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• je, žiaľ, v dnešnom svete rozšírené viac, ako 
kedykoľvek predtým

túžba vlastniť veci sa zmenila na túžbu vlastniť 

a   ovládať ľudí, čo je dôvodom toho, že mnohí kvôli

tomu veľakrát siahnu po takých primitívnych zbraniach,  

akými sú fyzické či psychické týranie

obe sú rovnako hrozné, obe bolia rovnako, no predsa 

je medzi nimi veľký rozdiel

psychické týranie



PSYCHICKÉ TÝRANIE

je totiž neviditeľné a jeho 
obete ho preto veľmi   

často popierajú

nikdy však nezabúdajte na 
to, že vždy je ľahšie zísť z 
tej kratšej cesty a človeka, 
ktorý vás psychicky týra by 

ste mali okamžite 
odstrihnúť zo svojho života



• asi tretinu zo 7,2  miliárd ľudí na svete tvoria deti. 

• UNICEF - asi 56 miliónov detí - sú v rodine vystavené násilníckemu 
alebo agresívnemu správaniu

• s bitkou  - 16 percent detí

• fyzické násilie v rodine je  najvyššie v strednej Európe  - 21 % 
detí

v západnej Európe  - 16 % 

s násilím v rodine a agresívnym správaním sa stretávajú často - 11 % 
detí 

• na Slovensku ???. Odhady – 1-2% ale tieto odhady sú neoficiálne

• Európska únia Slovensko kritizuje, že o týraní detí nerobí prieskumy 
Slovensko - 1999 na vzorke 5 230 detí od 15 do 16 rokov : 

• - až 25% detí zažila od rodičov telesné týranie - ako bitie, kopanie 

či rezanie

• 12 %    obeťami pohlavného zneužívania

• 30%    týraných povedala, že zážitok ju stále traumatizuje

• 30%    sa ešte nikomu nezdôverila



D N E S



DOMÁCE 
NÁSILIE 

najčastejšie formy páchania domáceho násilia na 
deťoch patrí:

- opakované fyzické a psychické týranie

- verbálne útoky

- vyhrážanie

• odhaduje sa, že dve tretiny 
postihnutých tvoria deti mladšie ako tri 
roky



PSYCHICKÉ TÝRANIE

psychické týranie aktívnej povahy: 

• nadávky

• ponižovanie

• vyhrážanie 

• strašenie 

• stres 

• šikanovanie 

• verbálna agresia

psychické týranie pasívnej povahy: 

nedostatok podnetov

zanedbanie duševné 

citové



znaky, podľa 
ktorých spoznáme 
zanedbávané deti:

podvýživa, podváha, 
hlad, hltavé a rýchle 

jedenie

pomalý rast, 
neprospievanie

slabá telesná hygiena 
- zápach, špinavé 
telo, oblečenie, 

ekzémy

zanedbané zdravotné 
potreby - okuliare, 

zuby...

neošetrené 
poranenia

stále sťažnosti na 
bolesti

letargia, apatia, 
vysoká unaviteľnosť, 
nedostatok záujmu, 

vyčerpanosť

nechápavosť, 
pasivita, 

ťažkopádnosť, slabá 
slovná zásoba

kradnutie, žobranie

nechodí do školy, 
alebo veľmi skoro 

prichádza a neskoro 
odchádza, túla sa

dlho je samé vonku -
nedostatok dohľadu

rôzne neurotické 
prejavy - enuréza, 
rytmické kývanie 

hlavou , celým telom

obhrýzanie nechtov, 
cmúľanie predmetov, 
prstov, vytrhávanie 

vlasov

nesústredené, nevie 
sa učiť, nemá 

potrebné návyky

nezvládnuteľné 
prejavy v správaní, 
delikvencia, alkohol, 

drogy

malá sebaúcta



KTO JE 
OHROZENÝ 
SYNDRÓMOM 
TÝRANÉHO 
DIEŤAŤA?

deti žijúce v nestabilnom rodinnom prostredí

deti rodičov závislých na návykových látkach, či

výherných automatoch

deti v rodinách s nízkou sociálno-ekonomickou úrovňou

deti v rodinách spoločensky uzavretých voči majoritnej spoločnosti

detí rodičov s rôznymi psychickými poruchami 

deti páchateľov trestných činov 

deti psychopatických os. s asociálnym charakterom

rodičia - preťažení a stresovaní

rodičia bez dostatočnej empatie, osobnostne nezrelí

týrania sa dopúšťajú rodičia častejšie na deťoch, ktoré sú 

nepokojné

nezvládnuteľné



NÁSILIE V 
SÚKROMÍ

v normálnom partnerstve si obaja partneri 
striedavo upevňujú pozíciu, aj keď sa sem-
tam objavuje snaha podmaniť si druhého a 
získať moc – každý chvíľku ťahá pílku

prílišná citová väzba býva najčastejším 
dôvodom psychického týrania

narcista, t. j. človek trpiaci samoľúbosťou 
chce ovládnuť partnerku, aby sa k nemu 
bezvýhradne pripútala

potrebuje ju dostať do stavu totálnej 
závislosti, aby sa utvrdil vo svojej 
všemocnosti, pretože rovnocenný vzťah mu 
naháňa strach



CHCEM TI LEN 
DOBRE

• Alice Millerová v diele “Len 
pre tvoje dobro” hovorí o 
tzv. temnej pedagogike, 
ktorej cieľom je potláčať 
vôľu dieťaťa a nútiť ho k 
bezvýhradnej poslušnosti



V DOHOVORE 
O PRÁVACH 

DIEŤAŤA

sa za trestuhodné 
zaobchádzanie považuje :

• verbálne útoky

• sadistické a dehonestujúce správanie

• citový chlad, resp. odvrhnutie

• prehnané nároky a požiadavky na 
maloletého

• protirečivé a nezmyselné príkazy



PSYCHICKÉ TÝRANIE

• deti rodičov, ktorí sa psychicky týrajú sa bežne stávajú obeťami incestu

anorexie

bulímie 

ľahšie podliehajú patologickým prejavom v správaní 

• stávajú sa spoluobeťami

lebo sa odmietajú dištancovať od trpiaceho rodiča 

sú skalopevne presvedčené, že si toto príkorie plne zaslúžia 

všemožne ospravedlňujú bezohľadného rodiča



RODIČ V SUBMISÍVNOM 
POSTAVENÍ

• sa len málokedy odhodlá deťom pomôcť

• najčastejšie využívaným manipulačným 
prostriedkom je citové vydieranie

• často vyvoláva konflikt už len samotná 
prítomnosť dieťaťa



V KNIHE “NELÁSKA”

• Bernard Lempert definuje nelásku ako 
deštruktívny systém, ktorým sa rodičia vŕšia 
na nevinnej obeti – svojom dieťati –
permanentným psychickým násilím ktorému je 
vystavené celé roky či chce alebo nechce až 
si naň napokon tak zvykne, že ho začne 
používať ako autodeštruktívny prostriedok.



PSYCHICKÉ TÝRANIE V SÚKROMÍ

môže vyústiť do individuálneho zúfalstva, po ktorom nastáva tzv. pocit 
neexistencie

dá sa povedať, že tu je spáchaná psychická vražda bez mŕtvol a 
navonok sa môže zdať, že je všetko v poriadku 

obetiam perverznej agresivity sa takto rozvracia ich individualita a 
zlyháva obranný mechanizmus, keďže sú po psychickej stránke mŕtve



LATENTNÝ INCEST

• v niektorých rodinách nie sú stanovené jednoznačné hranice 
medzi generáciami, čo otvára priestor tzv. skrytému incestu

• latentný incest nie je incest v pravom zmysle slova, ale ide tu 
o tzv. incestózne ovzdušie (incest soft)

• psychoanalytik P.C. Ramier ním označuje atmosféru bez 
priameho násilia, kde rodičia robia zo svojich detí spojencov 
a dôverníkov vo svojom sexuálnom živote 

otec zvádza priateľky svojej dospievajúcej dcéry

matka sa sťažuje na svoju sexuálnu nespokojnosť

rodičia zneužívajú deti na aliby pri skrývaní svojej nevery ...



PROSTRIEDKY VYUŽÍVANÉ V ETAPE PSYCHICKÉHO NÁTLAKU:

prostriedky nemajú za cieľ dorozumieť sa, ale zabrániť výmene informácií a skresliť realitu

nejasná komunikácia napomáha verbálnej manipulácii, vnáša zmätok do vzťahu a stáva sa príčinou 
narastajúcej úzkosti

• Zanovité mlčanie: nedochádza k otvorenému rozhovoru, nič sa nepomenúva nahlas, na priame 
otázky sa neodpovedá alebo len vyhýbavo, neochota komunikovať, vyhýbanie sa dialógu, ktoré 
vzbudzujú neistotu

• Deformácia jazyka: strohý, odmeraný, bezvýrazný, monotónny hlas bez citového zafarbenia, ktorý 
obeť znepokojuje

• Pokrytecké klamstvo: má rôzne podoby a stupne od nevyslovených náznakov, nepriamych narážok, 
nedopovedané vety, kusé poznámky, polopravdy a zamlčiavanie dôležitých detailov a vyzdvihovanie 
malicherností. Všetko čo povedia považujú za pravdu a prispôsobujú si ju svojim predstavám

Sarkazmus: nemiestne žartovanie a cynizmus sú súčasťou potešenia z rozpakov

Protirečivý postoj: niečo sa povie priamo a vzápätí sa naznačí opak. Častý nesúlad  medzi   
konkrétnym tvrdením a tónom hlasu ma obeť zmiasť aby nerozoznala pravdu



BOJ

• , otvorená nenávisť sa začína v okamihu, keď sa :

obeť postaví na odpor,

pokúsi sa dosiahnuť stratenú slobodu 

stanoví hranice 

tým unikajúca obeť vyvolá v agresorovi zlosť a nenávisť

• prejavuje sa :bezohľadnými podpásovkami

urážkami

ponižujúcimi poznámkami

• je presvedčený, že miera jeho nenávisti ani zďaleka nedosahuje úroveň nevraživosti, ktorú obeť pociťuje ku 
nemu



BOJ

• B, nepretržitá rafinovaná agresivita 

nejde o fyzické násilie 

ale o chladnokrvné verbálne násilie vo forme : 

nevraživých poznámok

opakovanie narážok 

zastrašovanie  s bohorovnou blahosklonnosťou 

odmerane  a väčšinou pred svedkami narážky

nesú tzv. mnestické (pamäťové) stopy, ktoré vedia zachytiť len 
obete



PSYCHOTEROR

A, v symetrickom vzťahu obaja aktéri súhlasia s konfrontáciou a púšťajú 
sa do zápasu ako otvorení rovnocenní protivníci

v psychoterore ide o asymetrické násilie, kedy zmierenie neprichádza 
do úvahy, pretože násilie nie je otvorenou výzvou

tento stav zákonite vyúsťuje do obojstrannej fóbie – agresor vyvoláva u 
obete strach a tá súčasne nechtiac provokuje tyrana už svojou 
prítomnosťou, k zlosti 

patologické prvky v správaní sa vystupňujú na najvyššiu mieru, čo sa 
prejavuje intenzívnejším skrytým násilím a čoraz bezbrannejším 
postojom obete



PSYCHICKÉ TÝRANIE

• C) fáza absolútnej poroby: obeť sa dostáva do absolútnej 
poroby násilníka, kedy jej vnucuje svoje pocity, myšlienky a 
skutky

• pokiaľ má obeť dosť síl a začne sa brániť rafinovane 
zneužíva jej slabiny a robí všetko preto, aby sa sama 
zdiskreditovala na verejnosti a cítila sa zodpovedná za to, čo 
sa jej prihodilo

• vonkajší pozorovateľ považuje potom obeť za hlavnú 
aktérku konfliktu

• keď sa obeť snaží obhajovať svoje činy ešte viac vystupňuje 
rozkoš perverzníka z ničenia obete

• agresor sa práve týmto snaží vtiahnuť okolie do svojej hry a 
robí z nich svojich servilných spojencov



PSYCHICKÉ TÝRANIE

• diskvalifikácia: vylučovanie zo skupiny v 
podobe skrytých narážok, pohŕdavých 
pohľadov, zlomyseľných zádrapiek a 
uštipačného výsmechu

/na takúto latentnú agresivitu sa reaguje 
ťažko, preto človek radšej prestane tráviť čas 
v skupine, kde sa necíti príjemne/

• vnucovanie vôle: agresor premyslene zariadi, 
aby obeť nemohla uspokojiť jeho požiadavky 
– buď presahujú jej schopnosti alebo príkaz 
vysloví v momente keď ho nemožno začuť, a 
teda ani splniť, striehne na chyby obete, 
zveličuje ich a opakovane kritizuje



AGRESOR

• vyznačuje sa najmenej piatimi z nasledujúcich vlastností:

• pripisuje vlastnej osobe grandiózny význam

• namýšľa si, že má mimoriadny úspech a neobmedzenú moc

• nahovára si, že je unikátna a nenapodobiteľná

• pociťuje potrebu obdivu celého okolia

• myslí si, že si môže čokoľvek dovoliť

• zneužíva iných na svoje ciele

• nie je schopný vcítiť sa do pocitov iných, chýba mu cit

• často druhým závidí najmä ich schopnosť vychutnať život a 
spoločenskú obľúbenosť

• správa sa arogantne



• bežne ich charakterizuje prázdne 
moralizovanie, nadradené postavenie a 
odmeraný prístup

• často kritizujú ale neznesú ani nepatrnú 
výčitku, čo je typický spôsob ochrany proti 
psychotickej úzkosti

• sklamanie v nich vyvolá nepotlačiteľnú túžbu 
po odplate

• keď niekto urazí ich narcistickú 
márnomyseľnosť 

(neúspech,  odvrhnutie) 

cítia pomstychtivosť a dlhodobú nevraživosť

bez triezveho úsudku



• narcis je v podstate prázdna škrupina, ktorá 
nežije svojím životom
dokonalá imitácia, ktorá budí dojem úžasnej 
životaschopnosti a pritom je bez života”



NA DUCHOVNÚ NADVLÁDU REAGUJÚ 
OBETE DVOJAKÝM SPÔSOBOM:

• podrobia sa jej ,agresor pokračuje v deštrukcii ich identity

• vzbúria sa, pustia sa do boja a odídu

• stáva sa, že sa obete sťažujú  na neovládateľnú agresivitu, 
ktorá je pozostatkom z čias, keď sa nedokázali brániť tzv. 
prenesené násilie

• prejavuje sa aj posttraumatická stresová porucha – psychické 
obete uviazli v pomyselnej pasci podobne ako vojnové obete, čo 
ich núti byť neustále v strehu 

• objavuje sa aj floating – vtieravé spomienky na minulosť, ktoré 
vyvolávajú strach a psychosomatické prejavy  -
nesústredenosť, zlyhávanie pamäte



PSYCHICKÉ TÝRANIE

• 1 neustále cítite pocit viny

• 2 prehnané ochraňovanie

• 3 žiarlivosť

• 4 rozhodovanie za vás

• 5 prítomnosť detských “rapľov”

• 6 nedostatok súcitu

• ak vám niekto neustále ubližuje a následne sa 
ospravedlňuje tým, že danú vec spravil s “najlepším 
úmyslom” alebo že netuší, ako vám tým mohol ublížiť, 
zastavte sa, pozbierajte si kúsky svojej sebaúcty do 
tašky a odíďte

• 7 veľké gestá



ČO SVEDČI O TÝRANÍ

• 1 môžu mať problém s riešením konfliktov

•2 nedokážu prijať komplimenty a pochvaly

3 sú “chorobní” perfekcionisti

•4 neustále cítia pocit viny

•5 majú problém dôverovať ľuďom

•6 sú nerozhodní

•7 zo strachu z názoru iných môžu byť neúprimní

•8 môžu mať problém s prijatím lásky



znaky, podľa ktorých spoznáme psychicky týrané deti:

známky fyzického, mentálneho alebo emocionálneho oneskorenia vo vývoji

neúmerné reakcie na svoje chyby, neustále podceňovanie sa

obavy z nových situácií

sebaubližovanie až suicidálne pokusy

neurotické prejavy

neprimeraná reakcia na bolesť 

/ necitilivosť, alebo hystéria kvôli nepatrnému podnetu/

drogy

prejavy neistoty vo vzťahoch s väčšinou ostatných ľudí

neschopnosť nadviazať priateľstvo a udržať si ho



obavy a vyjadrenia z 
možného potrestania
nedôvera k dospelým 

ľuďom, ktorí sa deťom 
snažia pomôcť, alebo 

naopak 

až prílišná závislosť na nich 
prejavovanie nadmernej 
vďačnosti za prejavenú 

pozornosť

nachádzanie si opakovaných 
dôvodov, prečo zotrvávať 

inde ako  vo vlastnej rodine, 
i keď je to nanajvýš 

nevhodné

obviňovanie sa za všetko 
možné

správanie nadmerne pasívne 
alebo naopak extrémne 

agresívne
obavy a vyjadrenia, že 
dieťa nemá nikto rád

že nemá cenu 

• že si nič nezaslúži  



DETI TVRDÝCH RODIČOV MAJÚ PROBLÉMY 
S NADVÁHOU

• výsledky preukázali, že tvrdý rodičovský štýl má merateľný 
dopad na detský zdravotný stav

• do tejto kategórie vedci zahrnuli rodičov: 

• ktorí všetko zavrhovali

• nič nedovolili

• nútili deti k poslušnosti

• boli fyzicky agresívni a

• zameraní len na seba

• nikto deti nebil, no vedci evidovali známky fyzickej agresie, ako 
sácanie, či zvieranie



PSYCHICKÉ TÝRANIE

• vedci predpokladajú, že chronický stres, ktorému 
sú deti neustále dlhodobo vystavené, negatívne 
ovplyvňuje ich zdravie aj vo vyššom veku

• v detstve vplýva negatívne na vývoj mozgu

narúša fungovanie imunitného 
systému 

rast hormónov

spôsobuje zápaly v tele

znižuje kardiovaskulárnu reaktivitu



• v štádiu duchovnej nadvlády obaja zaujmú odovzdaný 
postoj, aby sa vyhli otvorenému konfliktu

• agresor útočí nenápadne, aby narušil duševnú stabilitu 
obete, ale vyhýba sa otvorenej zrážke 

• v tomto urputnom boji sa vyčerpaná obeť vzdáva 
vlastnej identity a stráca vážnosť sama pred sebou ale 
aj v očiach agresora

• duchovná poroba so sebou prináša vnútorné napätie, 
ktoré je hybnou silou stresu

• v stresovej situácii sa zvýši sekrécia hormónov – ide o 
adapatabilitu organizmu, ktorá umožňuje čeliť 
agresivite bez ohľadu na jej príčiny 

• keď sa stresová situácia donekonečna opakuje 
pretrváva neúmerné zaťaženie neuroendokrinného 
systému – zvýšená hladina hormónov organizmu 
vyvoláva poruchy prerastajúce do chronického štádia



• k prvotným príznakom patrí:

precitlivenosť

zvieravé pocity

dýchavičnosť

únava

poruchy spánku

bolesti hlavy

zažívacie poruchy

strach a úzkosť

• naruší sa celková imunita organizmu a človek podľahne 
chronickej úzkosti a prehnanej ostražitosti, ktoré sa 
nedajú potlačiť a spôsobujú stále zlyhávanie márnych 
pokusov prejsť k obrane.

po opakovaných stresoch zlyháva adaptačná funkcia 
organizmu čo sa prejavuje tzv. dekompenzáciou, 
zjavnejšími a trvalými poruchami – stavy úzkosti a 
depresie sprevádzané psychosomatickými poruchami



• iným dôsledkom je rozdvojenie osobnosti 

• strata jednoty osobnosti

• narušenie normálnych a integrovaných 
funkcií (vedomie, pamäť, identita, 
vnímanie) 

• ide o obranu proti úzkosti a bezmocnosti



na duchovnú nadvládu reagujú obete dvojakým 
spôsobom:

• podrobia sa jej agresor pokračuje v deštrukcii ich 
identity,

• vzbúria sa, pustia sa do boja a odídu

stáva sa, že sa obete sťažujú  na neovládateľnú 
agresivitu, ktorá je pozostatkom z čias, keď sa 
nedokázali brániť tzv. prenesené násilie 

• prejavuje sa aj posttraumatická stresová porucha –
psychické obete uviazli v pomyselnej pasci podobne ako 
vojnové obete, čo ich núti byť neustále v strehu.

• objavuje sa aj floating – vtieravé spomienky na minulosť, 
ktoré vyvolávajú strach a psychosomatické prejavy ( 
nesústredenosť, zlyhávanie pamäte).

spracovala Mgr. Ivana Škodová)



TVRDÁ VÝCHOVA S DÔRAZOM NA 
TRESTY POSILŇUJE AJ AGRESIU 

U DETÍ

• rodičia  ignorujú potreby detí, využívajú svoju prevahu, často 
zakazujú a prikazujú, vyžadujú absolútnu poslušnosť

• problémy s disciplínou riešia fyzickými trestami a karhaním

• nestrácajú čas vysvetľovaním svojich požiadaviek a potrieb a tiež 
nezdôvodňujú tresty

• čím viac chce byť rodič absolútnou autoritou, tým neposlušnejšie je 
jeho dieťa a skôr robí mimo jeho dohľadu veci, ktoré má zakázané

• ak za svoje zlé správanie dostane trest, spojí si ho s negatívnym 
zážitkom a hnev ukrýva vo vnútri

• potom ide inde a vyleje si frustráciu na niekom inom

• pokiaľ takýto spôsob výchovy zažíva celé detstvo, vyrastie z neho 
agresívny jedinec, čo má problém s adaptáciou

https://rajbirwriting101.wordpress.com/literature-review/negative-parenting-and-child-aggression/


DETI V DYSFUNKČNÝCH RODINÁCH SI 
OSVOJUJÚ RÔZNE ROLY, ABY PREŽILI

dysfunkčné rodiny sú oveľa rozšírenejšie, než si možno myslíme –
charakteristiky :

• citová manipulácia

• nedostatok empatie a citlivosti

• komunikačné problémy 

• závislosť

• deti sa musia prispôsobiť, aby to prežili

• žijú roly im buď umožňujú chrániť sa, alebo sa poddať tomu, čo sa okolo nich deje

• existuje päť typov rolí, ktoré si deti môžu osvojiť

• ich voľba závisí od osobnosti dieťaťa a typu dysfunkčnej rodiny, v ktorej vyrastajú



TYPICKÉ ROLY 
DETÍ V 

ALKOHOLICKEJ / 
DYSFUNKČNEJ 

RODINE

Sharon Wegscheider-Crusová opísala špecifické roly

deti alkoholikov si tieto roly nevyberajú, ale prijímajú ich ako  
spôsob      prežitia

väčšina detí  si osvojí jednu pozíciu alebo kombináciu rolí s 
účelom    pocitu bezpečia a kontroly nad situáciou.

tieto roly sa nenachádzajú len v alkoholických alebo inak 
dysfunkčných rodinách

sú aj v zdravých rodinách,  tam, na rozdiel od alkoholickej rodiny, 
rotujú

v alkoholickej rodine jednotliví členovia majú tendenciu priľnúť k 
jednej role natrvalo

roly sú teda fixné a sprevádzajú deti až do dospelosti

https://nacoa.org/personnel/sharon-wegscheider-cruse/
https://blogs.psychcentral.com/imperfect/2017/05/how-addiction-impacts-the-family-6-family-roles-in-a-dysfunctional-or-alcoholic-family/
https://www.rehabs.com/blog/6-common-family-roles-in-an-addicted-household/


•rodinný hrdina



RODINNÝ HRDINA

• najčastejšie  - najstaršie deti

preberajú povinnosti problémového rodiča, presahuje to ale 
ich možnosti

bývajú srdeční, citliví, príjemní ľudia, ktorí sa stále starajú o 
potreby iných

dosahujú perfektné výkony v škole a sú poslušné

majú pocit, že iba ak budú dokonalé, budú milované rodinou či 
okolím

iba zriedkavo sa rozčúlia

majú  malé alebo žiadne očakávania 

ak im ich plány nevyjdú, nijako zvlášť ich to nerozruší

ak má  nejaké problémy, nechá si ich pre seba



RODINNÝ 
HRDINA

cíti sa  opustený - pohodu  hľadá mimo vlastnej rodiny

sníva o tom, že odíde z domu, a to ihneď, ako to bude 
možné

v dospelosti - majú všetko na starosti- vodcovské roly, 
kde by mohli veci organizovať a všetko kontrolovať 

sú  workoholici

nevedia relaxovať

v dospelosti môžu  trpieť pocitmi menejcennosti a 
nedostatočnosti i keď navonok sú úspešní

veľa hrdinov sa v dospelosti cíti osamelo



RODINNÝ 
HRDINA

hrdinovia poskytujú  rodine, kde je život chaotický a 
nepredvídateľný, štruktúru a dôslednosť

robia život rodičov ľahším 

alkoholik sa môže venovať svojmu pitiu, jeho partner sa zasa 
môže zamestnávať alkoholikom

hrdina si berie na starosť emocionálne potreby všetkých 
detí v rodine, robí ich život znesiteľným

utešuje súrodencov, ktorí sú zmätení opitosťou otca alebo 
matky a ich správaním, dohliadne na domáce úlohy mladších 
súrodencov, pošle ich včas spať a podobne



•stratené 
dieťa



STRATENÉ 
DIEŤA

obyčajne sú to prostredné deti 

sú uzavreté a stiahnuté do seba, málo a s ťažkosťami 
komunikujú

majú silné pocity smútku, zmätku a strachu

• sú „neviditeľné“ deti 

• majú pocit osobnej nedostatočnosti

unikajú do fantázie a vnútorného sveta

vysnení priatelia sa stanú ich spoločníkmi

• v takomto svete sa cítia sebaisto, bezpečne a majú pocit kontroly 
nad situáciou 

• väčšina stratených detí je v skupine prehliadaných 



STRATENÉ 
DIEŤA

v dospelosti sa držia v 
ústraní, nedôverujú si, 
sú zmätení v oblasti 
sexuálnej identity, 

mávajú pocity 
bezmocnosti, osamelosti 

a nehodnosti

sú nezhovorčivé

v škole iba výnimočne 
nahlas prehovoria , 
neprihlásia sa, ale 

odpovedia

simulujú chorobu, len 
aby sa vyhli škole alebo 

iným stresovým 
situáciám 

puberta je pre mnohých 
z nich veľkým utrpením 

sú vystrašené rýchlo sa 
rozvíjajúcou sexualitou

znepokojuje ich tlak zo 
strany svojich 

rovesníkov stať sa 
súčasťou ich kultúry 

aby prežili, stiahnu sa a 
oddajú sa pôžitkom zo 
samotárskych aktivít, a 
to jedeniu, pozeraniu 
televízie, počúvaniu 

hudby

u mnohých existuje 
riziko, že sa stanú 

psychicky závislými od 
alkoholu

alkohol im totiž poskytne 
prístup k pocitom, ku 

ktorým sa bežne 
nedostanú



MASKOT (KLAUN)



MASKOT (KLAUN)

• obyčajne to bývajú najmladšie deti

odvádzajú  pozornosť od rodinného  problému a trápenia 

cez humor, šarm, cez bláznovstvo a sebaodmietanie

• maskoti sa naučili touto úlohou rozptýliť napätie a cítiť sa významne a 
mocne, keď rozosmievajú ľudí 

• maskoti však riskujú, že naveky zostanú deťmi 

• nikdy sa totiž nenaučia vyrovnávať sa so stresom

• rodina ich bude prehnane ochraňovať a aj oni sa naučia prehnane 
ochraňovať sami seba 



MASKOT 
(KLAUN)

ich sebaúcta býva nízka

pri riešení problémov  sa uchyľujú k vyhýbaniu sa a 
odvedeniu pozornosti 

• ich vzťahy sú vo väčšine prípadov plytké a prelietavé

• ich najcharakteristickejšou emóciou býva strach

• v dospelosti sú nezrelí, zdanlivo krehkí, hyperaktívni, 
často šaškujú, neustále potrebujú priťahovať pozornosť

ich humor zmenšuje napätie 

• členovia rodiny sa aspoň na chvíľu nemusia zaoberať 
svojimi pocitmi nedostatočnosti, nedôležitosti, hanby, 
viny a osamelosti

• maskoti preto bývajú v rodine najobľúbenejší



REBEL 
(OBETNÝ BARÁNOK,

ČIERNA OVCA



rebel (obetný baránok, čierna ovca)

druhé deti v poradí

• rebeli na seba upozorňujú hnevom, delikvenciou a inými 
prejavmi, čím odvádzajú pozornosť od alkoholizmu 
v rodine

• rebeli používajú na prežitie hnev, žijú svoj život, 
v ktorom nevraživosť, hrubosť a násilie majú svoje 
miesto

• rebeli hľadajú dôvod pre svoj hnev mimo seba 

• majú problémy s autoritou

• kritizujú a odsudzujú každého, o kom sú presvedčení, že 
by ich chcel zmeniť alebo vyzývať k tomu, aby sa 
prispôsobili

• majú problémy so zákonom, so školou, ale aj doma 

• cítia sa osamelí a nešťastní



• mávajú nízke schopnosti potrebné pre spoločenské vzťahy

• počas dospievania často experimentujú so sexom a drogami, ich 
výčiny šokujú rodinu 

• pretože sa snažia o intimitu a ľudskú blízkosť, stávajú sa sexuálne 
aktívnymi už v ranom veku

• mnohokrát podľahnú závislosti, aby tak unikli pred krutou realitou 

• tí, ktorí jej neprepadnú, založia si rodinu s niekým, koho zasiahla 

• tento vzťah im umožní pokračovať v naučenej role Mávajú nízke 
schopnosti potrebné pre spoločenské vzťahy 

• počas dospievania často experimentujú so sexom a drogami, ich 
výčiny šokujú rodinu. 

• pretože sa snažia o intimitu a ľudskú blízkosť, stávajú sa sexuálne 
aktívnymi už v ranom veku.

• mnohokrát podľahnú závislosti, aby tak unikli pred krutou realitou. 

• tí, ktorí jej neprepadnú, založia si rodinu s niekým, koho zasiahla. 

• tento vzťah im umožní pokračovať v naučenej role



• rebeli majú tiež potrebu, aby ich rodičia chválili, venovali im pozornosť a 
ocenenie

• zlé správanie rebela však vyvoláva rozčúlenie namiesto prijímania 

• väčšina rebelov si potom nevybuduje potrebný pocit sebahodnoty

• čím sú rebeli starší, tým viac času začnú tráviť mimo domu 

• vyhľadávajú kontakty s rovesníkmi, ktorí by im poskytovali oporu a 
spoločnosť 

• títo priatelia prijímajú rebelov nekriticky s podmienkou, že ich správanie 
bude v zhode s ich hodnotami 

• v konečnom dôsledku väčšina rebelov nachádza svoju sebahodnotu iba v 
spoločnosti svojich priateľov

• skupina kamarátov sa im stane najdôležitejšiou



RODINNÝ
SPRÁVCA



RODINNÝ 
SPRÁVCA

• nepriamo dopomáha k tomu, že alkoholik pokračuje v pití a 
nepodrobí sa liečeniu

• trvajú na tom, že alkoholik nie je alkoholikom, popierajú 
existenciu problému

• kryjú ho a ospravedlňujú pred ostatnými, problémy zatĺkajú a 
skrývajú i pred vlastnou rodinou, teda pred deťmi

• na druhej strane v súkromí alkoholikovi jeho prehrešky vyčítajú, 
napomínajú ho, žiadajú od neho sľub, že prestane piť 

• v konečnom dôsledku prispievajú k tomu, že alkoholizmus 
manželského partnera sa prehlbuje

• keď sa alkoholizmus zintenzívňuje, správca chráni alkoholika aj 
celú rodinu pred bolesťou a následkami tejto choroby

•



RODINNÝ SPRÁVCA
• nepriamo dopomáha k tomu, že alkoholik pokračuje v pití a 

nepodrobí sa liečeniu

• trvajú na tom, že alkoholik nie je alkoholikom, popierajú 
existenciu problému

• kryjú ho a ospravedlňujú pred ostatnými, problémy zatĺkajú a 
skrývajú i pred vlastnou rodinou, teda pred deťmi

• na druhej strane v súkromí alkoholikovi jeho prehrešky vyčítajú, 
napomínajú ho, žiadajú od neho sľub, že prestane piť 

• v konečnom dôsledku prispievajú k tomu, že alkoholizmus 
manželského partnera sa prehlbuje

• keď sa alkoholizmus zintenzívňuje, správca chráni alkoholika aj 
celú rodinu pred bolesťou a následkami tejto choroby

•



RODINNÝ 
SPRÁVCA

v rodine sa stará o potreby každého a preberá všetky 
povinnosti na seba

vystríha alkoholika pred možnými následkami jeho 
správania, ochraňujúcou pozíciou popiera akúkoľvek 
dysfunkčnosť vo vnútri systému

zabraňuje tým kríze, ktorá by mohla alkoholika priviesť 
k liečeniu

motivuje ho hanba a strach, snaží sa hájiť reputáciu 
a rešpekt rodiny, vytvára pozitívny obraz rodiny pred 
vonkajším svetom

pokúša sa riadiť, racionalizovať, minimalizovať a 
prevziať zodpovednosť za rodinné problémy



CHRONICKÉ A NERIEŠENÉ 
PARTNERSKÉ KONFLIKTY RODIČOV 
PRI NARUŠENEJ PÁROVEJ VÄZBE

• prispievajú k rozvodu manželstva a rozpadu   
nukleárnej rodiny

• majú tendenciu pokračovať aj po rozchode   
manželov

• sú pre dieťa najnebezpečnejším dopadom



• ďakujem za pozornosťE = m c 2

http://www.eduworld.sk/sk/naucte-deti-zvladat-svoj-hnev!aid=645

