
Vážení rodičia, 

"Za všetko môžu rodičia“, ponosujú sa odborníci, zodpovední za zdravú psychiku mladých ľudí, pri pohľade 
na čoraz znepokojujúcejšie štatistiky o závažných citových poruchách mládeže.  

Je to naozaj tak? Kto pomáha rodičom, aby vychovávali svoje deti úspešnejšie? 

        Dovoľte, aby som sa touto cestou prihovorila  rodičom  žiakov školy a nadviazala tak 
konštruktívny dialóg o neľahkej úlohe rodičovstva a výchovy. Ak chceme vychovávať a pochopiť naše 
dospievajúce dieťa, musíme poznať samotné obdobie dospievania, jeho vekové osobitosti a všetko, čo so 
sebou toto obdobie prináša. Zvoliť optimálny prístup na predchádzanie, resp. riešenie daného problému môžu 
len informovaní rodičia. 

 
Čo je dospievanie? 

Pubertou alebo dospievaním rozumieme telesné zmeny súvisiace s pohlavným dozrievaním a samotné 
pohlavné dozrievanie. Do štádia dospievania zahŕňame taktiež všetky psychické zmeny, ktoré sa v tomto 
období objavujú. 

I keď telesné zmeny pri nástupe dospievania sa do 14. - 15. roku veku dieťaťa prejavia zrelosťou, psychické 
a sociálne zmeny nechávajú na seba čakať niekedy až do veku dospelosti (k 18. - 20. roku). 

 
Aké zmeny v puberte najčastejšie nastávajú? 

 sústredenie na seba, na svoju osobu  

 zvýšená túžba po samostatnosti  

 kritickosť voči okoliu  

 nedotknuteľnosť a citlivosť na kritiku vlastnej osoby  

 nárast váhavosti, nestálosti, náladovosti, výbušnosti  

 výskyt pocitu menejcennosti, podliehanie nátlaku rovesníkov a prispôsobenie sa im  

 zvýšená citová nevyrovnanosť, podráždenosť, vzrušivosť  

 neschopnosť ovládania sa a kontroly v danej chvíli  

 zvýšený odpor voči autorite dospelých  

 
Čo prispieva k vzniku problémového správania? 

 neusporiadané rodinné prostredie  

 slabé citové väzby v rodine  

 neuspokojovanie základných psychických potrieb (potreby lásky, bezpečia, istoty...)  

 nechápajúci prístup rodičov, nevhodná výchova  

 traumatické zážitky  

 negatívne vplyvy rovesníkov  

 negatívne vplyvy rodičov  

 nesprávny, necitlivý prístup učiteľov  

 nevhodné využívanie voľného času, absencia záujmov a záľub  

 vplyv nevhodnej literatúry a filmu  

 nedostatočný kontakt s prírodou  

 osobnostná štruktúra dospievajúceho jedinca  

 
 



Čo si vyžaduje rodičovský prístup v tomto období? 

 trpezlivosť, sebaovládanie  

 rozvahu  

 zhovievavosť  

 prejavenie záujmu  

 prejavenie dôvery zadávaním primeraných úloh  

 prejavenie empatie  

 láskavosť  

 priateľský prístup  

 pozitívny osobný príklad  

 jasný postoj k hodnotám  

 úprimné správanie  

 priateľský rozhovor  

 spoločne strávený voľný čas  

 poskytnutie priestoru na presadenie sa a realizáciu  

 záujem o názor dieťaťa, o jeho vyjadrenie a podľa možností o jeho rešpektovanie.  

 
Ktorých prístupov sa vyvarovať? 

 extrémne autoritatívny prístup  

 dieťa preceňujúci prístup  

 pedantný prístup  

 perfekcionistický prístup  

 nepoužívať na zlomenie odporu krik a bitku  

 prísne nariadenia  a zákazy, výsmech a urážky  

 nečakať, že vaše dieťa musí mať vaše sny a ambície  

 nezaťažovať svoje dieťa pocitom, že je pre vás všetkým - nieslo by príliš ťažké bremeno 
zodpovednosti  

 neobmedzovať jeho styky a priateľstvá mimo rodiny - v opačnom prípade nastáva riziko, že sa bude 
odpútavať spôsobom, ktorý môže byť bolestivý pre vás všetkých.  

 

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE TAKÝCHTO I INÝCH VÝCHOVNÝCH PROBLÉMOV?  

Využite možnosti poradenstva školskej psychologičky, CPPPaP, Levočská 7 v Prešove, klinických 

psychológov. 

  

                                                                                                                    Spracovala: PhDr. Ľ. Bujňáková 

 

 



 

 

 
 


