
            Možno sa Vám zdá, že Vaše dieťa nie je ešte dosť veľké na to, aby sa ho problémy 

s fajčením, alkoholom alebo drogami dotýkali. Ako rodič máte však zvláštnu príležitosť 

prechádzať týmto problémom skôr, ako budete musieť vyvažovať nežiadúci vplyv 

rovesníkov. 

 

 

Tu je niekoľko našich tipov, „ako na to“: 
 

1. Od malička mu hovorte, aké je jeho zdravie pre Vás dôležité a celá rodina 

uprednostňuje zdravé jedlo, zdravé návyky, rozhoduje sa pre zdravšie alternatívy 

(malé deti sa učia hodnotám napodobovaním). 

2. Ak fajčíte, vložte úsilie do zbavenia sa tohto návyku. Inak deti fajčenie budú brať ako 

bežnú vec patriacu k dospelým a s ich pocitom dospievania k fajčeniu môžu pridať 

niečo navyše (napr. fajčenie marihuany). 

3. Ani užívanie alkoholu neberte ako samozrejmosť pri každej rodinnej návšteve, oslave, 

dieťaťu sa v mysli uloží predstava, že každé stretnutie sa väčšej skupiny ľudí spojené 

s oddychom má nevyhnutné sprevádzať alkohol. Potom bude považovať za normálne 

piť na diskotéke, na party, na chate. Alkohol pritom odbúrava zábrany, zhoršuje 

sebaovládanie, úsudok a Vaše dieťa bude prístupnejšie užiť tvrdé drogy. A už vôbec 

mu nenalievajte ako maloletému alkohol Vy! Zákaz alkoholu zákonom do 18 má svoj 

presný zmysel. 

4. Hovorte s dieťaťom o rizikách fajčenia, alkoholu, drog. To že tejto téme budete 

venovať dôležitosť ho utvrdí, že ide o naozaj vážnu vec, na ktorej Vám záleží. Dobre 

by bolo využiť keď tuto tému prinesie nejaká situácia. Počúvajte jeho názory pozorne, 

argumentujte, počúvaním zistite, čo všetko o tom už vie, pokojne argumentujte. Dajte 

pozor aby ste neskĺzli do prednášky a moralizovanie. 

5. Snažte sa vychovávať svoje dieťa tak, aby ste mu boli najlepším dôverníkom, ku 

ktorým príde po radu. 

6. Dávajte mu najavo že ho mate radi, ale spájajte láskavosť s náročnosťou. Pri skutočnej 

snahe a dobrom výsledku čaká na Vašu pochvalu, záujem. Očakáva, že domov je 

miesto bez napätia, kde sa nečaká len na jeho chyby. Čaká, že vecne pomenujete Vaše 

požiadavky, aj Vaše pocity, keď bude neposlušné. Ak vy ste skĺzli k ponižovaniu, 

ironizovaniu, nadávkam, sústredí sa na pocit krivdy, nie na zmenu svojho správania.  

7. Detská psychika nie je pripravená byt zaťažená zamotanými problémami dospelých, 

ktoré prežívate v prací či s manželským partnerom, vyhnite sa zapájaniu dieťaťa do 

týchto veci. 

8. Pomôžte mu uvedomiť si situácie, kedy by sa mohlo dostať do veľkého tlaku od 

rovesníkov, aby pilo alkohol alebo aby užívalo drogy. Ak sa takej situácii nebude 

môcť vyhnúť, pripravte ho na to, aby vedelo odmietnuť, aj keby ho to chvíľu malo 

stať priazeň rovesníkov. Naučte ho, aby si v tej chvíli vážilo viac svoje rozhodnutie, 

ako túžbu „splynúť s davom“. Vedieť si stať v tejto chvíli za svojim je koniec koncov 

aj pre rozumných rovesníkov atraktívne. Nepríjemnostiam sa vyhne, keď prvé povie, 

že nepije a nechce ani iné drogy. Fajn by bolo, keby to z jeho strany neznelo ako 

naučená poučka, ale ako jeho naozajstný vnútorný postoj. 

9. Trávte s nim veľa spoločných chvíľ, kedy vytvoríte spolu dobru náladu a budete si 

pomáhať pri spoločných prácach.  

10. Dbajte, aby malo dobre využiť voľný čas (záujmové krúžky, šport), ale nespoliehajte 

sa, že to samé ho dostatočné ochráni.  

 


