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OF FAMILY EDUCATION 

 

Martin Halčišák 
 

Abstrakt  

Miera účasti rodiny na utváraní životného štýlu detí je určujúca, ale v súčasnosti 

ovplyvňovaná viacerými nepriaznivými okolnosťami a vplyvmi, ktoré limitujú účinnosť jej 

výchovného pôsobenia. Príspevok prezentuje rodinu ako jedného z určujúcich činiteľov 

výchovy  v oblasti prevencie problémov s    návykovými látkami.  Účinnosť výchovného 

pôsobenia rodiny  je zároveň významne determinovaná  spoluprácou s ďalšími na výchove 

participujúcimi zložkami spoločnosti, predovšetkým  so školou.  

 

Abstract 

The contribtion presents the family as one of the determinants of education in the field of 

reducing the risk of social-pathological phenomena, including problems with addictive 

substances. The extent of family involvement in shaping the lifestyle of children is 

determinant, but is currently influenced by a number of adverse circumstances and influences 

that limit the effectiveness of its educational activity. The effectiveness of the family's 

educational activity is significantly determined by its cooperation with other educated 

participants in society, especially with the school. 
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Riešenie problémov modernej spoločnosti, ktorých závažnou súčasťou sú všeobecne 

neuspokojivé zdravotné ukazovatele populácie a rozširovanie škály sociálno-patologických 

javov, osobitne drogových závislostí, je možné len spoluprácou a spolupôsobením všetkých 

participujúcich zložiek akými sú legislatíva, zdravotníctvo, masmédia, rodina, školstvo, 

občianske a záujmové združenia, náboženské organizácie, telovýchovné a športové zložky, 

mládežnícke organizácie, nadácie, poisťovacie zariadenia, inštitúcie tretieho sektora a ďalšie 

(Liba 2010). 

Miera účasti rodiny na utváraní životného štýlu detí je v súčasnosti ovplyvňovaná 

viacerými nepriaznivými činiteľmi, ktoré limitujú účinnosť jej výchovného pôsobenia. Mnohé 

naplno vyťažené rodiny nie sú schopné dostatočne saturovať emocionálne a socializačné 

potreby dieťaťa. Prejavom takýchto nepriaznivých tendencií v pôsobení rodiny je oslabenie až 

absencia poskytovania modelových situácií, ktoré by predkladali deťom hodnoty a životný 

program pozitívne formujúci ich osobnosť. Účinnosť rodinnej výchovy je daná syntézou 

ekonomických možností a parametrov, kultúrnou a vzdelanostnou úrovňou, usporiadanosťou 

rodinných pomerov a stabilnosťou rodinných pravidiel, postavením a akceptáciou pozície 

dieťaťa v rodine, kvalitou rodinnej výchovy, účinnosťou a cieľavedomosťou spolupráce s 

ďalšími zložkami spoločnosti, predovšetkým so školou. Nepriaznivou realitou rodinnej 

výchovy je podceňovanie nebezpečenstva tzv. legálnych (spoločensky akceptovaných) drog 

(alkohol, tabak), ktoré sú v rodinách nezriedka bežne dostupné, pri rôznych príležitostiach aj 

ponúkané, a teda vnímané ako normálna súčasť života. Novotný − Ondrejkovič (In: 
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Ondrejkovič − Poliaková 1999) vo všeobecnosti hovoria o masívnom drogovom 

analfabetizme rodičov. 

Prezentované tézy dovoľujú dedukovať trend oslabovania výchovnej autority rodiny 

najmä v zmysle jej nonkognitívnej kompetencie. Uvedení autori konkretizujú najčastejšie 

poruchy interakcie medzi rodičom a dieťaťom nasledovne: 

 nekompromisné presadzovanie autority rodiča; netrpezlivé a neprimerané odpovede na 

štandardné a opakujúce sa otázky, neschopnosť diferencovať prioritné otázky a venovať 

im primeranú pozornosť, 

 odmietanie odpovedí na niektoré otázky, snaha považovať ich za neprípustné, 

tabuizovaním informácií ich presun na rovesníkov, 

 povrchný a nekompletný prísun informácií, často konfliktného charakteru, 

podceňovanie informácie od rovesníkov s visačkou prvotriednej kvality, 

 neschopnosť rodiča prijať pravdu, 

 neschopnosť rodiča rešpektovať zlý názor dieťaťa, 

 neschopnosť rodiča akceptovať právo dieťaťa na chybný názor, 

 neschopnosť prijať dieťa za rovnocenného partnera vo všetkých rovinách  komunikácie, 

 používanie neprimeraných zákazov a príkazov, 

 zužovanie záujmovej sféry dieťaťa a obmedzovanie fyziológie pohybu trestami  

zasahujúcimi do mnohokrát dominantného záujmu dieťaťa, 

 dialóg s dieťaťom vedený spôsobom poučujúceho monológu, 

 nezmyselná, necielená a nediferencovaná ochrana dieťaťa, 

 riešenie najmä podprahových autoakuzácií (sebaobviňovanie) neprimeranými darmi, 

 nediferencovaná odmena alebo trest, 

 neprijatie zodpovednosti za správanie dieťaťa, 

 neriešený alebo nediferencovaný prístup k poruchám správania, 

 neriešené otázky nudy u dieťaťa, ktoré sú výsledkom neustáleho obmedzovania dieťaťa 

v jeho rozhodovaní, sebarealizácii na úrovni záujmov a ochrana pred nežiaducou 

konfrontáciou, 

 neumožňovanie dieťaťu reguláciu vlastných postojov spôsobom akceptovaného pokusu 

a omylu, 

 obviňovanie dieťaťa za nudu a vnucovanie jemu neprijateľných záujmov, 

 neúčasť rodiča na rozvíjaní záujmov dieťaťa, 

 neustále vracanie sa do minulosti s ponúkanými výčitkami a nedôverou, 

 problémová spolupráca s lekárom pri riešení problémov v súvislosti so závislosťou 

dieťaťa. 

Matula (2001) predkladá viacero výchovných odporúčaní pre rodičov v situácii, keď sa 

pokúšajú presvedčiť svoje deti, aby nefajčili (neužívali drogy): 

 snažte sa pochopiť súčasný svet mladých, 

 počúvajte svoje dieťa, 

 snažte sa spoznať hlavné dôvody toho, že vaše deti fajčia (užívajú drogy), 

 naučte sa spoznávať príznaky toho, že vaše deti fajčia (užívajú drogy), 

 naučte sa zvoliť správny čas na rozhovor s vaším dieťaťom, 

 na rozhovor o drogách sa pripravte vopred, 

 naučte sa čo máte deťom o fajčení (drogách) povedať, 

 naučte sa vhodne reagovať na ich argumenty, 

 správajte sa tak, aby vám vaše dieťa mohlo dôverovať, 

 podporujte rozvoj záujmov vášho dieťaťa, aby sa vyhlo nude, 

 podporujte, aby sa vaše dieťa nepohybovalo v nevhodnej spoločnosti, 
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 posilňujte zdravé sebavedomie vášho dieťaťa, 

 chváľte ho a pomáhajte mu stanovovať si realistické ciele, 

 dávajte mu najavo, že ho máte radi. 

Všeobecné zásady primárno-preventívneho pôsobenia rodiny je možné sformulovať 

nasledovne (Liba 2016): 

 realizovať prevenciu drogových závislostí v každej etape vývoja dieťaťa (špecifickým 

spôsobom už pred vstupom do školy) - dlhodobá výchovná stratégia, vek dieťaťa tu nie 

je určujúci, 

 získať dôveru dieťaťa, vedieť ho počúvať, rešpektovať názor, trpezlivosť, pokojný 

prístup, poradenstvo, 

 vedieť o účinnosti a mechanizme pôsobenia návykových látok, 

 vedieť o príčinách a situáciách podnecujúcich zneužívanie návykových látok, 

 byť pozitívnym príkladom vo vzťahu k pravidlám zdravého životného štýlu - rodič ako 

nositeľ pozitívnych hodnôt, 

 byť schopným aktívne hovoriť a počúvať svoje deti a otvorene a trpezlivo s nimi 

diskutovať, viesť deti k asertivite; deti, ktoré dostali koherentný hodnotový systém sa 

majú o čo oprieť pri rozhodovaní, 

 vymedziť jasné a jednoznačné rodinné pravidlá, pomáhať vytvárať a stabilizovať 

hodnoty, ktoré budú zárukou odolnosti pred prípadnou ponukou návykových látok, 

 podporovať sebadôveru, sebavedomie dieťaťa, rozvíjať kritické a pozitívne myslenie, 

schopnosť rozhodovania a prekonávania prekážok viesť k sebarealizácii a seba 

akceptácii, 

 vytvárať akceptujúce, povzbudzujúce, citovo a podnetovo bohaté a stabilné rodinné 

prostredie - emočná a motivačná podpora zo strany rodiny v náročných (krízových) 

situáciách, 

 predchádzať nude, vytvárať podmienky a stimulovať deti k zdravým a zmysluplným 

aktivitám vo voľnom čase, zorientovať deti v ponúkaných alternatívach, aktívne 

spolupôsobiť, podporovať všetky pozitívne aktivity dieťaťa, 

 jasne vymedziť pozície rodiny k otázke návykových látok, 

 zaujímať o prostredie, kamarátov, s ktorými sa dieťa stretáva v rámci voľného času, 

pomôcť dieťaťu chrániť sa pred nevhodnou spoločnosťou, zvládať negatívne tlaky zo 

strany vrstovníkov, učiť dieťa povedať nie, 

 v prípade, že médiá sú hlavným zdrojom informácií o konzumácii tabaku, alkoholu a 

drog, rodičia by mali s deťmi prediskutovať takto prenášané posolstvá, 

 premyslene a cieľavedome spolupracovať s ostatnými participujúcimi zložkami 

spoločnosti, predovšetkým so školou, 

 dodržiavať drogovú abstinenciu v prostredí rodiny, zdravý životný štýl rodiny ako 

univerzálna prevencia, 

 naučiť sa zavčasu rozpoznať varovné znaky konzumácie alkoholu alebo iných drog: 

 náhla zmena nálad a netypické reakcie na niektoré situácie, 

 výrazná emocionálna labilita a afektívna výbušnosť, 

 zhoršovanie školských výsledkov, absencie, 

 zanedbávanie domácich povinností, 

 popieranie škodlivosti drog, vzťahovačnosť, 

 zmena stravovacích návykov, zmena spánkových návykov, 

 zmena priateľov a známych, 

 strata záujmu o predtým dôležité činnosti, 

 zmena v obliekaní a štýle počúvanej hudby, 

 nedbalosť v osobných veciach, nezáujem o okolie, 
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 skrývanie a zakrývanie, 

 lži a predstieranie, odmietanie predtým akceptovaných pravidiel. 

Rodinná výchova opierajúca sa o zodpovednosť a vzájomnú pomoc má poskytovať súbor 

podnetov, ktoré dieťaťu dávajú pocit istoty, stability, spoľahlivosti, bezpečia vzájomného 

zväzku medzi ním a rodinou. Rodina má zabezpečovať bohaté individuálne výchovné 

pôsobenie, viesť výchovnú zodpovednosť a bezprostredne prežívať radosť a uspokojenie z 

úspechov dieťaťa (Surová – Čulíková – Matula 2007). 

Dynamika a rozporuplnosť vývoja spoločnosti v posledných rokoch priniesla potrebu 

a požiadavku realizovať primárnu prevenciu už v detskom veku. Platí, že výchova, 

predovšetkým rodinná výchova cielená na všestranný harmonický vývoj dieťaťa je 

univerzálnou prozdravotnou intervenciou s trvalým pozitívnym výsledkom (Liba, 2016). Z 

výskumných zistení celoslovenských prieskumov a medzinárodných prierezových štúdií  

konštatujeme, že žiaci na primárnom stupni vzdelania už majú skúsenosti s alkoholom 

a tabakom. Ku konkrétnym zisteniam sme dospeli aj v našom výskume realizovanom   

v regióne Hornej Torysy v ôsmich základných školách. V školskom roku 2017/2018 tvorilo 

výberový súbor  339 respondentov, z ktorých až 20,94 % priznalo skúsenosť s fajčením. 

Alkohol ochutnalo 45,43 % respondentov. V našej výskumnej vzorke bol priemerný vek prvej 

skúsenosti s tabakom 7,32 rokov a v prípade alkoholu bol priemerný vek 7,5 rokov.  Ide 

o závažné zistenia vzhľadom na vek respondentov. Platí, že rodičia sú pre svoje deti zdrojom 

podnetov pre zdravý rozvoj ich osobnosti,  vzorom v správaní,  nositeľmi relevantných 

informácií a spolutvorcami rodinných vzťahov.  V našom výskume sme skúmali, či existuje 

vzťah medzi fajčením rodičov a fajčením žiakov a tiež vzťah medzi požívaním alkoholu 

rodičmi a požívaním alkoholu žiakmi. Na základe vykonaných  realizovaných analýz môžeme 

konštatovať, že existuje signifikantný vzťah medzi tým, či rodičia detí požívajú alkohol a tým, 

či alkohol požili aj deti. Vo vzťahu k fajčeniu konštatujeme, že existuje signifikantný vzťah 

medzi fajčením rodičov a fajčením žiakov a signifikantný vzťah medzi tým, ktorý z rodičov 

žiakov fajčí a tým, či fajčili aj žiaci. Konštatujeme, že postoje a správanie sa  žiakov vo 

vzťahu k návykovým látkam sú ovplyvňované konaním ich rodičov. 

 

Záver a odporúčania  

Cieľom nášho príspevku bolo poukázať na skutočnosť, že zdravotné a drogové problémy 

začínajú v rodinnom prostredí. Vo všeobecnosti platí, že výchova, predovšetkým rodinná 

výchova, cielená na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti  dieťaťa je univerzálnou 

prozdravotnou výchovnou intervenciou.  

Pre zvýšenie účinnosti primárnej prevencie problémov s návykovými látkami  

v podmienkach rodinného prostredia odporúčame:   

 spolupracovať so školou prostredníctvom vytvorenia a realizácie prozdravotných 

preventívnych programov   reflektujúcich možné problémy s návykovými látkami; 

 realizovať preventívne pôsobenie v spolupráci s ďalšími na zdravotnej prevencii 

participujúcimi zložkami spoločnosti; 

 byť príkladom, vzorom vo vzťahu k životnému štýlu; 

 vytvárať podmienky a motivovať detí ku školským a mimoškolským aktivitám 

podporujúcich zdravie; 

 realizovať s deťmi voľnočasové aktivity, ktoré sú všeobecne dostupné a podporujúce 

zdravie; 

 rozvíjať u detí zodpovednosť a úctu k zdraviu vlastnému i zdraviu druhých ľudí, 

 zaujímať sa o prostredie, kamarátov, s ktorými sa dieťa stretáva vo voľnom čase, pomôcť 

dieťaťu zvládať negatívne tlaky zo strany vrstovníkov; 
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 naučiť sa zavčasu rozpoznávať varovné znaky konzumácie návykových látok; 

 

Uskutočňovanie prevencie problémov s návykovými látkami je zložité a náročné. 

Vyplýva to zo skutočnosti, že výsledkom preventívneho pôsobenia má byť mladý človek 

s dostatočne saturovanou potrebou úspešnosti, s primeraným stupňom sebadôvery, so 

zmysluplnými cieľmi a následne činnosťami kultivujúci seba i okolie  prostredníctvom 

zdravého životného štýlu (In: Liba, 2014, 2016). Rodina má v tomto procese nezastupiteľnú 

úlohu. 
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