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    ÚVOD 
 

     Partnerské vzťahy sú základom spoločnosti. Už v období adolescencie sa uspokojivý 

partnerský vzťah stáva pre jedinca ústredným motívom jeho bytia a konania, a je rovnako 

nesmierne dôležitý aj z hľadiska hodnotenia jeho celkovej spokojnosti so životom. Každý 

človek je jedinečná a neopakovateľná bytosť, majúca individuálne a špecifické potreby, 

názory a požiadavky, stavia sa k partnerskému vzťahu spôsobom sebe vlastným. Nie každý 

však má vo svojej moci schopnosť vytvoriť vzťah, ktorý ho bude napĺňať uspokojením. 

Mnohí jedinci podliehajú obavám a strachu otvoriť sa svojmu partnerovi či partnerke a čeliť 

výzvam, ktoré partnerský vzťah do života prináša. Boja sa konfrontovať so skutočnosťou, 

ktorá sa na hony líši od toho, čo nám ponúkajú romantické filmy, knihy a básne. Takýmto 

postojom však oberajú nielen seba, ale aj svojich blízkych o množstvo pekných zážitkov a 

pozitívnych emócií.  

     Každý vzťah si vyžaduje úsilie, určitú mieru disciplíny, zanietenosť, ochotu komunikovať 

a robiť kompromisy. Na ceste za dobre zvládnutým partnerským vzťahom je dôležité to, aby 

každý z partnerov prijal a akceptoval seba samého, takého aký je a akceptoval partnera 

takého, aký je. Dôležité je tiež, aby obaja prijali obmedzenia, ktoré partnerský vzťah prináša, 

no aby si súčasne uvedomovali jeho silné stránky a pozitíva. Pravdou je, že tak ako na 

vzdelaní, kvalifikácii, či zručnostiach, aj na partnerskom vzťahu by mal človek nepretržite 

v priebehu času pracovať, mal by sa učiť v ňom žiť. 

     Osobné a zvlášť blízke vzťahy sú dôležité pre každého z nás. Intimita je ozdravujúca  a 

dobre štruktúrovaná osobnosť je schopná prekročiť líniu, kedy sa osobné vzťahy stávajú 

intímnymi. Znamená to byť schopný budovať dôveru v seba i partnera ústiacu do vzájomnej 

oddanosti a blízkosti. Zdravý partnerský vzťah prežívajú emocionálne zrelé osobnosti, 

schopné dávať i prijímať. Aj takéto zrelé osobnosti by mali viac menej nepretržite obnovovať 

vzájomnú blízkosť. Samozrejme prídu chvíle, keď sa partneri vzďaľujú. V tom čase by mala 

nastúpiť vzájomná úcta a zodpovednosť za seba, partnera a okolie, najčastejšie deti a širšiu 

rodinu, ktorí sú na fungujúcom vzťahu závislé. Je preto dôležité pracovať na osobnostnom 

raste. Osobná atraktivita do určitej miery tvorená aj fyzickou atraktivitou  je určujúca skôr 

v počiatočných fázach vzťahu, neskôr je dôležitejšia harmonicky vyvážená osobnosť. 

Všestranný osobnostný rast a rozvíjanie partnerského vzťahu fungujú vo vzájomnej 

podmienenosti. Nemožno sa zamerať len na seba, bez ohľadu na partnera, deti, rodičov. 

Takáto tendencia produkuje prílišnú nezávislosť. Vieme, že vyvážená závislosť a nezávislosť 

partnerov navzájom je vhodnou základňou pre zdravo fungujúci vzťah. Nie sme však idealisti 
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a vieme, že niektoré vzťahy strácajú na sile, intimite a časom prichádzajú o spoločnú blízkosť. 

Nastúpi kríza v osobných vzťahoch, ktorú niektoré páry samostatne, iné s pomocou blízkych 

alebo odborníkov prekonajú. Sú však i také páry, ktorým sa to nepodarí a nastupuje 

ochladnutie. Zrelé osobnosti sa pokúšajú vzťah udržať. Pre všetkých zúčastnených je to 

zdravé do tej miery, kým atmosféra v takomto spolužití nie je viac na škodu ako na úžitok. Ak 

sa dostavujú v nepriaznivej atmosfére psychosomatické ťažkosti a deti začínajú trpieť 

nespavosťou, úzkostnými stavmi, je zrejme vhodnejšie uvažovať o procese odlúčenia. 

Zámerne hovoríme o procese, pretože psychický proces odlúčenia má svoje fázy, tie je dobré 

prežiť a prekonať, aby jedinec dokázal prijať definitívny rozchod bez prílišných negatívnych 

pocitov voči partnerovi. Takto zvládnutý rozchod umožní partnerom, manželom, aby ostali 

naďalej rodičmi a komunikovali v prospech zdravého vývinu detí pochádzajúcich zo vzťahu. 

Potom môžu predpokladať, že ich deti sa v dospelosti nebudú báť nadväzovať blízke vzťahy 

a nadviažu plnohodnotný vzťah s partnerom, partnerkou a vytvoria vzťah plný intimity, 

blízkosti a oddanosti. Vytvoria vlastne vhodné prostredie pre vývin detí v prospech celej 

spoločnosti.  

     Partnerské vzťahy sa týkajú každého jednotlivca. Ak vzťahy jedinec dokáže nadviazať 

a udržať, je spokojnejší so životom. Len veľmi málo jedincov chce žiť z presvedčenia 

osamote. Tí, ktorí momentálne nežijú v žiadnom vzťahu sa väčšinou pokúšajú o nadviazanie 

pre nich primeranej formy spolužitia. Základom partnerských vzťahov sú osobné vzťahy 

pretavené do manželstva alebo kohabitácie. Predkladaná učebnica je rozdelená do piatich 

kapitol. V jednotlivých kapitolách je zrejmá snaha zachovať postupnosť vývinu vzťahov, 

ktorý je závislý na psychickom vývine jednotlivca, najmä na jeho emocionálnej zložke 

vedúcej ku emocionálnej zrelosti. Emocionálna zrelosť tvorí základ osobnostnej zrelosti 

v oblasti partnerského vzťahu. Jedine osobnosť zrelá vo všetkých svojich zložkách – 

kognitívnej, emocionálnej a sociálnej je schopná nadviazať a udržať primeraný vzťah. Osobné 

vzťahy a ich zložky, záväzok, atraktivita a intimita sú predmetom prvej kapitoly, rovnako ako 

láska partnerská, ale aj láska bez podmienok. Láska bez podmienok sa vyvíja vo vzťahu 

k deťom a zaradili sme ju sem z dôvodu, že partnerský vzťah vyúsťuje do rodičovstva, ktoré 

je úspešné vtedy, ak jeden z rodičov ľúbi svoje deti bez podmienok a druhý kladie primerané 

podmienky posúvajúce vývin osobnosti dieťaťa a začleňujúce ho do spoločnosti. Rozoberané 

sú tiež etapy, alebo fázy lásky a zodpovednosť v láske je považovaná  za veľmi dôležitú 

v každej etape vývinu vzťahu. Manželstvo je predmetom druhej kapitoly, pretože je to forma 

vzťahu, do ktorej na Slovensku v súčasnej dobe vyúsťuje väčšina vzťahov. Táto kapitola sa 

zaoberá vplyvom primárnej rodiny na manželstvo, očakávaniami od manželstva, motívmi 
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k vstupu a zotrvaniu v manželstve, ktoré sú protektívne (ochranné), ambivalentné ale aj 

neurotické. Výber partnera a typy partnerov tiež zohrávajú dôležitú úlohu v manželskom 

spolužití. Výskumy v problematike rodových rozdielov v spokojnosti v partnerskom vzťahu, 

subjektívna pohoda manželov a násilie v partnerskom vzťahu sú predmetom tretej kapitoly. 

Keďže nie každý partnerský vzťah ústi do manželstva alebo rozchodu, v texte je rozoberaná aj 

kohabitácia, teda spolužitie  pod jednou strechou bez uzavretia manželstva. Dôležitá je 

motivácia vstupu do kohabitačného zväzku a eventuálne život detí v ňom, ale 

z psychologického hľadiska aj porovnanie kohabitácie a manželstva. Spomínané je i hľadisko 

sociologické a ekonomické s odvolaním sa na príslušné zdroje. Posledná kapitola ústi do 

konfliktov vytvárajúcich živnú pôdu pre krízu v osobných vzťahoch, s dôrazom na viac 

generačné spolužitie, keďže samostatné bývanie je v dnešnej dobe problematické. 

Rozoberaný je aj proces rozchodu a jeho etapy.  

     Študenti majú v úvodných častiach kapitol objasnené pojmy tvoriace základ rozoberanej 

témy. Súčasné teoretické poznatky a taktiež závery výskumov k danej problematike tvoria 

jadro kapitoly. Teória je dokreslená v každej kapitole prípadovou štúdiou z praxe. Na konci 

každej kapitoly je uvedený súhrn obsahujúci najdôležitejšie poznatky z témy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 

 
 

 


