
    

Ako chrániAko chrániAko chrániAko chrániť svoje die svoje die svoje die svoje dieťa pred závislosa pred závislosa pred závislosa pred závislosťou od internetuou od internetuou od internetuou od internetu::::    

PrehPrehPrehPrehľad o aktivitách diead o aktivitách diead o aktivitách diead o aktivitách dieťaaaaťaaaa    

Počítač alebo hernú konzolu umiestnite do spoločnej miestnosti, nie do detskej 
izby. Takto budete mať lepší prehľad o tom, akým aktivitám a ako dlho sa vaše 
dieťa venuje. Zaujímajte sa o to, čo robí na internete, vyskúšajte si niektoré 
aktivity spoločne. Zahrajte si niektoré hry, ktoré sú návykové, aby ste lepšie 
porozumeli tomu, prečo sú pre deti také lákavé.  

Nastavenie pravidielNastavenie pravidielNastavenie pravidielNastavenie pravidiel    

Rozprávajte sa s dieťaťom o závislostiach od internetu a vysvetlite mu riziká. 
Stanovte si pravidlá pre používanie počítača a internetu (napr. až keď si dieťa 
spraví úlohy). Spoločne sa dohodnite na čase, ktorý môže dieťa tráviť pri 
počítači alebo na internete  

RodiRodiRodiRodičovská kontrolaovská kontrolaovská kontrolaovská kontrola    

Pre dieťa môže byť ťažké dodržať časové obmedzenia, najmä ak už podľahlo 
závislosti na internete. Môžete sa dohodnúť na tom, že nastavíte systém 
rodičovskej kontroly (napr. v operačnom systéme Windows alebo pomocou 
blokovacieho softvéru), kde sa dá presne nastaviť časový rozvrh. Rovnako môžete 
pomocou blokovacieho softvéru zabrániť prístupu na čet, k sociálnym sieťam, 
pornografii alebo online hrám.  

Výber hierVýber hierVýber hierVýber hier    

Vyberajte pre dieťa hry, ktoré sú pre neho vhodné. Výrobcovia sú povinní 
označiť hru príslušným symbolom a vekovým obmedzením. Ak kupujete 
počítačové hry, dopredu si aj s dieťaťom naštudujte označenie v systéme PEGI 
(Pan European Game Information - Celoeurópske informácie o hrách) a spolu 
vyberte vhodnú hru.  

Príznaky závislostiPríznaky závislostiPríznaky závislostiPríznaky závislosti    

Všímajte si príznaky, ktoré naznačujú, že sa s vaším dieťaťom niečo deje alebo že 
sa pre neho aktivita na internete stáva príliš dôležitou. Otvorte s dieťaťom tému 
závislosti na internete, rozprávajte sa o tom, čo ste si všimli, ukážte, že máte 
obavy, bez hodnotenia, moralizovania a hnevu. Povedzte mu o tom, kam až môže 
takáto závislosť viesť a o tom, že chcete zabrániť tomu, aby sa také niečo stalo 
jemu.  

RodiRodiRodiRodičovský príkladovský príkladovský príkladovský príklad    

Deti sa učia správaniu predovšetkým pozorovaním a napodobňovaním 
dospelých, „výchovné reči“ majú malý účinok. Nie je veľký rozdiel medzi 
trávením voľného času pri počítači alebo na internete a pred televízorom. 
Rovnako sa deti učia od rodičov aj to, akým spôsobom riešia problémy alebo ako 
sa zbavujú napätia – napríklad únikom alebo za pomoci návykových látok, ako 
sú cigarety alebo alkohol. Ak deti vidia u rodičov tieto „rýchle riešenia“, aj samé 
môžu byť náchylnejšie unikať do virtuálneho sveta alebo podľahnúť závislosti .  

Trávenie voTrávenie voTrávenie voTrávenie voľného ného ného ného času asu asu asu     

Hľadajte náhradné aktivity, ktorým sa dieťa môže venovať okrem činnosti na 
počítači alebo internete, trávte čas spoločne. Častou príčinou závislosti od 
internetu býva nuda, samota a nezáujem rodičov. Ak je dieťa už závislé, 
nepomôže, ak ho iba pošlete hrať sa von, ale aj naďalej sa mu nevenujete. Zapojte 
aj kamarátov dieťaťa a spoločne ich učte tráviť čas iným spôsobom – zoberte ich 
na výlet, na týždňovú stanovačku do divočiny, zahrajte si spolu vonku florbal 
alebo doma niektorú z moderných spoločenských hier.  

Pomoc, podpora a spolupráca s odborníPomoc, podpora a spolupráca s odborníPomoc, podpora a spolupráca s odborníPomoc, podpora a spolupráca s odborníkmikmikmikmi    

Ak máte podozrenie na akúkoľvek závislosť, nečakajte. Situácia by sa mohla iba 
zhoršovať. Zapojte blízke osoby dieťaťa, jeho rodinu i kamarátov. V prípade 
rozvinutej závislosti sa s veľkou pravdepodobnosťou nezaobídete bez pomoci 
odborníka. Poradenstvo a kontakt na psychológa alebo centrum pre liečbu 
nelátkových závislostí vám môžu sprostredkovať konzultanti z linky Pomoc.sk 
(116 111).  


