
Počítačové hry, hry na mobile, videohry  – aby sa z radosti nestali starosti 

V čase pandémie a dištančného vyučovania trávia deti oveľa viac času ako inokedy pri počítači alebo s 

mobilom. Používajú ich na učenie, hľadanie informácií, komunikáciu s kamarátmi, ale aj na hranie 

rôznych hier. Mnohí rodičia to sledujú s obavami, boja sa, aby sa u dieťaťa nerozvinula závislosť na 

hrách. 

Hranie hier na mobile alebo počítači nemusí byť samo o sebe negatívnym javom. 

Hra je pre dieťa prirodzenou potrebou, zvlášť v mladšom školskom veku. Počítačové hry sú príťažlivé 

svojou dynamikou a interaktivitou. Ponúkajú napínavý príbeh, obsah ktorého sa často viaže na 

komiksy, filmy alebo spoločenské hry, ktoré deti poznajú a tým sú ešte príťažlivejšie. Umožňujú deťom 

byť spolutvorcami a aktérmi hry, ovplyvňovať správanie virtuálnych hrdinov, stotožniť sa s nimi, 

rozvíjať príbeh, sú tiež prostriedkom ako zažiť dobrý pocit z víťazstva – výhry v hre. 

Za ich pozitíva možno považovať, že pomáhajú odbúravať stres z vyučovania, prinášajú oddych a relax. 

U niektorých detí zvyšujú sebavedomie pri prekonaní nejakej prekážky v hre, či vyriešení problému. 

Môžu tiež posilňovať logické a strategické myslenie, pozornosť a koncentráciu alebo aj pamäťové 

schopnosti (záleží od typu hry). 

Problémom je, keď dieťa venuje hraniu hier priveľa času na úkor iných svojich aktivít. Nadmerné hranie 

môže byť akýmsi predstupňom k rozvoju závislosti v neskoršom veku. Niektoré deti strácajú vedomie 

skutočnej reality, v mysli a predstavách žijú viac v tej virtuálnej, v príbehoch z počítačových hier. 

Ako dlho sa môže dieťa hrať bez negatívnych dopadov 

Jednoznačná odpoveď nie je. Je to individuálne a závisí aj od množstva voľného času, ktoré má dieťa 

k dispozícii. Pre zdravý vývin dieťaťa je totiž potrebná rozmanitosť aktivít, vrátane pohybových. Vo 

všeobecnosti by však doba hrania nemala prekročiť 1/3 voľného času dieťaťa. U mladších detí by to 

malo byť ešte menej. Do tejto doby počítame aj pozeranie televízie, keďže tieto dve aktivity sú si 

dosť podobné. Rozdiel medzi nimi je v interaktivite, ktorá zvýhodňuje hranie hier oproti televízii, kde 

je dieťa väčšinou len pasívnym prijímateľom obsahu. 

Základom toho, aby hranie počítačových hier nemalo na dieťa negatívne dopady, je teda rozmanitosť 

aktivít, ktoré vo svojom voľnom čase vykonáva. Ak má dostatok priestoru na svoje povinnosti, 

učenie, na rodinu, stretávanie sa s kamarátmi a iné záujmy, tak je hranie hier pre dieťa iba jednou 

z jeho aktivít.  

Pri hraní hier by mali byť dodržiavané pravidelné prestávky už aj preto, aby telo nebolo dlhodobo 

fixované v tej istej, často nevhodnej, polohe. Predchádzame tým bolestiam chrbta aj očí. 

Oblasť, v ktorej môže nadmerné hranie škodiť, je spánok. V detstve a adolescencii je prirodzene 

zvýšená potreba spánku, pričom s pribúdajúcim vekom chodia deti spať stále neskôr. Výskumy 

ukazujú, že čím viac času trávia pri počítači (ale aj televízii), tým  neskôr chodia spať. Hranie hier je 

spojené so vzrušením, emóciami, nabudzuje organizmus aj kognitívnu činnosť. Dieťa má potom 

problémy so zaspávaním, ako aj spánkom samotným. Nekvalitný spánok i jeho nedostatok je spojený 

s nervozitou, podráždenosťou, neschopnosťou koncentrácie, tiež zníženou funkčnosťou imunitného 

systému. Odporúča sa preto nehrať počítačové a videohry tesne pred spaním. Počítač, mobil, 

videohry by mali byť z večerných aktivít vylúčené, aby neovplyvňovali negatívne kvalitu spánku. 

 

 



Aké hry 

Sú rôzne typy počítačových hier – dobrodružné, akčné, strategické, rolové alebo športové. Nie všetky 

sú pre deti vhodné. 

V mnohých sa objavuje vo zvýšenej miere násilie, nevhodné slová, nadávky alebo aj sexuálne  narážky.  

Hry obsahujúce násilie nepatria do rúk predovšetkým mladším deťom. Dieťa, ktorého kognitívne 

schopnosti ešte nie sú dostatočne rozvinuté, totiž nedokáže jasne rozlišovať morálne kategórie ako 

dobro a zlo, alebo odlíšiť virtuálne či fantazijné situácie od tých reálnych. V dôsledku toho môže 

nastať desenzitizácia – dieťa vystavené takémuto obsahu nebude schopné ho spracovať adekvátnym 

spôsobom a stratí voči násiliu citlivosť. 

Videohry s násilným obsahom môžu zvyšovať agresívne správanie a znižovať schopnosť empatie 

u detí. 

Rodičia by sa mali zaujímať, aké hry hrajú ich deti, skontrolovať vekovú vhodnosť prostredníctvom 

recenzií alebo pomocou vyhľadávača na web stránke www.pegi.info. PEGI je európsky systém 

hodnotenia vekovej prístupnosti hier a pomocou piktogramov upozorňuje aj na obsah hier (napr. 

nevhodné slová, zmienky o drogách, násilie, sexuálne správanie, strašidelný obsah a pod.). 

Ako predchádzať negatívnym následkom nadmerného hrania 

Najdôležitejšie je komunikovať s dieťaťom a zaujímať sa, aké hry hrá, čo sa mu na hre páči, aké emócie 

v ňom vyvoláva. Pozorujte ho pri hre, ideálne je, ak sa zahráte s ním a diskutujete potom o obsahu 

a situáciách v hre, môžete ich porovnať so situáciami v reálnom živote. Vysvetlite mu, prečo sú niektoré 

hry nevhodné. 

Ak hrá dieťa hry v online prostredí, vo virtuálnych komunitách, vysvetlite mu, že sa môže stretnúť aj 

s hráčmi, ktorí nebudú vždy slušní a že by nemalo napodobňovať ich správanie, že aj v online prostredí 

je potrebné správať sa slušne voči druhým. Upozornite ho tiež, aby dbalo na bezpečnosť 

a neposkytovalo nikomu osobné údaje. 

Kedy spozornieť 

Pri počítačových hrách nie je ľahké zistiť presný moment prechodu od bežného hrania cez zanietenosť 
hraním až po vznikajúcu závislosť od hry. Spozornieť by sme mali, ak sa u dieťaťa začnú prejavovať 
nápadné zmeny v správaní - podráždenosť, zvýšená agresivita, strata záujmu o iné činnosti, 
zanedbávanie povinností a učenia, zanedbávanie jedla, poruchy spánku, uprednostňovanie 
internetových vzťahov pred reálnymi. Na hroziacu závislosť nás upozorní aj nervozita či podráždenosť 
dieťaťa, ak nemá prístup k mobilu alebo počítaču, tiež strata kontroly nad časom stráveným hraním 
(nedokáže prestať) 
Deti sami nedokážu dostatočne rozpoznať, kedy sa určitý druh správania u nich stáva 
problematickým. Hrozí vypestovanie si závislosti na predtým neškodnej voľnočasovej aktivite. Ak 
dieťa začne zanedbávať svoje ostatné aktivity (kamarátov, rodinu, povinnosti, stravovanie, spánok a 
telesný pohyb), tak je potrebné obmedziť čas, strávený hraním hier a motivovať dieťa k iným 
aktivitám. 

 

Niekoľko rád na záver: 

• Venujte dostatok pozornosti svojmu dieťaťu, komunikujte otvorene, zaujímajte sa o to, čo robí, čo 

prežíva, o čom rozmýšľa.  

http://www.pegi.info/


• Dbajte na vekovú a obsahovú vhodnosť hier, ktoré hrá.  Zahrajte sa spolu s ním, aby ste hru spoznali 

a mohli o nej diskutovať. Pomáha to prehlbovať vzťah s dieťaťom a dôveru. 

• Dbajte na to, aby dieťa dodržiavalo dohodnutý čas na hranie hier a aby popri nich sa venovalo aj iným 

činnostiam (nezabúdať na pohyb a pobyt vonku). Pri hraní sú potrebné prestávky, nehrať hry tesne 

pred spaním. Dieťa potrebuje jasne definované hranice (a nielen pokiaľ ide o hranie počítačových hier, 

či čas strávený pri počítači alebo s mobilom). Aj keď u starších detí nemusí byť jednoduché ustrážiť 

dodržiavanie pravidiel, snažte sa o to. 

• Buďte dieťaťu vzorom v aktívnom a zmysluplnom trávení voľného času, zapájajte ho do spoločných 

aktivít, motivujte a podporujte v rozvíjaní záľub. Osobný príklad je najlepším výchovným prostriedkom. 


