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2 tam, kde sa hráme

Hru môžeme označiť ako simuláciu rozličných 
situácií – činnosť, pri ktorej jej aktéri preberajú 

na seba určitú úlohu/status (napríklad deti sa 
pri hre menia na rytierov, princezné alebo na 
smetiarov a pilotov). Jej prioritným cieľom je 
zabaviť sa a odreagovať. V neposlednom rade 
aktéri získavajú rôzne nové zručnosti (pohybové 
– naučím sa lepšie korčuľovať, alebo duševné 
– naučím sa lepšie počítať alebo komunikovať). 
Správne usmernená hra tak môže mať veľmi silný 
výchovný a aj vzdelávací charakter. Nehovoríme 
teda o škole hrou, ale o presnom opaku – o hre, 
ktorá sa stáva školou. Konzervatívna spoločnosť 
vníma hry ako čisto detskú záležitosť, opak je však 
pravdou. Herný priemysel, zameraný ako na deti, 
tak aj na dospelých, zaznamenáva v posledných 
desaťročiach ohromný nárast - v pozitívnom aj 
v negatívnom význame (bližšie sa tejto tematike 
venujeme neskôr).

Čo je to hra?

Určite sa zvyknete tešiť na to, ako skončí škola, 
pôjdete domov a (samozrejme po tom, až si 

spravíte domáce úlohy) pustíte sa do nejakej dobrej 
hry – či už sami alebo so svojimi kamarátmi.

Možno tomu nebudete veriť, no všetky hry, ktoré 
poznáte a často sa aj hrávate, majú svoju históriu. 
Niektoré dokonca aj viac ako desať tisíc rokov. Hra 
bola, je a aj bude veľmi dôležitou súčasťou života 
väčšiny živých tvorov na svete, človeka nevynímajúc.

HISTÓRIA A VÝZNAM 
HRANIA SA

Poznáme veľa druhov hier. Ako sme už spomenuli, veľká časť 
našej, po väčšinu konzervatívnej spoločnosti, berie hry ako 

kratochvíľu detí, ktoré sa ešte nevedia správať zodpovedne. 
V hrách často vidia prejav nevyspelosti alebo nesústredenosti 
- pokiaľ však hranie udržíme v rozumných hraniciach, s týmto 
názorom môžeme pokojne nesúhlasiť.

Prvé dochované dôkazy o hrách rôzneho typu nájdeme už 
z čias praveku. Archeológovia našli v jaskyniach pozostatky 
primitívnych hračiek a dokonca aj detských, hračkárskych zbraní 
a nástrojov. Ako plynuli tisícročia, s rozvojom spoločnosti

Aké hry poznáme?
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Poznáme veľa druhov hier. Ako sme už spomenuli, veľká časť 
našej, po väčšinu konzervatívnej spoločnosti, berie hry ako 

kratochvíľu detí, ktoré sa ešte nevedia správať zodpovedne. 
V hrách často vidia prejav nevyspelosti alebo nesústredenosti 
- pokiaľ však hranie udržíme v rozumných hraniciach, s týmto 
názorom môžeme pokojne nesúhlasiť.

Prvé dochované dôkazy o hrách rôzneho typu nájdeme už 
z čias praveku. Archeológovia našli v jaskyniach pozostatky 
primitívnych hračiek a dokonca aj detských, hračkárskych zbraní 
a nástrojov. Ako plynuli tisícročia, s rozvojom spoločnosti

prichádzajú aj prvé písomné zmienky z rôznych kútov sveta. 
Mezopotámia (cca 9000 rokov pred našim letopočtom), 
Egypt, Čína a Mayska civilizácia (cca 2000 rokov pred 
naším letopočtom) alebo staroveké Grécko (cca 400 pred 
naším letopočtom). Najskôr nástenné maľby a neskôr aj 
pozostatky písomných tabuliek dokazujú, že ako deti, tak 
aj dospelí sa dennodenne zúčastňovali na rôznych hrách. 
Zaujímavosťou je, že mnohé z nich dali základ dnešným 
moderným športom, súťažiam a hrám  - napríklad futbal, 
hokej a rugby (prípadne americký futbal) majú svoj pôvod   

 

 
 
 
u Mayov. Pre ilustráciu uvedieme príklad. Mayovia 
veľmi radi hrali hru, ktorej presný názov sa nedochoval. 
Z písomností a malieb však poznáme jeho presné pravidlá. 
Proti sebe sa postavili dva tímy, ktoré v rukách držali palice, 
veľmi podobné hokejkám. Hra prebiehala v kamenných 
žľaboch, veľmi podobných dnešným hokejovým ihriskám. 
Na nohách síce nemali korčule (hráči behali bosí), no každý 
tím mal bránku, do ktorej sa, pomocou hokejok, snažili dať 
gól. Hracím nástrojom však nebol puk, ale horiaca lopta 
(brankárom muselo byť niekedy naozaj horúco).

Aké hry poznáme?
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Aký však bol postoj ľudí ku hre v minulosti? Na túto otázku sa nedá odpovedať jednoznačne, nakoľko sa názory 
menili podľa historického obdobia a aj krajiny. Všeobecne však môžeme povedať, že v praveku a staroveku boli hry 

(hlavne u detí) vnímané ako veľmi potrebná súčasť života. Prežitie nebolo jednoduché. Ľudia umierali omnoho skôr, ako 
v súčasnosti (človek, ktorý mal v praveku a staroveku 50 rokov, bol považovaný už za výnimočne starého). Bolo preto 
potrebné, aby si deti osvojili rôzne zručnosti čo najskôr. Hry tak prioritne tvorili tréning, ktorý mal umožniť deťom sa 
lepšie pripraviť na ich nadchádzajúci život – či už išlo o život bojovníka, lovca alebo farmára.

Druhým aspektom boli hry spoločenské. 
V rôznych civilizáciách sa stretávame s podobným 
trendom – každá spoločenská vrstva si našla (vymyslela) 
svoju spoločenskú hru, ktorá mala odrážať jej status. Nebolo 
však výnimkou, ak sa jednotlivé hry rozšírili aj do iných 
spoločenských vrstiev. Jedna z takých hier je šach (s mnohými 
obdobami pravidiel hrávaná na celom svete už tisíce rokov). 
V obľube ju mali ako páni, tak aj chudobnejší občania, 
pričom však nikdy nestratila na svojom vysokom statuse. Aj 
keď prvé oficiálne majstrovstvá sveta sa v šachu uskutočnili a ž 
v roku 1851, existuje mnoho dôkazov, že už perzskí veľkopáni a 
a vladári usporadúvali turnaje so širokou účasťou na nich u ž 

pred tisíc päťsto rokmi.

Hry v minulosti

Motto:
Keď dáš dieťaťu rybu, nakŕmiš ho na deň, ak 
ho naučíš loviť, dáš mu potravu na celý život. 

Čínske príslovie

Škôlka v Kanade v roku 1898

Šach je populárny na celom svete
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Veľkou zmenou prešli hry v období vrcholného staroveku. 
Najmocnejšia ríša tej doby – Rímske impérium totiž postavilo 

úplne nový základ pre vnímanie hier. Hry u detí mali prioritne rozvíjať 
disciplínu a schopnosť dodržiavať pravidlá. Pomocou hier sa deťom do 
hlavy vštepovala poslušnosť voči autoritám, ktorá mala pretrvať až do 
dospelosti. Rímski vládcovia tak dokázali jednoduchšie kontrolovať svoj 
ľud.

Kontrola nad ľuďmi sa pretavila v Ríme do hier pre dospelých. 
Samozrejme, existovali rôzne hry v kocky, karty a aj obdoby dnešných 
doskových spoločenských hier. Prioritne sa však pojem „hry“ preniesol 
do formy pasívneho diváka, sledujúceho zápasy v aréne alebo 
v koloseu. Niekedy aj 100 dní trvajúce, krvavé zápasy mali za cieľ 
otupiť ľudí, dať im lacnú, vzrušujúcu zábavu, pomocou ktorej zabúdali 
na svoj, často mizerný život a na pochybné kroky politikov. Podobný 
trend, bohužiaľ, vidíme aj v dnešnej dobe v podobe rôznych, hlúpych 
reality show, seriálov a filmov, kedy ľudia namiesto toho, aby sa rázne 
zaujímali o svoje okolie, sedia nadšene pri televízoroch a jedia pukance 
(prípadne čokoľvek iné).

V rannom a vrcholnom stredoveku došlo k útlmu na poli hier. Stredoveká 
cirkev, ktorá svojim deštruktívnym spôsobom ovplyvňovala životy ľudí, 
označila väčšinu svetských radostí (aj u detí) za hriešne a odsúdenia 
hodné. Pod cieľom manipulácie životov a majetkov ľudí sa neraz stalo, 
že z nevinnej hry sa vykľul pre jej aktérov veľký problém, v ktorom išlo 

o život.

Premeny hier
Deň narodenia Friedricha Fröebela 
21. apríl 1782 sa spája s oslavou Dňa 
materskej školy.

V staroveku vznikali obavy, že pokiaľ by 
si staršie deti samé upravovali pravidlá 
hry, mohlo by to ohroziť stabilitu štátu. 
Nie však preto, že by nekontrolované hry 
mohli viesť k násiliu, ale preto, že ak si deti 
zmenia pravidlá hier, mohli by sa pokúsiť, 
keď raz vyrastú, zmeniť zákony a pravidlá 

štátu.

  Viete, že...?  Viete, že...?

Čo pre vás znamená možnosť hrať sa? Je to 
len zábava, oddych, možnosť, ako sa vyhnúť 
povinnostiam?

Zistite, aké hry sa hrali vaši rodičia a starí 
rodičia. Sú iné ako dnes? Prečo?

Zistite, kedy bola vo vašej obci/vašom meste 
založená prvá škola.

 

  

 

Úlohy:

 

Otázky:

Hry neboli v minulosti samozrejmosťou. 
Niektoré deti museli už v útlom veku pracovať.
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Našťastie však ľudia na prelome 15. a 16. storočia 
začali chápať, že svet nie je postavený na premisách 

náboženstva. Nastal prudký rozvoj vied, ktorý smeroval 
k prvým vedeckým poznatkom o význame hier. Tieto 
poznatky sa veľmi pozvoľne začali implikovať aj do 
vzdelávacieho procesu. Ján Amos Komenský, veľmi 
významný český vedec so slovenskými koreňmi, 
prichádza ako jeden z prvých s konceptom „škola hrou“ 
(okolo roku 1620) – kedy proces učenia má prebiehať 
pomocou simulácie a uvoľnenej, hravej atmosféry. 
Tento proces v modernej spoločnosti prebieha pozvoľne 
až dodnes, aj keď ešte stále existuje mnoho názorov, 
ktoré sa stavajú proti tomuto prúdu.

Moderná, priemyselná a technická doba priniesla 
hlavne rozvoj množstva a typov hračiek. Ešte pred  

50-timi rokmi množstvo hračiek u bežných detí 
nepresiahlo často ani počet prstov na ruke, dnes 
je bežné, ak deti ani nevedia, koľko hračiek vlastne 
majú. Mnohokrát sa tak stráca ich vzdelávací element 
a ostáva iba túžba po ich vlastnení a hromadení. Pri 
tomto procese dochádza k deformácii myslenia na 
celospoločenskej úrovni. Materiálne vlastníctvo (v 
množstve a aj v hodnote vecí) sa stáva často jedinou 
hodnotiacou hranicou pre ľudí. Mnohokrát sa stáva, že 
dieťa, ktorého rodičia si nemôžu dovoliť mu kúpiť drahé 
hračky, sa dostáva na okraj kolektívu, je považované 
za menejcenné a dokonca je aj šikanované. Je však na 
každom jednom z nás, ako sa k tomuto modernému 
trendu postavíme, či mu podľahneme, alebo či sa 
z neho pokúsime vyextrahovať aj to dobré, čo v ňom 
určite ešte stále je.

Moderné hry a hračky
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Výzor a aj funkcia detských ihrísk sa od ich vzniku výrazne zmenil. Nebudeme zachádzať opäť obšírne do ďalekej minulosti, 
preto spomenieme iba jednou vetou, že detské ihriská, resp. vyhradené miesta na hranie pre deti, nachádzame opäť už 

u starých civilizácií. Väčšinou išlo o miesta, kde sa stretávali deti bohatších občanov. K tvorbe všeobecných detských ihrísk 
sa prvýkrát pristúpilo až koncom 19. storočia v USA. Zaujímavosťou je, že pôvodne boli určené pre deti prisťahovalcov. 
Ich obľuba však veľmi rýchlo rástla. Myšlienka ihrísk sa postupne prostredníctvom médií šírila aj do ďalších miest, ktoré 
vyčleňovali pozemky, na ktorých vznikali detské ihriská.

Moderné ihrisko sa v krátkej dobe stalo účinným nástrojom, ako prilákať deti do zábavného prostredia a zároveň ich učiť 
vhodnému správaniu, morálke a umeniu prehrávať. Boli navrhnuté tak, aby tvorili bezpečné útočisko, do ktorého mohli 
deti dočasne uniknúť prostredníctvom hier z podmienok mestského prostredia. Počas 20-tych a 30-tych rokov 20. storočia 
boli za ihriská naďalej zodpovedné verejné školské rady a oddelenia parkov a rekreácie.

Druhá svetová vojna zničila mnoho mestských oblastí v západnej Európe a deti  z týchto oblastí si začali vytvárať svoje 
vlastné priestory na hranie v susedstve zbombardovaných území, s využitím akéhokoľvek materiálu a zariadení, ktoré našli. 
Takéto „poskladané“ priestory podnietili v USA myšlienku vzniku dobrodružných ihrísk, kde deti využívajú svoju fantáziu na 
vytvorenie svojho vlastného prostredia na hranie. Rola vedúceho ihriska sa zmenila z dozorcu na podporovateľa, ktorý deti 
povzbudzuje, aby realizovali vlastné nápady na hry.

DETSKÉ IHRISKÁ –  
DOMA AJ VONKU
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V dnešnej dobe sa pojem „detské ihrisko“ značne zahmlieva, nakoľko existuje množstvo možností, kde sa dá hrať – ako 
vonku, tak aj vo vnútri. Klasické preliezačky a pieskoviská dopĺňajú špecializované športoviská, kde sa deti môžu naučiť 

liezť na umelé steny, skákať na trampolínach, prípadne sa zmeniť na vojakov budúcnosti a pomocou laserových zbraní 
zviesť proti sebe bitku storočia... taktiež nesmieme zabudnúť na fakt, že prím už niekoľko rokov na poli hier hrá virtuálny 
svet. Počítačové hry a internet vytvorili nový svet – doslova novú dimenziu existencie. Neustále viac ľudí sa uberá do tohto 
sveta, kde sa stáva aj nemožné ľahkým. Mnoho detí, narodených po roku 2000, klasické ihrisko nikdy nevidelo, no dokáže 
sa veľmi efektívne orientovať v imaginárnom svete. Na tento fenomén existuje mnoho názorov. Jedným z faktov je, že 
virtuálna realita umožňuje nárast mentálnej inteligencie veľmi rýchlym tempom. Množstvo informácií, ktoré vieme získať 
za pár dní, dokáže prevýšiť množstvo informácií získaných za niekoľko rokov pred sto a niekoľko ľudských životov pred tisíc 
rokmi. Na strane druhej je viditeľný trend fyzického chradnutia. Je preto veľmi, veľmi dôležité každý deň, popri počítačových 
zábavkách, sa venovať hodinku denne aj aktivite fyzickej. Vieme tak predchádzať mnohým chorobám, a nielen to. Telo 
v dobrej fyzickej kondícii dokáže omnoho efektívnejšie myslieť. 

Ako sa hráme dnes

Motto:
Z vyučovania sa nemá robiť hra, lebo učenie nie je 
pre deti hrou. Je spojené s námahou a nutnosťou. 

Aristoteles
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Queen’s Park v Manchestri (Anglicko), 
navrhnutý v roku 1849, obsahoval kruhové 
hojdačky, švihadlo, kolkáreň, ihrisko na 
lukostreľbu a kriket, ktoré využívali deti aj 
dospelí.

  Viete, že...?  Viete, že...?

Poznáte nejaké  zábavné parky určené pre 
deti? Kde sa nachádzajú?

Zistite, ako trávili leto vaši rodičia či starí 
rodičia. Chodili tiež do táborov, na prázdniny 
k príbuzným, na dovolenky?

 

  

 

Úlohy:

 

Otázky:
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Vráťme sa však na chvíľu ku „klasickým“ detským 
ihriskám. Viete, aký je rozdiel medzi detským ihriskom 

spred šesťdesiatich rokov, na ktorom sa hrali dnešní starí 
rodičia, medzi ihriskom terajších rodičov spred tridsiatich 
rokov a ihriskom, na ktorom sa môžete hrať vy? Detské 
ihriská pred šesťdesiatimi rokmi mali len sezónny 
charakter, teda ich oficiálna prevádzka sa začínala na jar a 
končila na jeseň. Boli ohradené a ich súčasťou bol domček 
pre správkyne v bielych plášťoch, ktoré dozerali na deti. Na 
detskom ihrisku bol záchod a tečúca voda. Priestor na hru 
bol výrazne oddelený od trávnika, prípadne kvetinového 
záhona. Dieťaťu, ktoré vyrástlo z hry na pieskovisku a 
šmykľavke, zostávala už len hojdačka. Zato už od 3-4 rokov 
sa deti venovali hrám na chodníku a ulici v blízkosti svojich 
domovov. Od šiestich rokov sa priestor na aktivity detí 
rozšíril ešte väčšmi o nevyužité územia, ktoré si deti samy 
pretvárali na ihriská – obľúbené boli hra o guľky, futbal 
a iné loptové hry. Pred tridsiatimi rokmi sa detské ihriská 
stali bežnou súčasťou sídlisk, ale zanikli na nich správkyne 
i sociálne zariadenia. Deti, ktoré sa na nich mohli hrať,  sa  

 

 
 
rozšírili aj o väčšie deti – pribudli rôzne preliezačky a 
priestory na loptové a športové hry. Na druhej strane, 
priestor „pred domom“ sa výrazne zmenšil. Rozvoj 
motorizmu vyhradil ulice autám a hra na nich sa tak stala 
nebezpečnou. Nevyužité územia sa stali zriedkavejšie, ale 
stále sa dali nájsť a pretvoriť na improvizované ihriská. 

V súčasnosti „územia nikoho“ zanikli, skoro všetok priestor 
niekomu patrí. Priestor „pred domom“ sa stal pre malé 
deti bez dozoru veľmi nebezpečný.

Na druhej strane, ako sme už naznačili v predchádzajúcej 
kapitole, došlo k rozvoju mnohých, špecializovaných ihrísk 
a priestorov pre hranie sa. Niektoré spadajú pod rôzne 
športové kluby a sú súčasťou tréningového procesu, iné 
sú postavené s podnikateľským úmyslom – prilákať deti, 
ich rodičov a vybrať za ich účasť vstupné. Deti, ktoré sa 
vedia zdvihnúť od počítača, tak majú naozaj mnoho 
možností na aktívny odpočinok. Vďaka internetu je možné 
si naplánovať svoje aktivity v značnom predstihu.

Detské ihriská v minulosti a v súčasnosti

V minulosti si deti vystačili s jednoduchými preliezkami
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Každá ľudská činnosť so sebou prináša aj určité 
riziko zranenia. Moderná doba prináša taktiež 

mnohé ďalšie riziká, ktorým sa budeme venovať 
v tejto kapitole.

BEZPEČNOSŤ PRI HRE 
A NÁSTRAHY HIER

Naše telo dokáže vydržať ohromné veci. Avšak aj 
ten najsilnejší a najobratnejší  človek má svoj limit 

v tom, čo dokáže zvládnuť. Nehovoríme teraz o tom, aby 
ste sa báli každej preliezačky, ktorú uvidíte. Vždy sa však 
zamyslite nad tým, nakoľko daná prekážka/preliezačka/
hra spĺňa to, čo dokážete zvládnuť. Ak zle odhadnete 
svoje sily, hrozia vám rôzne úrazy, ktoré môžu skončiť 
modrinami a odretými kolenami, ale aj bolestivými 
zlomeninami. Najčastejšie zranenia vzniknú pádom 
alebo nárazom na niektorú časť na ihrisku. Ak však 
náhodou niekam nedokážete teraz vyliezť, nemusíte  
hneď začať zúfať. Sila a obratnosť a rovnako aj zručnosť 
sa dokáže opakovaním získať. Ak sa budete napríklad 
vyťahovať na hrazdu 3x týždenne, koľko zvládnete, tak 
už za pár týždňov zistíte, že sa dokážete vytiahnuť zopár 
krát viac. Nakoniec tak, po nejakom čase, budete vedieť 
bezpečne vyliezť tam, kam ste chceli.

Druhým dôležitým faktorom na ihrisku sú iné deti. Pri 
hre ako vy, tak aj oni môžete zabúdať na vzájomnú  

 

 

bezpečnosť. Nech sa bavíte akokoľvek, vždy myslite 
na bezpečnosť ostatných. Nebezpečné sácanie sa, 
prípadne malé škodoradosti, kedy stúpime kamarátovi 
na ruku, môžu vyústiť do rôznych zranení. Ohľaduplný 
by ste nemali byť iba voči menším, ale voči všetkým 
deťom.  Rovnako však, ak pocítite, že niekto je prudký 
k vám a videli by ste, že to hraničí s bezpečnosťou, je 
dobré mu to povedať a ak nebude chcieť prestať, s hrou 
radšej skončiť.

Fyzické hrozby

Najvyššie podiely úrazov 0-14-ročných majú Írsko 
(21 %), Francúzsko (19 %), Dánsko, Luxembursko, 
Holandsko a Veľká Británia (necelých 18 % v každej 
krajine). Najnižšie podiely boli zaznamenané v 
Bulharsku a v Nemecku (pod 14 %). Slovensko je s 

hodnotou 15 % v strednej časti spektra.

  Viete, že...?  Viete, že...?

Motto:
Nezáleží len na rodičoch a vychovávateľoch, ale na 
celej obci, ako sa dieťa vyvíja. 

Platón
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Možno si poviete, že bezpečnejšie bude sedieť iba doma pri počítači, kde žiadne nebezpečie nehrozí. To však, bohužiaľ, 
nie je pravda. Práve vďaka zdanlivej predstave istoty a anonymity sa človek môže dostať vďaka virtuálnemu svetu 

do veľkých problémov. Prvou hrozbou je závislosť na počítači a internete. Dennodenne stúpa počet mladých ľudí, ktorí 
sú ochotní si aj siahnuť na zdravie, ak nemajú prístup k svojmu profilu na sociálnej sieti, alebo ak im rodič nedovolí hrať 
sa obľúbenú počítačovú hru. Takíto mladí ľudia strácajú kontakt s reálnym svetom, v ktorom postupne nevedia existovať. 
Kvalita ich života a ich budúcnosť je tým pádom veľmi ohrozená.

Druhou hrozbou je bezpečnosť seba a aj svojich blízkych. Na internet 
sa často pripája mnoho podivných a aj nebezpečných ľudí. Tí dokážu 
ľahko získať prístup k údajom, ktoré o sebe zverejňujeme. Takéto 
údaje však vedia poslúžiť aj ako návod k tomu, ako niekomu ublížiť. 
Nie raz sa, napríklad, stalo, že rodina dala na sociálnu sieť status, 
že ide na dovolenku, čo využili zlodeji a pohodlne im vykradli byt. 
Dávajte si preto veľký pozor, komu a aké informácie o sebe a svojich 
blízkych poskytujete.

Zistite, ako sa vo vašej obci/vašom meste za posledných 10 rokov zmenil počet detí a mládeže (do 18 rokov). Dochádza 
k nárastu alebo poklesu tejto skupiny obyvateľstva?

Moderné nástrahy

  

Úlohy:
Moderné ihrisko s gumeným povrchom kvôli bezpečnosti
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Motto:
Kým som sa neoženil, mal som šesť teórií o výchove detí. Teraz 
mám šesť detí a nijakú teóriu. 

Robert Duncan Wilmot

DETSKÉ IHRISKÁ  
BUDÚCNOSTI

Vedeli by ste odhadnúť, ako bude vyzerať ihrisko 
budúcnosti? Presne to asi neodhadne nikto. 

Zmenu však môžeme očakávať v relatívne krátkom 
čase a zmena to môže byť naozaj riadna. Fakt je ten, 
že v roku 2014 zaznamenala virtuálna realita svoj 
veľký míľnik. Do bežného užívania sa za prijateľnú 
cenu dostal prvý hráčsky systém virtuálnej reality. Ide 
o systém, kedy si hráč nasadzuje zvláštne okuliare (v 
podstate ide skoro o polo-helmu) a odrazu sa ocitá na 
inom mieste. Človek si tak vie nasimulovať prakticky 
akúkoľvek situáciu a akékoľvek prostredie, v ktorom by 
sa chcel nachádzať. Určite ide o zaujímavú myšlienku, 
ktorú môžeme aj my sami podporiť. Nesmieme 
však zabudnúť, že stále žijeme Zemi, a preto by 
výdobytky techniky nemali byť hlavnou náplňou, ale 
iba zaujímavým doplnkom hier, ktoré sa hráme na 
skutočných ihriskách vonku.

Ako najradšej trávite svoj voľný čas? Máte obľúbenú hru? 

Čo by podľa vás nemalo chýbať na detskom ihrisku?

Máte, podľa vás, na ulici bezpečný priestor na hranie sa napr. 
loptových hier, alebo sú tieto miesta nebezpečné?

Myslíte si, že v dnešnej dobe počítačových a iných moderných 
hier majú klasické detské ihriská ešte význam? Prečo? 

 

  

 

Úlohy:

 

Otázky:
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Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.

PROJEKT: MÁME SA KDE HRAŤ?

Počas tejto úlohy budete zisťovať počty a stav detských ihrísk a voľne dostupných športovísk vo vami 
vymedzenom území.

Budete hodnotiť, v akom technickom a funkčnom stave sa momentálne nachádzajú jednotlivé prvky (preliezky, 
šmýkačky, pieskovisko a pod.), alebo pri športoviskách z hľadiska športových doplnkov (futbalové bránky, 
basketbalové koše, volejbalové a tenisové siete a pod.) sa zameriate na to, či sú tu umiestnené smetné koše 
a lavičky a či je ich počet dostatočný vzhľadom k počtu detí, ktoré ihrisko využívajú, či je stav košov a lavičiek 
vyhovujúci, alebo sú niektoré zničené, či sú tu voľne pohodené odpadky a podobne.

Ku každému hodnotenému javu priradíte počet bodov podľa hodnotenia v Tabuľke 1, s ktorým sa najviac 
stotožňujete. Pre ľahšiu identifikáciu uveďte k danému ihrisku/športovisku aj konkrétnu lokalitu, kde sa 
nachádza (napr. názov ulice, v parku, za obchodom, pri škole a pod.). Pokiaľ máte k niektorému ihrisku výhrady 
(poškodené príslušenstvo, chýbajúce smetné koše a pod.) špecifikujte ich v poznámke pri príslušnom jave 

a ihrisku/športovisku.

Lokálny bioindikátor
Počet a stav detských ihrísk a voľne prístupných športovísk
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Môžete sa rozdeliť do skupiniek v závislosti od počtu ihrísk alebo športovísk. Jednej skupinke pripadne na 
preskúmanie jedno ihrisko/športovisko, ktoré ohodnotíte podľa bodovej tabuľky. Maximálny získaný počet 
bodov pre jedno ihrisko/športovisko je 16.

1. krok: zistite počet obyvateľov skúmaného územia/ samosprávy. Doplňte hodnotu do záznamovej karty. 

2. krok: zmerajte alebo odhadnite rozlohu každého monitorovaného ihriska v m2.

3. krok: vyhodnoťte 6 javov každého ihriska podľa Tabuľky 2.

4. krok: sčítajte rozlohy všetkých ihrísk.

5. krok: vypočítajte vzorec : celková rozloha ihrísk / počet obyvateľov / 1000.
Do kolónky „Body“ v Tabuľke 1 doplňte počet bodov podľa nasledovnej stupnice:
0 bodov, ak výpočtom získate hodnotu v rozmedzí 0 – 300
1 bod, ak výpočtom získate hodnotu v rozmedzí 301 – 800
2 body, ak výpočtom získate hodnotu v rozmedzí 801 – 1500
3 body, ak výpočtom získate hodnotu v rozmedzí 1501 – 2300
4 body, ak výpočtom získate hodnotu nad 2300

6. krok: sčítajte všetky body za každé ihrisko + k tomuto výsledku prirátajte získanú hodnotu z predošlého 
kroku.

7. krok: vypočítajte percento z maximálneho počtu bodov, ktoré bolo možné dosiahnuť na základe počtu ihrísk. 
Teda Maximálny počet bodov za jedno ihrisko (Tabuľka 2) je 16 a maximálny počet v Tabuľke 1 sú 4 body.
Teda ak ste hodnotili napríklad 5 ihrísk, maximálny dosiahnuteľný počet bodov bol 16 x 5 = 90. Plus 4 body 
z Tabuľky 1 = 94. Takže 94 bodov = 100%. Ak ste dosiahli pri vašom hodnotení súčet napríklad 82, tak výsledné 
percento vyrátame (84/94)*100 = 89,4 /zaokrúhlime na jedno desatinné miesto.

8. krok: Bioindikátor vyhodnotíte podľa nasledujúcej stupnice:
100% - 81%: Prostredie samosprávy s dostatočne vyhovujúcim počtom a stavom ihrísk a voľne prístupných 
športovísk.

80% - 61%: Prostredie samosprávy vyhovujúce s výhradami – počet ihrísk alebo ich stav nie je dostatočne 
vyhovujúci.

60% - 41%: Prostredie samosprávy vyhovujúce s veľkými výhradami – rušivé javy, stav ihrísk nie je dostačujúci 
na to, aby ich deti mohli plne využívať.

40% - 21%: Prostredie samosprávy nevyhovujúce – vysoko diskomfortné, ihriská sa nachádzajú v stave, ktorý 
takmer vôbec nezodpovedá základným podmienkam.

20% - 0%: Prostredie samosprávy je vo veľmi zlom až kritickom stave – ihriská a športoviská určené pre deti sa 
nedajú takmer vôbec používať. Je potrebné vybudovať nové, alebo neodkladne zlepšiť ich stav.

Metodický postup:
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 Tabuľka 1:

Tabuľka 2:
 

Záznamová karta
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