielen pokožku hlavy, ale dostatočne 
cloniť tvár, uši a šiju. Vhodné sú klobúky so 
širokou strechou alebo šiltovky s dlhším šiltom 
a zadným krytím krku.

Oblečenie
Upozornite rodičov na dôležitosť ochrany detskej 
pokožky výberom vhodného oblečenia. Pri 
pobyte na slnku by mali mať deti zakrytú väčšinu 
tela. Vhodný odev je taký, ktorého tkanina je 
dostatočne hustá a zároveň priedušná. Ak 
vonku nie je príliš horúco, je vhodné nosiť ľahké 
košele s dlhými rukávmi a dlhé nohavice. Mokré 
oblečenie stráca svoju ochrannú schopnosť. 

Tieň
Naučte deti všímať si svoj tieň. Ak je tieň 
na zemi kratší ako naša skutočná postava, 
slnečné lúče sú veľmi silné. Podľa možností sa 
s deťmi počas letných slnečných dní zdržujte čo 
najviac v tieni a vyhýbajte sa priamemu slnku. 
Využívajte slnečníky, stany, pergoly, prístrešky, 
tiene stromov. V letných mesiacoch sa odporúča 
obmedziť pobyt na slnku medzi 11. a 15. hodinou. 
UV žiarenie je rovnaké počas slnečného aj 
zamračeného počasia.

Okuliare 

Slnečné okuliare sú nielen veselým doplnkom, 
ale majú aj dôležitú úlohu – chránia oči aj veľmi 
citlivú pleť v okolí očí pred slnečnými lúčmi. Ich 
súčasťou musí byť UV filter, ktorý škodlivé lúče 
filtruje a pomáha chrániť zrak. Tmavé sklá bez 
dostatočnej ochrany pred UV žiarením sú nevhodné, 
pretože rozšírenou zreničkou vniká do oka viac 
ultrafialového svetla ako pri nechránenom oku.

Opaľovací 
prostriedok
Opaľovací krém by mal byť súčasťou denného 
režimu detí aj v materskej škole. Vytvorí 
na pokožke vrstvu, ktorá chráni pred spálením 
od slnka. Každá odhalená časť tela je vystavená 
UV žiareniu, pričom osobitnú pozornosť treba 
venovať oblastiam ako sú uši, krk a chrbty  
rúk. Na rovnomernú aplikáciu sú vhodnejšie 
opaľovacie prostriedky vo forme krému či mlieka, 
ktoré si dokážu rozotrieť aj samy deti. Dôležité je 
naučiť sa používať správne množstvo, natierať  
ho 20 – 30 minút pred pobytom vonku a opakovať 
každé dve hodiny.
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Deti sa najlepšie učia hrou. Využite priestor, 
ktorý trávia v materskej škole tak, aby si  
pri hraní osvojili rutinu ochrany pokožky  

pred slnkom.

TIP! 
Na trhu sú rôzne korálky 

a doplnky, ktoré pôsobením UV 
žiarenia menia farbu. Sú zábavné, 

povzbudzujú kreativitu a sú 
dôkazom pôsobenia UV žiarenia.

6MANUÁL PREVENTÍVNEJ OCHRANY  
DETSKEJ POKOŽKY PRED SLNKOM

Tipy na SunSafe 
aktivity pre  

materské školy

Schovávačka  
v tieni
Táto populárna detská hra sa najlepšie hrá 
v exteriéri, kde deti v predškolskom veku trávia 
najviac času. Pozmeňte pravidlá tak, aby sa 
deti schovávali najmä pred priamym slnkom 
a motivujte ich k hľadaniu tieňa.

Módna prehliadka
Vyzvite deti, aby si do materskej školy priniesli 
slnečné okuliare a klobúk podľa vlastného výberu. 
Usporiadajte módnu prehliadku, v ktorej sa 
fantázii medze nekladú. Klobúky alebo okuliare  
si môžu deti vymieňať alebo ozdobiť. Sledujte, či 
si obľúbili nosenie klobúkov a okuliarov. 

Pokus
Vytvorte si postavičky z farebného papiera. 
Papier položte na parapet okna, kde najčastejšie 
svieti priame slnko a nechajte tam postavičky 
niekoľko dní alebo týždňov. Po čase bude 
viditeľné, že papier bledne a mení sa. Využite to 
ako poučenie pre deti o škodlivosti UV žiarenia.

Inšpektori šatníka
Zozbierajte na kopu rôzne druhy detského odevu. 
Podržte každý kus oblečenia proti svetlu, aby deti 
videli, koľko svetla cez látku preniká. Všímajte 
si rozdiely (tričká tmavej farby vs. tričká svetlej 
farby, hrubá tkanina vs. tenká tkanina a pod.). 
Nechajte deti vybrať kúsky, o ktorých si myslia, 
že im poskytnú najlepšiu ochranu pred slnkom. 
Skúste zostaviť ideálny letný šatník. 

Výlet do ZOO 

Zoberte deti do zoologickej záhrady a na príklade 
jednotlivých zvierat vysvetlite, aké rozdielne sú 
jednotlivé typy ich pokožky podľa toho, ako sa 
prispôsobili podnebiu a podmienkam, v ktorých 
žijú. Zdôraznite, prečo je ochrana pred priamym 
slnkom dôležitá aj pre človeka.



Surikata má okolo očí výrazné čierne kruhy. 
Tie pohlcujú slnečné svetlo a slúžia ako slnečné 
okuliare. Takisto gepardovi čierne fľaky pod 
očami chránia zrak pred poškodením.

Tmavé pigmentové útvary na celej pokožke 
výborne chránia žirafu proti slnku. Počas dňa 
strávia niekoľko hodín jedením listov zo stromov 
s dlhočižným jazykom neustále vystaveným 
slnečnému žiareniu. Preto má žirafa špičku 
jazyka niekoľko centimetrov čiernu.

Hroch sa počas dňa zvyčajne zdržiava vo 
vode a na lov vylieza až v noci. Keďže jeho 
telo nepokrýva srsť, musí sa chrániť tieňom. 
Svoj tromf skrýva v podkožnom tkanive. Jeho 
telo produkuje červenkastý olej, ktorý mu kožu 
zvláčňuje aj chráni pred UV žiarením. 

Prasa má v sebe zafixovaný návyk nájsť 
blato alebo kaluž a poriadne sa v nej vyváľať. 
Na jednej strane si tým zabezpečí prirodzené 
schladenie organizmu a zároveň si vytvorí 
po uschnutí doplnkovú ochrannú vrstvu pred 
slnkom.  Sviňa domáca má pokožku citlivejšiu 
a zraniteľnejšiu ako diviaci s hustejšou srsťou. 
V extrémnych klimatických podmienkach 
krémujú farmári svoje prasatá bežným 
opaľovacím krémom. 

Slony si rovnako ako svine osvojili isté 
návyky, ktoré dodržiavajú počas celého života 
a k rovnakému prístupu vedú aj ich mláďatá už 
od útleho veku. Poriadne sa zaboriť, zasypať si 
chrbát i hlavu pieskom  či sypkou zeminou im 

pomáha zbaviť sa otravného hmyzu a predísť 
spáleniu na slnku. Dospelé slony navyše chránia 
svoje mláďatá vlastným tieňom. 

Ostatné živočíchy so srsťou, perím či 
šupinami: Každé zviera s dostatočne hrubou 
a hustou prirodzenou ochrannou vrstvou by 
malo byť vo väčšine prípadov chránené pred 
negatívnym vplyvom slnečného žiarenia. Vrstvy 
zo šupín či peria odvádzajú svoj prácu takmer 
dokonale. Takého krokodíla by určite skolilo 
podstatne skôr prehriatie organizmu než dajaké 
spálenie pokožky. Pri srsti je to už trochu 
komplikovanejšie. Ak je príliš riedka a svetlá, je 
tu možnosť, že sa dané zviera spáli.

Svetlá pokožka delfína je vysoko citlivá 
na slnečné žiarenie a jedinou záchranou preňho 
je fakt, že môže zadržať dych približne počas 
siedmich minút a skryť sa pod vodou.

Ekológovia boli istý čas presvedčení, že 
veľryby sú perfektné chránené pred UV 
žiarením. Neskôr začali pozorovať na ich 
pokožke spáleniny. Tieto cicavce trávia na slnku 
blízko vodnej hladiny dlhé hodiny. Poškodenie 
kože tak v zásade závisí od tmavosti pigmentu 
a konkrétneho druhu veľryby. Vráskavec 
obrovský sa dokáže rovnako ako človek opáliť, 
a následkom je prirodzené stmavnutie pokožky. 
Vorvaň tuponosý produkuje špeciálny proteín 
ochraňujúci jednotlivé bunky pred UV žiarením 
rovnako ako antioxodanty napádajú voľné 
radikály..
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Zvieratká sa 
nenatierajú 

opaľovacím krémom 
ani nenosia slnečné 
okuliare či klobúky. 

Ako si chránia kožu 
pred slnkom?
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