
Vážení rodičia,  

radi by sme Vás touto cestou upozornili na pomerne rozšírenú a rozmáhajúcu sa záľubu 

viacerých žiakov prvého stupňa, t.j. už od prvého ročníka v nevhodných online hrách, 

konkrétne napr. Granny, Grandpa, Evil Nun, Slenderman, Slendrina, Pennywise, GTA 5 a iné, 

ktorým sa venujú buď formou ich aktívneho hrania cez mobil/ počítač/ hernú konzolu, či 

pasívneho sledovania na obľúbených Youtube kanáloch (ako Asimister, RiZiPlaysTV atď.). 

Ich nevhodnosť pritom spočíva predovšetkým v škodlivom obsahu, pre ktorý majú aj vekové 

ohraničenie od 12, prípadne 16 rokov u väčšiny z vymenovaných hier (kvôli hororovým 

a násilným scénam), v prípade hry GTA dokonca 18 rokov (pre prvky extrémneho násilia, 

fyzickej aj verbálnej agresivity, vulgárneho vyjadrovania, kriminality a nerešpektovania 

zákonov, používania zbraní, užívania návykových látok, hazardných hier, sexuality...).              

K daným obsahom sa môžu žiaci dostať len náhodne pri surfovaní na internete, ale ich aj 

zámerne vyhľadávať inšpirovaním sa rovesníkmi, keďže zvedavosť, fascinácia strachom 

a strašidlami, túžba po adrenalínových zážitkoch, vzrušení, senzáciách či skúšanie zakázaného 

sú pre deti prirodzeným lákadlom. Je však potrebné si uvedomiť, že menšie a citlivejšie deti 

nie sú ešte kognitívne dostatočne zrelé a pripravené daný obsah primerane spracovať, 

s obdobnými scénami sa preto môžu vyrovnávať ťažko a toto nedostatočné porozumenie 

videnému môže mať u nich za následok negatívne emocionálne dôsledky (ako pocity strachu 

či ohrozenia), prípadne psychosomatické ťažkosti (desivé sny a pod.). V prípade starších detí 

je zasa opakované vystavenie takémuto obsahu rizikové v znižovaní ich citlivosti voči 

podobným podnetom – napr. násilie im môže pripadať ako niečo bežné, určené na pobavenie 

ostatných. Hrozí tiež tendencia násilné a nebezpečné výjavy napodobňovať v reálnom živote. 

Chceli by sme Vás preto požiadať o využitie súčasnej situácie celodenného pobytu žiakov 

v domácom prostredí v dôsledku šírenia koronavírusu COVID-19 pre zvýšenie rodičovského 

dohľadu a aktívneho záujmu o virtuálne aktivity Vašich detí a prípadné otvorenie spoločnej 

diskusie s deťmi o téme vhodnosti, resp. nevhodnosti a potenciálnych rizík niektorých hier/ 

videí a pod. Užitočnou pomôckou pre posúdenie primeranosti konkrétnych materiálov 

v závislosti od veku dieťaťa Vám môžu byť vekové obmedzenia a symboly nevhodných 

obsahov, ktorými musia byť hry povinne označené, napr. označenie v systéme PEGI (Pan 

European Game Information – Celoeurópske informácie o hrách). Vysvetlivky k jednotlivým 

označeniam tohto systému prikladáme v prílohe nižšie. Ďalšie užitočné informácie nájdete 

napr. na stránke www.zodpovedne.sk                                                                   

 

 

 

http://www.zodpovedne.sk/


Príloha:  

Označenie v systéme PEGI 

 

PEGI3 

Obsah hier s týmto označením sa považuje za vhodný pre všetky vekové kategórie. 

Akceptuje sa určitá úroveň násilia v komickom kontexte (typicky kreslené formy násilia 

typu Bugs Bunny alebo Tom & Jerry). Dieťa by si nemalo byť schopné spojiť postavu na 

obrazovke s postavami v reálnom svete, malo by ísť o úplnú fantáziu. Hra by nemala 

obsahovať žiadne zvuky alebo obrazy, ktoré môžu malé deti vyľakať alebo nastrašiť. 

Nemalo by byť počuť nadávky. 

 

PEGI7 

Do tejto kategórie môžu byť zaradené všetky hry, ktoré by boli zvyčajne označené ako 3, 

ale obsahujú potenciálne strašidelné scény alebo zvuky. 

 

PEGI12 

V tejto vekovej kategórii môže byť dieťa vystavené násiliu jemne názornejšieho charakteru, 

pokiaľ stále smeruje k fantazijným postavám. Avšak, násilie voči postavám s ľudským 

výzorom alebo voči rozpoznateľným zvieratám nesmie byť názorné. Nahota môže byť 

zobrazená o trochu názornejšie. Všetky prípadné nadávky musia byť jemné a nesmú 

obsahovať sexuálne narážky. 

 

PEGI16 

Táto klasifikácia sa aplikuje v prípade, že zobrazenie násilia (alebo sexuálnej aktivity) 

dosiahne štádium, ktoré vyzerá rovnako, ako by ho bolo možné očakávať v reálnom živote. 

Mladí ľudia v tejto vekovej kategórii by mali byť tiež schopní zvládnuť extrémnejšie 

nadávky, koncept užívania tabaku a drog, ako aj zobrazenie kriminálnych aktivít. 

 

PEGI18 

Klasifikácia dospelých sa aplikuje, keď úroveň násilia dosiahne štádium, kedy ide o 

zobrazenie hrubého násilia a/alebo zahŕňa prvky špecifických typov násilia. Hrubé násilie 

sa definuje najzložitejšie, pretože v mnohých prípadoch môže byť veľmi subjektívne, ale 

všeobecne môže byť klasifikované ako také zobrazenia násilia, ktoré by u diváka vyvolali 

pocit dištancovania sa. 

 

Nadávky 

Hra obsahuje nadávky a vulgárne výrazy. 

 

Diskriminácia 

Hra obsahuje zobrazenia alebo materiály, ktoré môžu nabádať k diskriminácii. 

 

Drogy 

Hra sa zmieňuje o drogách, zobrazuje alebo propaguje ich užívanie (vrátane alkoholu a 

tabaku. 



 

Strach 

Hra obsahuje strašidelné scény alebo môže vyľakať malé deti. 

 

Hazardné hry 

Hra, ktorá propaguje alebo vyučuje hazardné hry. 

 

Sex 

Hra zobrazuje nahotu, sexuálne správanie alebo sa zmieňuje o sexe. 

 

Násilie 

Hra obsahuje zobrazenia násilia. 

 

Online hra 

Hru je možné hrať on-line 

 

PEGIOK 

Množstvo webstránok a online služieb obsahuje malé hry. Ak je online hra na webstránke 

označená ako „PEGI OK“, znamená to, že túto hru môžu pokojne hrať hráči všetkých 

vekových kategórií, pretože neobsahuje žiaden potenciálne nevhodný obsah. 

 


