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NAŠA RODINA 

Ako rodičia sme často vo veľkej nevýhode – sami od seba i spoločnosť od nás očakáva, že svoje 

deti vychováme “správne” a “dobre”, pritom nás však na rodičovstvo nikto špeciálne 

nepripravoval. V skutočnosti je väčšina rodičov tak “rozrušená” už len tým, že majú dieťa, že ani 

nepremýšľajú o tom, ako ho budú vychovávať a čo chcú svojou výchovou vlastne dosiahnuť. 

Väčšina rodičov bude azda súhlasiť s tým, že naším cieľom je vychovať deti, ktoré dokážu zdravo 

veci posudzovať a utvárať si vlastný názor, brať na seba primeranú zodpovednosť a efektívne 

komunikovať; deti, ktoré dokážu povedať “nie” drogám a zodpovedne sa rozhodnú v otázkach 

alkoholu i sexu; deti, ktoré vedia, že majú vplyv a uplatňujú ho pozitívnym spôsobom, rešpektujú 

seba i ostatných, spolupracujú, veria si a radujú sa zo života. 

Utváranie takých schopností a vlastností, ktoré majú zásadný vplyv pre celý náš život i život 

našich detí, nesmieme ponechať náhode – treba ich v človeku pestovať a rozvíjať. Nič z toho, čo 

robíme, nám síce nemôže zaručiť, že naše deti budú presne také, aké ich chceme mať, napriek 

tomu – ak vložíme do našich rodičovských praktík určité úsilie a snahu, máme omnoho väčšiu 

šancu, že z nich vychováme schopných a pripravených mladých ľudí. 

V demokratickej spoločnosti je potrebné vedieť ako viesť druhých, tak aj spoľahnúť sa na 

druhého a nechať sa viesť ním. Už od detstva musíme preto deti učiť samostatne myslieť a 

múdro sa rozhodovať. 

Aby si deti mohli vytvoriť vlastné názory a naučili sa ich uplatňovať, rodičia by nemali byť príliš 

dychtiví hneď odpovedať na všetky otázky, ale nechať deti, nech samy pouvažujú o tom, čo 

všetko sa môže stať, keď sa rozhodnú pre určité konanie. 

Deti sú však často “trénované” v nasledovaní, avšak bez toho, aby sme ich naučili sa rozhodnúť, 

koho a kedy chcú a budú nasledovať – v dnešnej hektickej dobe sa väčšina plánov a rozhodnutí 

robí “za pochodu” a rodičia obyčajne sami zariaďujú, plánujú, rozdeľujú prácu, trápia sa alebo 

hnevajú, keď deti nemajú pre všetky tieto ich aktivity dostatok pochopenia. Na druhej strane deti 

zas majú tendenciu cítiť sa neustále do niečoho nútení a majú pocity menejcennosti, pretože s 

nimi nikto nepočíta v rodinnom plánovaní a rozhodovaní. 

Ak deťom neposkytneme možnosť podieľať sa na spoločných rozhodnutiach a naučiť sa viesť 

ostatných, zvyknú si pasívne očakávať inštrukcie, čo majú vlastne robiť, od druhých. Takíto ľudia 

sú však potom ľahko manipulovateľní a horšie odolávajú nátlakom, sektám a rôznym iným 

druhom násilia. 
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PREČO NESTANOVIŤ “PRÍSNE PRAVIDLÁ” ? 

Niektorí rodičia hovoria: “Ja som musel poslúchať svojich rodičov, tak moje deti musia poslúchať 

mňa.” Bolo by to možno pekné, keby to fungovalo, lenže ono to nefunguje. 

Dieťa, ktoré iba počúva príkazy, sa totiž nenaučí samostatne rozmýšľať, vyberať si a správne sa 

rozhodovať. Rodičia, ktorí chcú od detí, aby sa vedeli rozhodovať podľa “zdravého rozumu”, si 

nemôžu dovoliť vychovávať ich v “slepej poslušnosti”. 

Keď sú deti svojvoľne k niečomu nútené, je to pre ne ponižujúce a musia nájsť spôsob, ako 

obnoviť svoju sebadôveru. Môžu reagovať takto: 

 pustia sa do boja a otvorene povedia NIE! ; 

 postavia sa do opozície a pasívne povedia NIE (zabudnú, otáľajú…); 

 povedia “áno”, ale urobia “nie”. 

Nastolenie “prísnych pravidiel” je nebezpečné, pretože deti nevedie k spolupráci, ale učí ich 

“právu silnejšieho”. Takéto deti sa učia vidieť svet rozdelený na víťazov a porazených, na 

šikovných a hlupákov, na vodcov a otrokov. 

PREČO NEROZMAZNÁVAŤ? 

Málokedy si to uvedomujeme, ale rozmaznávanie je vlastne vážnou formou deprivácie – okráda 

deti o možnosť osvojiť si zručnosti, ktoré budú v živote nevyhnutne potrebovať. Rozmaznávané 

deti sú handicapované, pretože samy seba nepovažujú za dosť dobré a schopné zaujať svoje 

miesto ako rovnocenný člen rodiny či spoločnosti. Stavajú sa do opozície proti svojmu pocitu 

závislosti, ale zároveň považujú za svoje právo, aby im ostatní slúžili. Rozmaznávanie je voči 

deťom nezodpovedné, pretože sa tak nenaučia, čo sa očakáva od nich – naučia sa iba, čo ony 

môžu čakať od druhých. 

Ak chceme v deťoch rozvíjať sebavedomie a odvahu postaviť sa životu zoči-voči, musíme im dať 

príležitosť osvojovať si najrôznejšie zručnosti a tiež príležitosť brať na seba zodpovednosť za ich 

zvládnutie. Pretože nemôžeme deti pred životom uchrániť, musíme ich naňho pripraviť. Rodič, 

ktorý sa príliš snaží dieťaťu vo všetkom pomáhať, mu v podstate dáva najavo, že nie je samo 

schopné splniť požiadavky, ktoré naň život kladie. Dieťa tak väčšinou stratí odvahu púšťať sa do 

nových vecí, ak rodič zaňho sústavne robí aj tie práce, ktoré už je schopné zvládnuť, len preto, že 

rodič to urobí rýchlejšie a lepšie alebo chce dieťaťu uľahčiť život (“veď v dospelosti sa aj tak dosť 

natrápi, keď bude odkázané len samo na seba”…) Takéto dieťa sa buď vzdá vo svojej snahe 

zlepšiť svoje schopnosti, alebo sa zameria na zlepšenie schopnosti zotročovať si ostatných. 

Rodičia sú možno často zmätení – ako to, že im doma rastie malý tyran, keď oni mu ukazujú len 

láskavosť a ochotu pomôcť? Odpoveď je jednoduchá: rodičia zabudli na dôležitý moment – 

rešpektovať sami seba. 



 

Keď rodič nemá úctu sám k sebe, nebude ju k nemu mať ani dieťa. Dieťa totiž preberá správanie 

rodiča a považuje ho za “správne”. 

Dôležitý je teda vzájomný rešpekt – ak rešpektujeme druhého, nečakáme, že na seba vezme 

našu zodpovednosť, ale ani my na seba neberieme zodpovednosť niekoho druhého. Rešpekt 

znamená, že nebudeme druhého ani nútiť, ani mu zbytočne ustupovať – nedá sa to zmeniť nijako 

inak, než že rodičia prestanú robiť veci miesto dieťaťa a ustupovať mu do nerozumných medzí. 

DÔSLEDOK VERSUS TREST 

Nie je možné uchrániť deti pred životom, preto je lepšie naučiť ich s životom sa vyrovnať, ako 

najlepšie to pôjde. Musíme im dať príležitosť pocítiť na vlastnej koži dopad ich správania a poučiť 

sa z vlastných chýb. 

TREST definujeme ako impulzívnu reakciu, využívajúcu na poučenie dieťaťa fyzickú či psychickú 

bolesť. Je založený na názore, že najlepší spôsob, ako dieťa poučiť, je, keď si môže vytrpieť 

následky svojho správania. Trest však vyvoláva vzdor. Ak dieťa nepocíti logickú spojitosť medzi 

tým, čo urobilo, a trestom, riskujeme zmätok v jeho hodnotovom rebríčku. Môže sa cítiť tak 

zranené, nahnevané a ponížené našou reakciou, že úplne zabudne na svoj priestupok. Môže 

potom dôjsť k názoru, že porušovanie dohodnutých pravidiel a noriem či “darebáctvo” sa 

nevypláca nie preto, aké má skutočné dôsledky preňho samotného i pre druhých, ale preto, že sa 

naňho hneváme a potrestáme ho – alebo skôr dôjde k názoru, že sa to vyplatí, pokiaľ ho pritom 

nikto neprichytí. Avšak poučenie, ktoré si dieťa odnesie, by vždy malo mať silné spojenie medzi 

správaním a dôsledkom. 

LOGICKÝ DÔSLEDOK vychádza z toho, že dieťa sa najlepšie poučí, keď si môže samo prežiť, k 

čomu jeho správanie vedie. To neznamená, že nebudeme svoje deti chrániť pred nebezpečnými 

situáciami – bezpečnosť je vždy na prvom mieste, avšak kedykoľvek je to možné, mali by rodičia 

ustúpiť do úzadia, aby sa dieťa samo mohlo vysporiadať so situáciou, ktorú zapríčinilo. Citlivé 

vedenie pomôže deťom bezpečne si prežiť logické a prirodzené dôsledky svojho konania, či už 

pozitívne alebo negatívne. 

Mnoho detí nikdy neokúsi dôsledky svojho správania – ak si dieťa zabudne doma desiatu, mama 

mu ju donesie, keď zabudne na domácu úlohu, učiteľ ho napomenie a dieťa môže úlohu doniesť 

nabudúce. Dávame deťom toľko “druhých šancí”, že deti môžu len ťažko rozpoznať, kedy 

hovoríme naozaj vážne. Mnohé deti potom i neskôr v dospelosti očakávajú, že ich niekto zbaví 

zodpovednosti a bude im dávať ďalšie šance. 

Jednou z najvážnejších rodičovských chýb je, že urobia “výnimku”, čo znamená, že sa nedostaví 

sľubovaný dôsledok nevhodného správania detí, pretože “nie je vhodná chvíľa”. Dôslednosť je 

však dôležitejšia možno práve vo chvíli, keď sa nám to nehodí – bez nej vychovávame malých 

rebelov, ktorí budú vážne skúšať, či sa im to prepečie aj tentoraz. Deti sa ľahko naučia spoliehať 

sa na našu nedôslednosť – spýtajme sa sami seba, koľkokrát hovoríme “Myslím to vážne” skôr, 



než skutočne začneme myslieť vážne, čo hovoríme. (Naše deti to určite veľmi dobre vedia.) Ak 

teda aj trestáme (namiesto aby sme deti nechali pocítiť prirodzené a logické dôsledky ich 

konania), nikdy sa nevyhrážajme trestom, ktorý nie sme schopní naozaj aj uskutočniť. 

Rodičia majú povinnosť i snahu vychovať zo svojich detí zodpovedných občanov. Deti sa 

potrebujú naučiť, že skutočná sloboda existuje len vtedy, ak rešpektujeme spoločenské normy – 

bez určitých obmedzení sa nikto nemôže cítiť bezpečne a bez možnosti výberu (ako pri príliš 

autoritatívnej výchove) sa nikto nebude cítiť slobodný. Musíme preto poskytnúť deťom bezpečné 

prostredie pre samostatné rozhodovanie a voľbu, a zároveň im dať príležitosť zakúsiť aj dôsledky 

svojho správania. 

Zodpovednosti môžeme dieťa naučiť len a len tak, že mu ju dáme – primerane jeho veku a 

schopnostiam. Rodič, ktorý sa príliš snaží dieťa ochrániť, ho okráda o iniciatívu a odvahu. Takéto 

deti potom často dospejú k názoru, že sa aj tak nemôžu s nikým “merať” a začnú sa vyhýbať 

všetkým situáciám, v ktorých nemajú zaručený úspech. Deti sa však potrebujú naučiť prijímať 

porážky a nezdary a prekonávať ich. Zatiaľ čo zranené koleno sa zahojí, zranená odvaha zostáva 

handicapom na celý život a lieči sa len veľmi ťažko. 

Rešpektujúci prístup k výchove je pevný a láskavý zároveň. Miesto odmien a trestov pracuje s 

logickými dôsledkami konania – takto odmietame ako násilie (trest), tak ponižovanie (odmenu) a 

nenarušujeme dieťaťu jeho učenie tým, že by sme ho chránili pred realitou života. 

ZÁKLADNÉ SCHOPNOSTI A ZRUČNOSŤ 

Naša rodičovská výchova, ak má byť úspešná, by mala cieľavedome a systematicky pestovať v 

deťoch nasledovné schopnosti: 

1. Schopnosť komunikovať – vedieť sa jasne vyjadriť, ale aj byť schopný počúvať druhých. 

Nedostatky v tejto oblasti sa prejavujú v nedostatku rešpektu k sebe i k druhým, 

neschopnosťou vcítiť sa či zdieľať pocity a problémy s dávaním a prijímaním lásky alebo 

pomoci. 

2. Zdravý náhľad na svet – otvorenosť novým informáciám, schopnosť vidieť alternatívy, 

odvahu robiť samostatné rozhodnutia a ochotu ich hodnotiť a niesť za ne zodpovednosť. 

3. Schopnosť vziať na seba zodpovednosť – rozpoznanie vlastných hraníc, určenie toho, čo 

sa musí urobiť a ochotu urobiť to, čo vyžaduje situácia. Ľudia bez zodpovednosti obyčajne 

odmietajú niesť dôsledky svojho správania – majú tendenciu dávať vinu ostatným či systému 

alebo vidieť seba samých ako obeť. 

4. Sebadisciplína – vyžaduje správne sebahodnotenie, sebaporozumenie, rozpoznanie 

svojich pocitov, cieľov a prístupov a ochotu prijať zodpovednosť za svoje vlastné konanie. 

Medzery v tejto oblasti majú ľudia, ktorí vyžadujú, aby za nich rozhodoval niekto iný; sledujú 

skôr to, ako ostatní vidia to, čo robia, než to, čo skutočne robia. Chýba im schopnosť 

vyrovnať sa so stresom či tlakom, majú nízke sebavedomie, nedokážu byť sami k sebe 

úprimní, nevedia prežiť uspokojenie. 



5. Odvaha – umožňuje nám postaviť sa tvárou v tvár životu i s jeho neúspechmi, zdvihnúť 

sa, keď spadneme, riskovať a skúšať nové veci. 

6. Ochota spolupracovať – dáva nám možnosť zapojiť sa a stať sa členom určitej skupiny 

alebo tímu (rodina, školská trieda, pracovný kolektív, záujmové skupiny a pod.). 

 

Prvé, čo musíme urobiť, je zhodnotiť naše súčasné rodičovské postupy a zistiť, či naozaj v našich 

deťoch podporujú rozvoj tých vlastností, ktoré považujeme za dôležité. V tom nám môžu pomôcť 

nasledovné otázky: 

1. Stávajú sa moje deti menej neposlušnými? 

2. Rozvíjajú sa v nich práve tie hodnoty, ktoré si na nich cením? 

3. Aký získava moje dieťa názor na seba a ostatných? 

4. Koná moje dieťa ako človek, ktorý niečo prináša aj ostatným a spoločnosti, alebo ako 

niekto, kto vidí v ľuďoch okolo seba len sluhov? 
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