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1. RODINA, SÚČASŤ SPOLOČNOSTI 

odina, základná bunka spoločnosti, odrážajúca aktuálnu situáciu v danej krajine. Vo 

svojom vývoji, prostredníctvom prudko rastúceho technického pokroku, vymožeností 

a reforiem, hľadá a nachádza nové formy fungovania, existencie a prežitia. Vzájomné prepo-

jenie oboch subjektov, rodina versus spoločnosť, vnímame začlenením sa rodiny do spoloč-

nosti. Ak berieme do úvahy výchovný aspekt, nemenej dôležitý je jej podiel na zložení a tvor-

be budúcej štruktúry spoločnosti. Na druhej strane, účasť štátu prostredníctvom sociálneho 

a právneho systému, resp. sociálnej a právnej ochrany predstavuje neodmysliteľnú spätosť 

a podporný prostriedok pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľov, (rodiny i jednotlivcov), s cie-

ľom zmierniť prejavy nedostatku a chudoby. 

 

1.1 Rodina a jej význam 

Charakter rodiny nadobúda spoločenstvo partnerov narodením alebo adopciou prvého die-

ťaťa, ku ktorému v rámci možností alebo presvedčenia rodičov môžu pribudnúť ďalšie. Člo-

vek, ľudský jedinec, sa narodí a prichádza na tento svet ako bytosť jedinečná, vybavená ta-

jomstvom potenciálu, spôsobilostí, nadania, talentu, ale aj nedostatkov. Tie sú súčasťou jeho 

osobnosti, ktorá v procese socializácie, výchovy a učenia sa formuje a nadobúda špecifické 

črty. Rozvoj a smerovanie osobnosti jednotlivca začína už v prostredí rodiny. Ideálnym sa javí 

model úplnej rodiny, s dominujúcimi črtami „tepla domova“: 

• atmosféra lásky, úcty a vzájomnej pomoci, 

• potreby istoty a bezpečia, 

• pocity „niekomu chýbam“, „niekto na mňa čaká“ alebo „niekam patrím“ znamenajú neopí-

sateľnú hodnotu pre všetkých členov rodiny, súvisia s opätovným návratom a potrebou 

mať domov,  

• priestor pre dialóg a kompromis, 

• spoľahlivosť a spolupatričnosť. 

Uspokojovanie spomínaných potrieb znamená pre dieťa istú skúsenosť a s najväčšou prav-

depodobnosťou aj základ jeho smelosti, odvážnosti a úspešnosti, nevyhnutných pre jeho bu-

dúci rast, napredovanie a orientáciu v okolitom svete. V tomto duchu sa práve primárnemu 
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prostrediu rodiny prikladá mimoriadny význam. V súvislosti so „zaštepovaním“ osobnosti 

dieťa preberá a osvojuje si názory, postoje, zvyky a tradície vlastnej rodiny. Tento, pre budúc-

nosť dôležitý a náročný proces obnáša mimoriadnu dávku trpezlivosti, láskavosti, pochopenia, 

najmä zo strany dospelých, rodičov, učiteľov, vychovávateľov, ale aj ostatných, ktorí sa urči-

tou mierou podieľajú na formovaní mladého človeka. Najzložitejším obdobím v rámci život-

ného cyklu jednotlivca sa javí obdobie medzi detstvom a dospievaním. Typické sú zmeny 

v myslení, správaní sa, v hľadaní samého seba, v utváraní vlastnej identity. Postupne prebieha 

proces osamostatňovania sa mladého človeka, pri ktorom väzba naviazanosti na rodičov slab-

ne a transformuje sa do roviny symbolickej. Naopak, výraznejšia je tendencia spolčovania sa. 

S ňou silnie tlak vonkajšieho okolia na prijímanie noriem skupiny vrstovníkov. Prirodzenou sa 

stáva mladícka nerozvážnosť, snaha experimentovať a objavovať aj za cenu rizika, vážnejšie-

ho previnenia, či už spôsobeného úmyselne alebo nedbanlivosťou. Ostáva dúfať, že toto časo-

vo ohraničené „turbulentné“ obdobie bude iba prechodným obdobím a obíde sa bez fatálnej 

chyby a tragických následkov. 

 

2. KAŽDODENNÁ ZÁŤAŽ V POZADÍ ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU RODINY 

Náš reálny svet je predimenzovaný záťažou v rôznych formách, agresivitou a násilím. Tie 

spôsobujú stres a stresujúci zážitok. Sprevádzajú človeka na každom kroku a stávajú sa súčas-

ťou jeho každodenného života. V značnej miere prechovávame stres aj v rodinách. Neuvedo-

mujúc si riziko jeho prítomnosti, prenášame ho aj do výchovy, čím posilňujeme pretrvávajúci 

amorálny chaos. Slovník cudzích slov (1997) definuje pojem stres z viacerých aspektov. 

Z lekárskeho hľadiska je vnímaný ako „súbor podnetov nadmerne, nepriaznivo zaťažujúcich 

organizmus...“, teda krajných prejavov záťaže a záťažovej situácie. J. Kredátus (2001) ju defi-

nuje ako „situáciu každodenného života, vyžadujúcu rozvinutie nezvyčajnej, či zvýšenej akti-

vity, alebo prispôsobenia sa...“. Z uvedeného vyplýva, že je potrebné ju vhodnou aktivizáciou 

kompenzovať, a tak aspoň čiastočne obnoviť rovnováhu medzi napätím a uvoľnením. Najrizi-

kovejšou v tomto smere je skupina detí a mládeže. Sú konfrontovaní s rôznymi situáciami, 

bez dostatočných skúseností. Nie vždy dokážu odolávať príležitostiam i lákadlám života. 

Každá z týchto príležitostí nesie so sebou aj riziko problému, príp. konfliktu. A ten zákonite 

zvyšuje stres. Okrem toho, množstvo mladistvých a mladých ľudí sa zmieta v chaotickom 

prostredí dysfunkčnej alebo narušenej rodiny, s pretrvávajúcim stresom, rastúcou agresivitou, 

s prvkami násilia, ktorých spoločným menovateľom je takmer vždy alkohol. Svojou deštrukč-

nou silou všetky tieto prvky nahlodávajú vnútornú rovnováhu a stabilitu jeho i jeho rodiny. 
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Uvedené javy, ale aj ďalšie s tým súvisiace patologické prejavy, sa stávajú frekventovanými 

pojmami v kontexte s rodinou a výchovou. Vyvolávajú rozpaky, pocity znepokojenia, až 

ohrozenia v očiach odbornej i laickej verejnosti. Denne na ne upozorňujú masovokomunikač-

né prostriedky, vyjadrujú sa k nim odborníci z oblasti psychológie, pedagogiky, sociológie 

i súdnictva. Pravdou ostáva, že spomínané prejavy sú už iba dôsledkom „niečoho“. 

Zdrojom môžu byť okrem vnútorných konfliktov aj vonkajšie okolnosti. Je možné ich pri-

písať prudkým zmenám spoločenského systému. Významný podiel v tomto smere zohráva aj 

hektické tempo života, kríza rodiny, naštrbené vzťahy, zanedbaná alebo žiadna výchova. Ne-

dostatočnými sa javia opatrenia zo strany štátu, pri zmierňovaní sociálnych priepastí a vyrov-

návaní regionálnych rozdielov (problémy chudoby, nezamestnanosti), s tým súvisiacej migrá-

cie mladých ľudí (únik mozgov, podradné práce...) do zahraničia. 

 

2.1 Trendy a súčasti životného štýlu vo vnímaní skúmaných skupín mládeže 

Vychádzajúc zo syntézy teoretických poznatkov o rodine, výchove i kvalite životného štýlu 

odbornej i časopiseckej literatúry, kde sa akcentuje ich sila, vzorce, metódy vhodného vý-

chovného pôsobenia, chceme vysloviť niekoľko postrehov a pripomienok k trendom súčasné-

ho životného štýlu i k nežiaducim prejavom, spájaných s mladými ľuďmi. Následná prezentá-

cia zistení už v úvode spomínaného výskumného materiálu odráža cieľ a hypotézy výskumu, 

do ktorých spadá zmapovanie osobných skúseností a príčinných súvislostí, vedúcich mladých 

ľudí k fajčeniu a konzumácii alkoholu, disponovanie a využívanie voľného času i analýza pre-

ferovaných hodnôt. 

 

Hypotéza H1 

Predpokladáme, že z preferovaných hodnôt obsadia popredné miesta hodnoty zdravie, pria-

telia, šťastná rodina, vzdelanie, práce a peniaze a v rámci životného štýlu 50 % respondentov 

uprednostní alternatívny spôsob života. 

 

Hypotéza H2 

Predpokladáme, že viac ako polovica respondentov má osobnú skúsenosť s alkoholom 

a fajčením a ich súčasné postoje k týmto nežiaducim javom sú viac pozitívne. 
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Hypotéza H3 

Predpokladáme, že väčšina respondentov disponuje dostatočným množstvom informácií, 

má vedomosti o škodlivom pôsobení alkoholu a tabaku, napriek tomu podceňuje možné rizi-

ká, s tým súvisiace. 

 

Hypotéza H4 

Predpokladáme, že u 1/3 respondentov nemajú rodičia vedomosť o tom, ako, kde a s kým 

ich ratolesť trávi voľný čas, jeho náplň priebežne nekontrolujú vo večerných hodinách. 

 

Na zber empirických údajov sme z viacerých výskumných metód zvolili dotazník. Jeho sú-

časťou boli 4 otázky, týkajúce sa osobných údajov respondentov. K ďalším 16 otázkam, vo 

forme výroku, mohli respondenti priradiť jednu z ponúkaných možností. Okrem toho sme vy-

užili neštrukturované interview, čo umožnilo preniknúť k podstate skúmaného javu. K spra-

covaniu získaných údajov boli použité matematicko-štatistické metódy, triedenie, sumarizá-

cia, percentuálne výpočty, na kvantitatívne spracovanie údajov. Pri kvalitatívnom spracovaní 

výskumného materiálu sme zvolili analýzu, porovnávanie. Okrem uvedených metód boli pou-

žité myšlienkové operácie, syntéza, dedukcia. 

K charakteristike výskumnej vzorky treba dodať, že výskum bol zrealizovaný medzi žiak-

mi základnej a stredných škôl v Košiciach a Trebišove, v mesiacoch marec – máj 2004, s cel-

kovým počtom respondentov 430, vo veku od 15 – 21 rokov, z toho 243 dievčat a 187 chlap-

cov. 

2.1.1 Hodnotový systém – výrazná črta, odzrkadľujúca priority a smerovanie v živote člo-

veka, súvisí s jeho záujmami a potrebami, do istej miery podmienená zvykmi a tradíciami ro-

dinného prostredia. Spolu so životným štýlom boli sledovaným sociologickým faktorom aj 

v rámci nášho realizovaného výskumu. Zo štyroch ponúknutých alternatív až 67 % respon-

dentov preferovalo konzumný spôsob života, s dominantou materiálnych hodnôt. Pri analyzo-

vaní postojov a myslenia mladých ľudí vyplynul z neštandardizovaných rozhovorov stupeň 

ich zrelosti, resp. nezrelosti, odrážajúcej mieru múdrosti, rozvážnosti, ale aj ľahostajnosť príp. 

jednoduchosť. Mladí ľudia sa netaja širokým spektrom túžob, ktoré si chcú v živote dopriať, 

chcú žiť nadštandardne. Rôznymi vonkajšími vplyvmi silnejú tieto ideály. V ich ponímaní 

znamenajú „mať veľa peňazí, dom s bazénom, kvalitné ‚delo‘ (auto), značkové oblečenie, za-

hraničné dovolenky pri mori“, Nepopierajú, že „práve tieto hodnoty budú predmetom ich ďal-

šieho smerovania a úsilia“. Zarážajúcou pri tom sa zdá byť skutočnosť, že z ponúkanej škály 
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hodnôt sa medzi prvými piatimi priečkami, ale až na 4. mieste umiestnili hodnota rodiny 

a vzdelania (13 %). Posledné miesto (8 %) pripadlo hodnote práce, čo vyvolalo dojem, že tie-

to hodnoty neboli pre mladých ľudí vo veku 1521 rokov prioritné. 

2.1.2 Nekontrolované slovné vulgárne prejavy mladých ľudí vo všeobecnom význame 

znamenajú neúctu a bezohľadnosť v rámci medziľudských vzťahov. Nesporne súvisia 

s emočne chladným prostredím, s nízkou vzdelanostnou úrovňou rodiny, chýbajúcimi pozitív-

nymi vzormi i hrubým „slovníkom“, v rodine i v partii, ktorých je človek súčasťou. Deti 

a mládež totiž vo svojich prejavoch iba kopírujú nadmernú podráždenosť a neadekvátne reak-

cie svojho bezprostredného okolia. Bývajú svedkami alebo priamymi účastníkmi vulgárnych 

hádok, pri ktorých rastú prejavy neznášanlivosti, sú vynechané ušľachtilé cnosti, spájané 

s morálnymi vlastnosťami, prejavmi zodpovednosti, rozvážnosti, úcty, či láskavého slova. Ak 

sa prekročia hranice únosnosti, stávajú sa tieto prejavy záťažou pre všetkých, a preto by ne-

mali zostať bez povšimnutia. 

2.1.3 Agresívne správanie mládeže sa prejavuje vo vzťahu k rodičom, autoritám aj roves-

níkom. Hrubosťou a fyzickou agresiou, s cieľom poškodiť a ničiť. Často posilnení psychoak-

tívnou látkou, napr. alkoholom sú presvedčení o svojom „hrdinstve“. Dá sa tomu predísť až 

vtedy, ak si všetci, vrátane mladých ľudí uvedomíme, že ide o prejavy úbohosti až zbabelosti, 

ktoré nie je možné ignorovať a už vôbec tolerovať. Treba podotknúť, že človek v porovnaní s 

minulosťou sa takmer nezmenil. Naopak, rapídne zmeny zasiahli dobu a súčasný životný štýl, 

v ktorého sieti sa ocitol. Vo väčšine prípadov musí zvládať a naučiť sa ovládať servisné pro-

striedky, potrebné k životu v rámci explózie vývoja v oblasti počítačovej informačnej techni-

ky, komunikačných technológií, internetu a mobilománie. Tie ho posúvajú kvalitatívne vyššie, 

ale zároveň znamenajú aj isté riziko ohrozenia. Najviac ohrozenou je výchova a osobnostný 

rozvoj mladistvých, vysedávajúc v rámci voľného času pred televíziou (24 %). Riziko spočíva 

v ich nedostatočnej schopnosti selektovať kvalitu od nekvality, vnútorne „spracovať“ neúnos-

né množstvo produktov filmového priemyslu, s prvkami násilia, brutálnych kriminogénnych 

činov, sexuálnych aktivít v neviazaných vzťahoch, otupujúcich city. Vysoká sledovanosť zo 

strany mládeže je „zaručená“ vulgárnosťou a primitívnymi prejavmi v priamom prenose ko-

merčnej zábavy typu „reality show“, podľa vzoru západnej kultúry, čím sa tiež posilňujú ne-

vhodné prejavy. Nemožno opomenúť masívnu televíznu reklamu. Pestrou ponukou rôznych 

psychoaktívnych produktov alkoholového a tabakového priemyslu sa podceňuje riziko ohro-

zenia skupiny mladistvých a nevyzretých mladých ľudí, ktorí sú takto priamo manipulovaní a 

nabádaní ku konzumácii spomínaných produktov. Tento tlak spolu s preťaženosťou a zane-
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prázdnenosťou rodičov zužuje priestor pre komunikáciu v rodine, čím sa oslabuje priame vý-

chovné pôsobenie a silnejú prejavy agresívneho správania. 

2.1.4 Rozptyľovanie sa v rámci „zábavy“ sa stáva pravidelným rituálom mladých počas 

víkendových dní, s partiou na diskotéke alebo stretávky v reštauráciách, pivárňach, príp. noč-

ných podnikoch (38 %). Ako vyplynulo z ich názorov, vo zvýšenej miere sa pri tom konzumu-

je alkohol, ktorý našim respondentom „neuškodí, naopak posilňuje“ ich v dobrej nálade a od-

straňuje zábrany“. Nie ojedinelé sú u nich stavy opilosti. Vyššie riziko zlyhania mládeže 

v tomto smere predpokladáme u mladých ľudí s negatívnymi zážitkami z rodinného prostre-

dia, citovým stroskotaním v láske, s minimálnym záujmom rodičov alebo naopak, direktív-

nym prístupom, ktorým je mladý človek izolovaný od vonkajšieho prostredia. Napriek varov-

ným signálom a dostatočným informáciám o škodlivosti alkoholu a tabaku (má 88 % respon-

dentov) je ich ľahostajný postoj a bagatelizovanie reálnych hrozieb zjavný. Podliehajú tlaku 

partie a chcú sa prispôsobiť. 75 % respondentov priznalo zvýšenú mieru príležitostného pitia 

alkoholu a 56 % opýtaných fajčenie, v rámci spoločenskej zábavy. 

2.1.5 Abúzus návykových a psychoaktívnych látok súčasnej rodiny i spoločnosti spájame 

rovnako s nadbytkom finančných prostriedkov, zvyšujúcich pocit „sily a slobody“, ale aj s ich 

deficitom, ktorý vyvoláva postupne pocit bezmocnosti človeka, ktorý následne „rieši“ alkoho-

lom. Tolerancia alkoholu v spoločnosti i v rodine pretrváva, s obligátnym „pohárik neuškodí“ 

prezentujeme zvyky, tradície a národnú pohostinnosť. Alkohol nechýba v rámci osláv a tradí-

cií rodiny (73 %), ani v každodennom živote. Problém zvýšenej konzumácie alkoholu sa stáva 

globálnym problémom, dotýka sa všetkých spoločenských vrstiev. Sprevádza rovnako mužov 

i ženy, vo všetkých vekových kategóriách. Dôvodom môže byť neujasnený zmysel života, 

nepriaznivé životné podmienky, ale aj nízke sebavedomie. Pravdou ostáva, že zvýšená kon-

zumácia alkoholu má nepriaznivý vplyv na život človeka i spoločnosť. Komplikuje vzťahy, 

znižuje autoritu častejšie podgurážených rodičov, postupne rozvracia rodinu. Ale najviac 

ohrozuje deti a mladých. Spôsobený priestupok, fyzické ataky, poškodzovanie vecí a predme-

tov na verejnosti, pod vplyvom alkoholu, vnímajú v danej chvíli ako prejav odvahy, neuve-

domujúc si možný konflikt so zákonom. Čo sa týka fajčenia, je to naučené správanie, ktoré 

postupne prerastá v návyk, u mnohých tak silný, že sa ho nedokážu zbaviť vôľou a vlastnou 

silou, ani za cenu zdravotných, ekonomických a spoločenských dôsledkov. V neštandardizo-

vaných rozhovoroch sa väčšina mladých priklonila k názoru, že alkohol a tabak je súčasťou 

životného štýlu rodiny i spoločnosti, „pije sa stále viac a všade“, a od toho sa vo väčšine prí-

padov odvíja aj ich postoj k nemu. 
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2.1.6 Predčasné a neviazané sexuálne vzťahy, časté striedanie partnerov – okrem toho, že 

sú zdrojom zdravotných komplikácií, zasiahnutá je aj mravná čistota mladého človeka, ktorá 

vedie k degradácii a hlbšiemu úpadku osobnosti. Tieto neprijateľné javy majú negatívny 

vplyv na celkový osobnostný a sociálny vývoj, na city. Bývajú podfarbené silným, ale krátko-

dobým citovým vzplanutím, erotickým vyžarovaním, ktoré ochudobňujú človeka o hlbšie ci-

tové vzťahy. Ak hovoríme o zdravotných rizikách, pri promiskuitnom spôsobe života existuje 

reálne nebezpečenstvo nákazy pohlavnými chorobami. V súvislosti s mravmi všetko nasved-

čuje tomu, že si mladí ľudia neuvedomujú a zdá sa, že ani nepochopili podstatu mravnej čisto-

ty a mravného života. Do istej miery súvisia spomínané javy s nevedomosťou alebo možno aj 

ľahostajnosťou rodičov, z ktorých väčšina často netuší, s kým a kde trávia voľné chvíle ich 

ratolesti (69 %). Nedôslednosť kontroly rodičov sa prejavila pri nočných návratoch mládeže, 

keď všetci doma už spali (57 %). 

2.1.7 Narastajúce prípady suicidálneho správania – vnímame ako pokus o ublíženie člo-

veka sebe samému, s cieľom ukončenia vlastného života. Znepokojenie vyvoláva pribúdajúci 

počet prípadov nezvládania samého seba u mladých ľudí. Príčinou bývajú pocity spojené 

s osamelosťou, s dlhodobo neliečenou depresiou. Tomuto konaniu napomáha aj zvýšená kon-

zumácia alkoholu a iných psychoaktívnych látok, krajná nespokojnosť a pocity beznádeje, 

zlyhania v láske, manželstve, konflikty so zákonom, kedy nie sú výnimočné tieto skratové 

rozhodnutia. A tu sa otvára priestor pre oblasť sociálnej prevencie. Realizovaním odbornej 

činnosti v tomto duchu, prostredníctvom intervencie sociálnych pracovníkov je možné pred-

chádzať alebo upravovať problémy jednotlivca, s cieľom znovu získania životnej rovnováhy 

a optimizmu v jeho ďalšom smerovaní. 

Natíska sa otázka, čo s tým a ako ďalej? Odpoveď je možné nájsť v jednom z nekonečného 

množstva výrokov: „Možností na zmenu človeka v ‘Človeka’ tak veľa a času tak málo...“. 

 

3. ZÁVERY, ZOVŠEOBECNENIA A APLIKÁCIE 

Úroveň a kvalita vzťahov v rodine je podmienená viacerými faktormi. Vzhľadom k zloži-

tosti doby si vyžaduje určitú zrelosť zo strany oboch partnerov, minimálne vedomosti z oblas-

ti výchovy, motiváciu i čiastočné finančné zabezpečenie. 

Zakladanie rodiny sa spája s istým stupňom fyzickej, duševnej i spoločenskej zrelosti 

partnerov, ktorí sa odhodlajú k tak závažnému rozhodnutiu, akým založenie rodiny je. Schop-

nosť čeliť a vyrovnávať sa často s tvrdou realitou života sa pripisuje osobnosti silnej v oblasti 
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citovej i mravnej, s potrebnou mierou zodpovednosti, pozitívnym naladením. Tento predpo-

klad sľubuje skvalitnenie vzťahov aj celkovej atmosféry v prostredí rodiny. 

Vzťahy medzi členmi rodiny – odrážajú lásku, prirodzenosť, angažovanosť, ale tiež silu 

odpúšťania všetkých, bez ohľadu na vykonávanú rolu matky, manželky, otca, dieťaťa, žiaka. 

Kvalite vzťahov prospeje zosúladenie predstáv a očakávaní všetkých členov, zakomponova-

ných do vlastného modelu spolunažívania. Naopak, nesúlad a naštrbenosť vzťahov, nadobú-

dajúcich podobu nedorozumení a hádok môže byť znakom netolerantnosti, výrazného presa-

dzovania samého seba, bez ohľadu na záujmy ostatných. Význam vzťahom prikladá K. László 

(2005) v súvislosti s „psychickým a citovým životom dieťaťa“ a prípadný nesúlad v rámci 

rodinných vzťahov sa môže prejaviť „bojazlivosťou až nerozhodnosťou“ dieťaťa, napr. 

v školskom prostredí. 

Vzdelanostná úroveň rodičov napovedá dosť o ich teoretickej vybavenosti, v súvislosti s 

výchovným pôsobením, pri formovaní osobnosti vlastného dieťaťa, čo si žiada aspoň mini-

málne vedomosti z oblasti psychológie, pedagogiky, či teórie výchovy. 

Hodnotová orientácia zahŕňa hodnoty a záujmy, vytvárajúce model motivačnej štruktúry. 

Ich prostredníctvom človek prezentuje smerovanie samého seba. Z. Matějček (1986) má na 

mysli „pevnú sústavu hodnôt“, ideály a reálne životné ciele. Spolu s autorom väčšina neskrý-

va presvedčenie, že rodičia majú predstavy a očakávania a „ak vedia čo chcú a dokážu pre to 

hocičo z okamžitých pôžitkov obetovať, prispieva to k stabilite rodinného prostredia“. 

Materiálne podmienky vypovedajú o miere materiálnych hodnôt a množstve finančných 

prostriedkov, ktorými rodina disponuje. Prejavujú sa napr. úrovňou bývania, ošatenia, záuj-

mov a sebarealizácie, trávením voľného času... Majú v sebe hnaciu silu, ktorá človeka „akti-

vuje“, nie vždy prijateľným spôsobom. Svojimi vlastnosťami predstavujú podľa J. Hamarovej 

(1987) „jednu z najvšeobecnejších incentív“, ktoré vo všeobecnosti vnímame ako motivačný 

faktor, posilňujúci vôľové konanie človeka a snahu uspokojovať primárne a sekundárne po-

treby. Treba podotknúť, že aj ich dlhodobý nedostatok môže poznačiť spolunažívanie členov 

a chod rodiny (časté pocity bezmocnosti, zbavovanie sa zodpovednosti...). 

Spoločne prežité chvíle – medzi rodičmi a deťmi je potrebné priebežne plánovať, tvorivo 

a zmysluplne využívať. V rámci určitého časového úseku sa spoločnými aktivitami posilňujú 

vzájomné vzťahy a vhodným výchovným pôsobením sa docieli očakávaný efekt. V opačnom 

prípade, ak sa deti a mládež ocitnú na „vedľajšej koľaji“, mimo záujmu a pozornosti vlast-

ných rodičov, majú tendenciu cítiť sa osamelo vo svete dospelých. Postupne sa vymykajú 

z rodinného prostredia a ich útočiskom sa prirodzene stáva skupina rovesníkov, či „partie“, 
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v ktorej nachádzajú porozumenie, oporu. Sú vystavení istému riziku, pretože smerovanie sku-

piny môže byť amorálne až scestné... 

 

3.1 Výchova, jemná v spôsoboch, pevná v zásadách 

Traduje sa, že všetko sa odvíja od rodiny a výchovy. Prijateľným, a zároveň žiaducim pre 

deti a mládež, sa javí výchovné prostredie rodiny citovo vrelé, v ktorom za asistencie láska-

vých, chápavých a starostlivých rodičov by mal začať proces formovania osobnosti dieťaťa už 

od prvých okamihov jeho života. Neskôr, v rámci ďalších životných etáp by mala krivka kon-

tinuity výchovného pôsobenia narastať do takej miery, aby z osobnosti dieťaťa vyrástla vy-

rovnaná, šťastná a úspešná osobnosť mladého človeka, schopná samostatne myslieť, rozho-

dovať, konať a niesť zodpovednosť. Z účinných nástrojov výchovy je treba podčiarknuť: 

• vzory rodičov, fungujúcich vo vzájomnom vzťahu, v oblasti správania sa i osobných kva-

lít, ktoré dieťa imituje, prípadne sa s nimi stotožní, 

• vhodné výchovné pôsobenia sú istou zárukou fungovania jedinca v rodine i v každoden-

nom živote. Ak je výchovné pôsobenie nežiaduce, v zmysle ohrozenia alebo chápané ro-

dičmi iba ako povinnosť zabezpečiť výživu, ošatenie a strechu nad hlavou, vytvára sa prie-

stor pre rizikové alebo problémové správanie dieťaťa, 

• trpezlivosť a ochota vytrvať v „nekonečnom“ úsilí usmerňovania, rešpektovania, dôsled-

nosti a kontroly stanovených pravidiel samotnými rodičmi i ostatnými členmi, vrátane detí 

(rodičovská disciplína), 

• pevnosť a stabilita hodnôt výchova ak má byť účinná a úspešná, musí odrážať hodnoty, 

medzi ktorými nemôže chýbať vzájomný rešpekt, úcta a láska v rôznych podobách, ktoré 

odovzdávajú rodičia svojim deťom, 

• zásady výchovy vľúdnosť, návyky, disciplína a sebadisciplína, v zmysle pevných zásad, 

ale jemných spôsobov, 

• participácia alebo spoločná účasť v rámci vzťahov rodiny je založená na deľbe práce, pri 

ktorej sú jasne vymedzené ciele, úlohy a podiel zodpovednosti všetkých členov, vrátane 

detí. 

Príspevkom sme sa snažili zdôrazniť základné postuláty alebo princípy rodiny a výchovy, 

staronových fenoménov životného štýlu, sprevádzaného všadeprítomným stresom, rôznymi 

závislosťami, agresiou a násilím. Z pedagogicko-psychologického aspektu sa javia ako riziko 

a problém súčasnej spoločnosti, rodiny i mladých ľudí. 
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Kľúč k pochopeniu a náprave je treba hľadať v dimenziách rodiny a výchovy, v ktorých sa 

priam žiadajú zmeny: 

• v ponímaní výchovy, inými slovami, vychovávať a vychovať „Človeka“ dokáže človek, 

ktorému sa dostalo výchovy, 

• v myslení človeka, pri chápaní podstaty pravého zmyslu života, s pravými hodnotami, kto-

ré sa nedajú kúpiť, 

• v oblasti mravov, vymedzením mravných limitov, zvlášť u detí a mládeže, 

• rešpektovaním konvencie a principiálnych zásad, zdôrazňujúcich ľudskosť, slušnosť 

a zdvorilosť. 
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