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1 KOMUNIKÁCIE, ZÁSADY, PRVKY 

 

Cieľom tejto príručky je objasniť oblasť komunikácie, vedieť 

definovať základné pojmy z oblasti komunikácie, naučiť sa 

charakterizovať proces komunikácie a jeho jednotlivé kroky. 

Pochopiť a zvládnuť problematiku bariér a šumov v 

komunikácií a možnosti ich odstraňovania.  

1.1 PODSTATA KOMUNIKÁCIE A JEJ PROCES 

 

Zručnosti spojené so zvládnutím komunikácie patria 

medzi najdôležitejšie a najužitočnejšie schopnosti a vlastnosti 

ľudí. Dobrá a efektívna schopnosť komunikovať je vždy 

najvýznamnejším aktívom človeka, či už ide o jeho pracovný, 

osobný alebo spoločenský život. V rámci intrapersonálnej 

komunikácie hovoríte sami so sebou, hodnotíte, porovnávate sa, 

spoznávate sami seba. Pomocou interpersonálnej komunikácie 

pôsobíte na iných a zároveň iní pôsobia na vás, spoznávate ich a 

taktiež oni poznávajú vás. Z uvedeného je zrejmé, že 

rozlišujeme tieto základné oblasti ľudskej komunikácie:  
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» Intrapersonála komunikácia (komunikácia so sebou 

samým). Medzi jej najvýznamnejšie praktické zručnosti patrí 

schopnosť sebapoznania, schopnosť analyzovať a riešiť 

problémy, schopnosť zvládať stres, zvládať konflikty, schopnosť 

sebakontroly. 

» Interpersonálna komunikácia (komunikácia medzi 

dvoma osobami). Nadväzovanie a udržiavanie efektívnych 

vzťahov, lepšia pripravenosť na informatívne alebo prijímacie 

pohovory, väčšia efektivita pri komunikácii s druhou osobou sú 

hlavnými zručnosťami v tejto oblasti komunikácie. 

»  Malá skupina (komunikácia v rámci 2-7 člennej 

skupiny ľudí). Praktické zručnosti v rámci tejto formy 

komunikácie sa prejavujú najmä formou vyššej efektivity pri 

členstve v určitej skupine, zlepšení vodcovských schopností, 

nadobudnutie alebo zlepšenie motivačných a riadiacich 

schopností. 

» Verejnosť (komunikácia rečníka s poslucháčmi). K 

základným zručnostiam patrí umenie efektívnejšie informovať a 
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presviedčať, zlepšenie schopnosti pripravovať, štylizovať a 

prednášať prejavy, komunikovať cez Internet. 

Zmyslom komunikácie je dorozumieť sa. Každá 

komunikačná výmena plní minimálne jednu z hlavných funkcií 

komunikovania:  

1. Informovať – odovzdať správu, doplniť už existujúcu, 

oznámiť, prehlásiť... (informatívna funkcia). 

2. Inštruovať – naviesť, zasvätiť, naučiť, dať recept ... 

(inštruktážna funkcia). 

3. Presvedčiť, aby príjemca zmeniť názor – získať 

niekoho na svoju stranu, zmanipulovať, ovplyvniť 

...(persuazívna funkcia). 

4. Pobaviť – rozveseliť príjemcu, rozveseliť seba, 

rozptýliť, len tak si pohovoriť ... (funkcia zábavná).  
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1.2 MODELY KOMUNIKÁCIE  

 

Prvotné teórie o medziľudskej komunikácii uvažovali o 

jednosmernom, priamom smerovaní informácií od hovoriaceho 

k poslucháčovi. Hovoriaci hovoril a poslucháč počúval. 

Hovorenie a počúvanie - tieto dva deje – prebiehali v rôznych 

časoch. Tento priamočiary, lineárny model nedokázal zachytiť 

vzájomné prispôsobovanie sa pri výmene názorov a informácií 

medzi dvoma jednotlivcami, ktoré je typické napríklad pri 

konverzácii.  

Toto lineárne chápanie bolo nahradené interakčným 

modelom, v rámci ktorého hovoriaci a poslucháč súčasne 

striedajú pozície hovoriaceho a počúvajúceho. Podľa tohto 

modelu je komunikácia transakčným procesom v ktorom každá 

osoba funguje súčasne ako hovoriaci i poslucháč. V rámci tohto 

ponímania je každá osoba považovaná za hovoriaceho i 

poslucháča zároveň.  

Pri osobnom rozhovore, komunikácia v rámci malej 

skupiny sa hovorenie a počúvanie odohrávajú súčasne. Vy 

vysielate signály a druhí ich vysielajú tiež.  
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Pri komunikácii prostredníctvom počítačovej 

techniky sa takáto interakcia v reálnom čase objavuje len v 

určitých prípadoch.  

Pri využití e-mailu a pri skupinovej komunikácii 

môže byť medzi vysielaním a prijímaním správy časový úsek v 

trvaní niekoľkých dní. V porovnaní s tým v internetových 

chatovacích skupinách IRC (Internet Relay Chat) komunikácia 

prebieha v reálnom čase a vysielanie a príjem sa uskutočňujú 

takmer súčasne. Tak ako pri osobnej komunikácii môžete v 

skupinách IRC svoju pôvodne dvojčlennú skupinu rozšíriť na 

ľubovoľný počet ľudí – dvadsať, tridsať a viac - technické 

možnosti predstavujú omnoho väčšie rozšírenie počtu súčasne 

komunikujúcich.  

Pokiaľ ide o prejavy na verejnosti, ich najbližším 

ekvivalentom v prostredí počítačových sietí je diskusná skupina 

(newsgroup), kde môžete svoj názor poslať komukoľvek a 

potom si prečítať jeho reakciu a pokračovať ďalej.  

Komunikácia nie je len hovorenie, komunikácia je aj 

počúvanie, čítanie, písanie, pohyby tela, činy. Ak porovnáme 

http://www.ia.gov.sk/
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tieto jednotlivé zložky môžeme ich pomerné zastúpenie v 

procese komunikácie vyjadriť nasledovne:  

» Počúvanie 45%  

» Hovorenie 30%  

» Čítanie 16%  

» Písanie 9%  

Pokiaľ by sme porovnávali pomer verbálnej a neverbálnej 

komunikácie, bol by ich pomer nasledovný: neverbálna 

komunikácia predstavuje 45% a verbálna zostávajúcich 55%.  

Niekoľko ďalších pojmov z oblasti komunikácie:  

1. Komunikačný kanál – cesta, ktorou je informácia 

posielaná (zvuky, pohľady, dotyky, telefón, noviny, 

nahrávky, masovokomunikačné prostriedky...). 

2. Spätná väzba (feed back) – reakcia na prijatú 

informáciu. 

3. Komunikačné prostredie – priestor, kde komunikácia 

prebieha.  

http://www.ia.gov.sk/
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Veľmi dôležitým rozhodnutím v procese komunikácie je 

voľba prenosového média  t.j. formy, akou budeme požadované 

informácie prenášať, presúvať na prijímateľa. Informácie 

môžeme posúvať formou písomnej, ústnej, vizuálnej alebo 

elektronickej komunikácie. Každé z uvedený médií má svoje 

prednosti a slabé stránky.  
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2 FORMA KOMUNIKÁCIE 

 

Výhody = nevýhody  

1. Písomná komunikácia - možnosť evidencie o odoslaní a 

prijatí  

 dokáže zachytiť zložité myšlienky, 

 rozširuje informácie do mnohých miest, 

 môže potvrdiť a objasniť ústne informácie, 

 presne zachytáva zmluvy a dohody - je prácna, 

vyžaduje mnoho času, 

 je formálnejšia, 

 nemožnosť priebežnej spätnej väzby, 

 môže spôsobiť interpretačné problémy, 

 po odoslaní správy nie sú možné ďalšie úpravy, 

 neumožňuje výmenu názorov a postojov. 

 

http://www.ia.gov.sk/
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2. Ústna komunikácia - priamy prostriedok komunikácie: 

 výhoda fyzickej blízkosti, videnia a počutia aktérov, 

 možnosť priebežnej výmeny názorov a postojov, 

 vhodná na presviedčanie - možnosť účasti a 

zapojenia všetkých prítomných, 

 sťažuje presadenie názorov v prítomnosti 

protivníkov, 

 ťažko kontrolovateľná pri účasti väčšieho počtu ľudí, 

 neposkytuje dostatok času na premyslenie,  

 neposkytuje písomný záznam  

 

3. Vizuálna komunikácia - poskytuje prídavné vizuálne 

podnety: 

 dokáže zjednodušiť písané alebo hovorené 

slovo(schémy, náčrty), 

 simuluje situácie, 

 lustruje výklad, 

http://www.ia.gov.sk/
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 poskytuje vizuálny záznam - ťažko sa interpretuje 

bez sprievodného písaného alebo hovoreného slova, 

 vyžaduje ďalšie schopnosti a zručnosti v porozumení 

a interpretácii, 

 môže byť časovo a finančne náročná, 

 uchovávanie môže byť drahé,  

 je nákladná na rozširovanie.  

 

4. Elektronická komunikácia: 

 rýchly prenos, 

 prenos veľkého množstva informácií pri minimálnej 

kapacite, 

 presnosť, 

 možnosť priebežnej spätnej väzby - veľký rozsah 

prenášaných údajov často kladie požiadavky na čas 

ľudí, ktorí ich následne musia spracovávať, 

 vysoká cena používaných technických prostriedkov, 

 faxové a e-mailové správy nie sú právne 

použiteľným dokladom  

http://www.ia.gov.sk/
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3 PROCES KOMUNIKÁCIE  

 

Komunikácia je činnosťou, podstatou ktorej je výmena a 

prenos informácií pomocou rôznych médií a foriem. Proces 

komunikácie má svoju postupnosť a logiku. Realizuje sa v 

nasledujúcich krokoch:  

Vznik myšlienky, ktorá má pre jej pôvodcu určitý 

význam.  

1. Kódovanie myšlienky – do jazyka, ktorý je 

zrozumiteľný pre príjemcu. Tým nemáme na mysli len 

jazyk hovorený alebo písaný ale aj gestá, pohyby, 

symboly. 

2. Vysielanie zakódovanej správy – reč, písomná správa. 

3. Prenos – prostredníctvom komunikačného kanálu. 

4. Príjem správy príjemcom. 

5. Dekódovanie správy príjemcom. 

6. Pochopenie myšlienky - vo význame, ktorý má pre 

príjemcu.  

http://www.ia.gov.sk/
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V rámci každého z uvedených krokov procesu 

komunikácie môžu vzniknúť komunikačné bariéry (šumy).  Ich 

príčiny sú nasledovné: 

» Myšlienka môže byť naivná, nelogická, neprijateľná  

     pre príjemcu. 

» Pri kódovaní sa pôvodca dopúšťa chýb z neznalosti  

     jazyka, vynecháva podstatné časti informácie,  

     využíva nejasné symboly (pohyby rúk, očí).  

» Informácia je vysielané potichu alebo je ťažko  

    čitateľná. 

» Nie je vhodne zvolený komunikačný kanál – prenos  

     informácií je rušený prostredím. 

» Príjemca nie je schopný prijať vysielanú správu, zle  

     počuje alebo vidí, nevníma časť informácie. 

» Príjemca časti správy nesprávne spája a dopĺňa o  

    ďalšie domýšľané skutočnosti, ktoré mu v správe  

    chýbajú. 

» Príjemca informácie odlišne poníma, neprijíma ich     

http://www.ia.gov.sk/
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    vzhľadom k svojim postojom a názorom. 

 

3.1 KOMUNIKAČNÉ ŠUMY  

 

Šumy prekážajú prijímaniu signálov, ktoré vám niekto 

posiela, alebo ktoré vy niekomu posielate. Šum je všetko, čo 

nejakým spôsobom skresľuje informáciu, alebo bráni v jej 

prijatí. Jednou z najdôležitejších praktických zručností v 

komunikácii je rozpoznať typy šumov a nájsť spôsob, ako proti 

nim bojovať. Každá komunikácia obsahuje šumy a hoci ich nie 

je možné odstrániť úplne, ich účinky je možné ovplyvniť a 

redukovať. Je to možné dosiahnuť napríklad lepším 

vyjadrovaním, zlepšením neverbálnych signálov, zlepšením 

počúvania a pod.  

Typ šumu:  

» Fyzické - rušivé vplyvy pochádzajúce zo zdrojov 

mimo hovoriaceho aj poslucháča, ktoré obmedzujú fyzický 

prenos signálov alebo informácií. Hluk prechádzajúcich 

vozidiel, šum počítačov, hukot vody.  

http://www.ia.gov.sk/
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» Fyziologické - vlastné fyziologické bariéry 

hovoriaceho alebo poslucháča vady zraku, sluchu výslovnosti, 

strata a výpadky pamäti. 

» Psychologické - kognitívne (poznávacie) odlišnosti 

Klamné úsudky, predpojatosť, uzavretosť, extrémne emócie 

(hnev, nenávisť, láska, zármutok).  

» Sémantické - rozdielne pochopené významy. Ľudia 

hovoriaci odlišnými jazykmi, používanie žargónu, zložitej 

terminológie, ktorej poslucháč nerozumie. 

 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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3.2 SOCIÁLNA KOMUNIKÁCIA 

 

Sociálnu komunikáciu môžeme definovať ako vzájomnú 

výmenu informácií. Komunikácia je špecifickou formou 

sociálneho styku, v ktorom sa odovzdávajú informácie o 

sociálnom správaní a sociálnych vzťahoch ľudí. Je vnútorne 

spätá so vzájomným pôsobením ľudí, so sociálnou interakciou, v 

ktorej sa ovplyvňujú názory a postoje. Taktiež môže byť 

podnetom pre rozvoj človeka človekom.  

 

Sociálnu komunikáciu tvoria tieto štyri zložky:  

 Komunikátor - jedinec, ktorý dáva informáciu.  

 Komunikant - jedinec, ktorý prijíma informáciu.  

 Komuniké - samotná informácia. 

 Komunikačný kanál - spôsob prenosu informácie (napr. 

vzduchom, telefónnym káblom a pod.).  

 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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Proces sociálnej komunikácie pritom pozostáva z 

nasledovných fáz:  

 Zámer komunikátora podať nejakú informáciu. 

 Zakódovanie informácie komunikátorom (slovo, písmo, 

gesto atd'). 

 Odoslanie informácie komunikátorom.  

 Príjem informácie komunikantom.  

 Dekódovanie informácie komunikantom. 

 

Komunikátor musí informáciu zakódovať (vyjadriť 

príslušnými symbolmi) a odovzdať komunikantovi, ktorý ju 

musí prijať a dekódovať (pochopiť' význam použitých 

symbolov).  

Proces komunikácie sa môže uskutočniť' pomocou 

rôznych znakových symbolov, podľa čoho rozoznávame viacero 

druhov komunikácie:  

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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1. Neverbálnu komunikáciu (výrazová komunikácia, 

tzv. "reč bez slov"). Neverbálne oznamovanie má tieto 

druhy: 

» proxemika: vyjadruje vzdialenosť' medzi dvoma 

l'ud'mi: rozlišujeme intímnu sféru (15 až 44 cm), osobnú 

sféru (45 -120 cm), spoločenskú sféru (120 cm až 3,5 m), 

verejnú sféru (3,6 m a viac - do 8 m), 

» haptika: ide o oznamovanie bezprostredným   

    kontaktom s druhým človekom - podanie ruky,  

      pohladenie, 

» posturológia: je reč tela, držanie tela a konfigurácia  

   rúk a ostatných častí tela, 

» kinetika: oznamovanie pohybmi rúk, nôh - presnejšie   

     pohyby ktorejkoľvek časti tela, 

» gestika: štandardizované pohyby napr. kývanie hlavy   

   na súhlas, kývanie rukami pri lúčení a pod., 

» mimika: výrazy tváre (prekvapenie, strach, smútok), 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/


 
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje 
www.ia.gov.sk     www.esf.gov.sk     www.minedu.gov.sk                                        

22 
 

» pohľady: reč očí - zameranie pohľadu, dĺžka jeho 

trvania, tvary vrások okolo očí.  

 

Aj keď neverbálne symboly sú málo efektívne pre odovzdávanie 

informácií týkajúcich sa pojmov a myšlienok, o to efektívnejšie 

sú pri vyjadrovaní vedomých aj nevedomých citov a emócií. 

Pritom vzťah medzi vnútorným prežívaním a vonkajším 

výrazom je dialektický, t. j. vonkajší výraz nielen vyjadruje 

vnútorné prežívanie, ale zároveň ho aj významne ovplyvňuje, 

teda napr. neplačeme iba preto, že sme smutní, ale sme smutní aj 

preto, lebo plačeme. Po celý život, od detstva sa učíme ovládať' 

svoje emócie (zlosť', agresiu, strach, ale aj radosť a pod.), čo 

však časom môže viesť k zníženiu spontánnosti a schopnosti ich 

prejaviť, ale aj k zníženiu intenzity ich vnútorného prežívania. A 

naopak spo1očenská konvencia (pretvárka napr. úsmev) vedie k 

vonkajšiemu výrazu bez adekvátneho vnútorného prežívania.  

 

2. Verbálna (rečová) komunikácia, ktorá sa realizuje 

pomocou troch princípov:  

 Lexiká1ny - komplex určitých znakov či zvukov.  

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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 Syntaktický - časová či priestorová usporiadanosť 

lexiká1nych jednotiek.  

Modu1ácie zvukov - rozširuje možnosti reči, čo do denotátov 

(objektívny význam slova, napr. "dvere") aj konotátov 

(emocioná1ny význam slova, napr. matka, resp. mamička).  

Okrem informačného významu existujú aj niektoré menej známe 

vlastnosti ľudskej reči:  

» Reč je energeticky úsporná (je ľahšie niečo povedať 

ako to urobiť), ale aj energeticky náročná (verbalizácia 

náročných abstraktných obsahov), čoho dôkazom je známa 

únava učiteľov, rečníkov a pod. 

»  Reč je značne historicky, ku1túrne aj spo1očensky 

determinovaná (podľa období, spoločností, tried, vrstiev, skupín 

aj vekových období).  

» Reč uvoľňuje psychické napätie (tenziu), preto 

najviac rozprávajú tí jedinci, ktorí  sú v psychickom napätí 

(napr. neurotici).  

 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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3. Komunikácia činom - jedinec vyjadrí určitú informáciu 

aj svojím konaním. 

4. Metakomunikácia - okrem samotného oznamu si ľudia 

pri komunikácii odovzdávajú aj tzv. prídavnú informáciu 

o tom, ako má byť oznam chápaný, a to slovami (snáď', 

určite, vraj atď.'), ako aj výrazom (mimika, pohľad, 

gesto, tón hlasu atď.), čím sa význam oznamu môže 

zmeniť, dokonca aj v pravý opak (napr. "áno" povedané 

určitým spôsobom, môže znamenať jednoznačné nie).  

 

Pri prenose informácie dochádza často k jej čiastočnej 

a1ebo úp1nej strate či deformácii, a tak sa informácia prijatá 

komunikantom môže značne líšiť od informácie odovzdávanej 

komunikátorom. Ide o poruchu komunikácie, ktorej príčinami 

môžu byť:  

» Komunikátor (hovorí prí1iš rých1o, potichu, zložito, 

zle artiku1uje a pod.).  

» Komunikant (má poruchy zmys1ových orgánov, 

ma1ú kapacitu príjmu, je unavený, úzkostný, v napätí a 

pod.). 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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» Komunikačný kanál (hluk, zlá akustika, šumy v 

te1efónnom kábli a pod.). 

» Komuniké (nesúvis1é, nejasné a pod.).  

Porozumenie sťažuje tiež nepoznanie komponentov situácie, v 

ktorej komunikácia prebieha (ktorá v1astne dotvára význam 

oznamu), vytrhnutie informácie z celkového kontextu, chýbanie 

neverbá1nych výrazových prostriedkov (napr. pri te1efonickej 

komunikácii) a pod.  

Samotná informácia býva v teórii komunikácie 

definovaná ako pomer toho, čo jedinec vie pred prijatím správy 

a po jej prijatí. Množstvo informácií, ktoré informačným 

kaná1om prechádza za určitú časovú jednotku, sa nazýva 

informačný tok. Pritom každý č1ovek má určitú obmedzenú 

kapacitu vnímania. Z tohto hľadiska môžu teda nastať dva 

krajné prípady: 

» Keď' kapacita príjmu jedinca je menšia ako 

informačný tok (napr. komunikátor podáva informácie prí1iš 

náročne, priveľa, rých1o a pod.), Dochádza u komunikantov 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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k strate a nepochopeniu mnohých informácií, rých1ej únave, ba 

až rezignácii. 

» Ak je kapacita príjmu jedinca oveľa vyššia ako 

informačný tok (napr. komunikátor podáva informácie už 

známe, nepodstatné, prí1iš jednoducho, pomaly až rozvláčne  

 

Pri sociálnej komunikácii však zväčša nejde iba o 

jednosmerné odovzdávanie informácií, t.j. monológ, ale o ich 

vzájomnú výmenu, pri ktorej striedavo dochádza k výmene roly 

komunikátora a komunikanta, čiže dialóg. Kultivovaný dialóg 

predpokladá rešpektovanie nasledovných požiadaviek: 

myšlienková nadväznosť, nevnucovanie témy, približne rovnaké 

časové vstupy účastníkov, neskákať do reči, neponižovať, 

neironizovať, nementorovať, tolerovať iný názor, nevyčítať, 

nevynucovať, spontánne citové prejavy.  

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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4 KOMUNIKAČNÉ TECHNIKY A TRANSAKČNÁ 

ANALÝZA, TYPY SPRÁVANIA  

 

Komunikačné techniky:  

1. Asertivita - je komunikačná zručnosť, je to schopnosť 

pokojne vyjadriť odmietavý postoj, počúvať druhých a pochopiť 

to, čo cítia a ako konajú. Asertívny človek dokáže vyjadriť svoj 

názor a neobmedzuje pritom slobodu prejavu druhých. Je to tiež 

hľadanie kompromisných riešení. Skutočná asertivita je nástroj 

na odstránenie manipulácie a extrémnych foriem správania, 

akými sú pasivita a agresivita. Taktiež znamená dávať priestor 

nielen svojim názorom, predstavám. Je spojená s pozitívnym 

videním druhých a s umením načúvať. Asertívny človek spája 

svoju sebaúctu s úctou k druhým. 

2. Umenie klásť otázky  - patrí k dôležitým 

komunikačným technikám. Je veľmi dôležité ako otázku 

kladieme. Otázky by mali byť zrozumiteľné, primerané, 

jednoznačné, vecne správne a presné, jazykovo korektné. 

3. Umenie počúvať - pri aktívnom počúvaní dbáme o to, 

aby sme mali vytvorené pohodlie pri sedení, aby sme počúvali 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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hovoriaceho, sústredili sa na počúvanie, eliminovali rušivé 

myšlienky, opakovali si kľúčové slová a súvislosti. Nabádame 

ich k tomu, aby názor alebo príbeh prerozprávali, poprípade 

odpovedali na otázky týkajúce sa počutého. 

 

4.1 ASERTIVITA  

 

» zodpovednosť každého za vlastné jednanie,  

» kontrola nášho „JA“ , 

» rozhodnutia o tom, čo chceme v rôznych situáciách, 

» počúvanie druhých ľudí a pochopenie ich správania,     

     toho čo chcú, čo cítia a ak zastávajú pozície, 

» hľadanie prijateľných riešení  

 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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Asertívne práva 

 Právo posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky a 

pocity a byť si za ne a ich dôsledky sám zodpovedný.  

 Právo neponúkať žiadne výhovorky, vysvetľovania ani 

ospravedlnenia za svoje správanie. 

 Právo posúdiť, či a nakoľko som zodpovedný za riešenia 

problémov druhých ľudí.  

 Právo zmeniť svoj názor.  

 Právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný.  

 Právo byť nezávislý na dobrej vôli druhých ľudí.  

 Právo povedať: „JA NEVIEM!“  

 Právo povedať: „JA TI NEROZUMIEM..“  

 Právo povedať: „JE MI TO JEDNO.“  

  Právo robiť nelogické rozhodnutia.  

 Právo sám sa rozhodnúť, či budem jednať asertívne 

alebo nie.  

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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Asertívne schopnosti  

 Pokazená gramofónová platňa - pokojné opakovanie 

toho, čo chcem. 

 Otvorené dvere - kritika prijímaná pokojne, bez úzkosti. 

 Sebaotvorenie sa - pokojné vyjadrenie kladných aj 

negatívnych aspektov vlastnej osobnosti. 

 Voľné informácie - voľné vyjadrenie aj nevyžiadaných 

informácií. 

 Negatívna asercia - súhlas s kritikou vlastných 

nedostatkov. 

 Negatívne pýtanie sa - otázkami privediem kritika do 

úzkych a dokážem mu, že nevie, čo kritizuje. 

 Selektívne ignorovanie - reagujem len na konkrétne 

námietky. 

 Kompromis - v prípade, že neutrpí vlastná sebaúcta, 

ponúknuť prijateľný kompromis  

 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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4.2 DRUHY OTÁZOK A TECHNIKA OTÁZOK  

 

Druhy otázok: 

 Otázky uzatvorené – sú zamerané na upresnenie 

informácie, alternatívne odpovede, áno-nie. 

 Otázky sugestívne – kategorické otázky, vnucujú 

odpoveď, nepripúšťajú alternatívu. 

 Otázky otvorené – voľné otázky, umožňujú odpovedať 

slobodne. 

Technika kladenia otázok SPIN 

 pri návrhoch riešení a vedení jednania, 

 metóda sa opiera nie o vlastnú argumentáciu a 

vysvetľovanie, ale na prenechaní aktivity partnerovi, 

 vychádzate z nasledujúcich typov otázok:  

1. S – SITUATION QUESTIONS - situačné otázky 

2. P – PROBLEM QUESTIONS - otázky na problém  

3. I – IMPLICATION QUESTIONS - implikačné otázky  

4. N – NEED PAY OFF QUESTIONS - otázky na 

výhodu  

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/


 
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje 
www.ia.gov.sk     www.esf.gov.sk     www.minedu.gov.sk                                        

32 
 

4.2.1 KLADENIE OTÁZOK PRI PRÁCI S KLINETOM 

 

Kladenie otázok je základným nástrojom práce poradcu 

pri sprevádzaní klienta. Kladenie otázok slúži nielen na 

získavanie informácií, ale aj na to, aby poradca podnecoval 

klienta premýšľať nad sebou, svojimi kvalitami, svojím 

životom, aktuálnou situáciou, svojimi cieľmi tak, aby bol klient 

schopný nachádzať riešenia pre budúcnosť, nájsť oblasti, v 

ktorých sa chce zlepšiť, rozvíjať a pritom využiť najmä svoje 

silné stránky. 

Poradca používa rôzne typy otázok. 

Tri okruhy kladenia otázok: fakty, informácie 

čo? kde? kedy? ako? („kde ste študovali?“ „ako dlho ste 

pracovali v poslednom zamestnaní ?“) názory, 

prečo si myslíte ...? aký máte názor ....? („prečo si myslíte, že ste 

mali ťažkosti s nájdením si zamestnania?“) pocity, hodnoty, 

ako sa cítite, keď...? prečo je to pre vás také dôležité? („ako by 

ste sa cítili pri prípadnej zmene kariéry?) 

 

http://www.ia.gov.sk/
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Typy otázok: 

Otvorená otázka – predpokladá voľnú odpoveď klienta 

Používa sa väčšinou v situácii, keď chceme, aby sa klient 

rozhovoril. 

„Aký je váš názor na...?“ Zatvorená otázka – odpovede sú len 

áno, nie. Iniciatívu preberá poradca. 

„Máte záujem o tieto informácie? “ Informačná otázka – 

poradca zisťuje ozajstnú podstatu veci. 

„Dostali ste náš list zo dňa ...?“ Sugestívna otázka – je kladená 

s cieľom ovplyvniť klienta 

„Iste viete, že ...“ 

Navádzacia otázka – vedie klienta, aby odpovedal tak, ako sa 

od neho očakáva. 

„Predpokladám, že vás to teraz mrzí, však?“, „Ste v poriadku, 

pravda?“ Alternatívna otázka – Dáva možnosť výberu. 

„Dohodneme sa teda na pondelok alebo na stredu ?“ 

Hypotetická otázka – navodzuje situáciu, ktorá reálne nie je, 

ale môže byť. Vyvoláva hypotetickú odpoveď. 

http://www.ia.gov.sk/
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„Čo by ste robili, keby ste boli na mojom mieste?“ 

Predpokladaná – vyjadrujú poradcové predstavy / predpoklady 

vo vzťahu k novej situácii klienta“. „Predpokladám, že teraz, 

keď sa vydávate, budete potrebovať, aby ste boli preradená na 

ľahšiu prácu?“ Protiotázka – dáva možnosť odolávať 

námietkam, získať stratenú iniciatívu. 

„Chcete tým povedať, že nemá ďalej zmysel jednať ?“ 

Kontrolná otázka – overuje, či nedošlo k chybe v komunikácii. 

„Ak som vám dobre rozumel, tak ...?“ Motivačná otázka – 

pomáha nadviazať vzťah. 

„Ako skúsený odborník iste viete, ...?“ Rétorická otázka – 

Nevyžaduje odpoveď, pýtajúci sa si väčšinou odpovie sám. 

„Iste sa pýtate, aké výhody vám prinesie moja ponuka..?“ 

Viacnásobná otázka – v jednej otázke žiada odpovedať na dve 

alebo viac otázok alebo myšlienok súčasne. Vedie k zmätku, 

klient má tendenciu odpovedať len na jednu z nich. „Za čo ste 

zodpovedali vy a ako sa vám spolupracovalo s...?“, „Aký 

výsledok ste dosiahli?“ 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/


 
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje 
www.ia.gov.sk     www.esf.gov.sk     www.minedu.gov.sk                                        

35 
 

Poradca by sa mal vo svojej práci zamerať najmä na otázky 

otvorené, škálovanie, otázky otvárajúce budúcnosť a 

podporujúce sebareflexiu. 

Pri formulácii otázok by mal poradca rešpektovať 

tieto zásady: Otázky by nemali byť: sugestívne a 

manipulatívne, začínajúce slovom „prečo“, uzatvorené, 

vyžadujúce jednoduchú, krátku odpoveď. Otázky by mali byť: 

jednoznačné, otvorené. 

 

Príklady otázok pre jednotlivé etapy práce s 

klientom: 

V úvode: Na čom by ste radi pracovali? 

Je na vašej situácii niečo, s čím nie ste spokojný? 

Prosím, skúste mi o tom niečo povedať. Čo vám momentálne 

spôsobuje nepohodu? Čo vás znepokojuje najviac? Čo by ste 

chceli zmeniť ako prvé? Čo vnímate ako najdôležitejšie? Z čoho 

mávate v práci najväčšiu radosť a čo vás rozčuľuje? Myslíte, že 

ste schopný pre zlepšenie sám niečo urobiť? Je niečo, čo by ste 

radi zlepšili. Čo to je? Ako by ste to urobili? Napadá vás nejaká 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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situácia, ktorú by ste riešili inak? Skúste mi o tom niečo 

povedať. 

Pri definícii cieľov: Predstavte si, že máte takú moc, že 

dokážete vašu situáciu zmeniť. Čo by ste urobili? Predstavte si, 

že ráno sa prebudíte a zistíte, že v noci sa vám splnil sen 

ohľadom ďalšieho vzdelávania a vy ste úplne spokojný. Čo by 

sa zmenilo? Keď sa naše stretnutia skončia, podľa čoho by 

spoznali vaši priatelia, že boli úspešné? Ako by to presne malo 

vyzerať? Koľko presne ... Ako to poznám?.... Čo ešte?.... Ako to 

spoznáte vy?.... Na čom dnes budeme pracovať? Čím by ste sa 

dnes chceli zaoberať? Kde vidíte najväčšiu medzeru, výzvu, 

príležitosť pre rozvoj? 

Pri hľadaní riešení: Aké riešenia ste už skúšali? Čo 

presne ste urobili? Aký to malo výsledok? Myslíte, že toto 

riešenie by mohlo po nejakej úprave fungovať? Po akej? Už sa 

vám niečo podobné stalo? Ako ste to riešili? Bolo to účinné? 

Poznáte niekoho, kto to robil dobre? Ako to presne robil? Aký 

bol výsledok? Aké riešenia vás napadajú? Čo by sa ešte dalo 

robiť? Napadá vás ešte niečo iné? 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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Pri tvorbe KIP: Môžem vám nejako pomôcť pri plnení 

cieľa? Čo urobíte, aby... ? Kedy to urobíte? Pomôže táto činnosť 

naplniť cieľ, ktorý ste si stanovili? 

Poznáte nejaké prekážky, na ktoré môžete naraziť? Ako ich 

prekonáte? Akú podporu potrebujete? Kde ju získate? Napadá 

vás ešte niečo ďalšie? O čom uvažujete? Skúste vyznačiť na 

desaťbodovej stupnici istotu, že daný plán zrealizujete. Čo vám 

bráni dosiahnuť 10 bodov? 

 

4.3 AKTÍVNE POČÚVANIE  

 

Fázy aktívneho počúvania 

» Počutie - aktivizácia sluchu, vnímanie všetkých podnetov, 

sluchu a pohybov celého tela. 

» Počúvanie - sústredenie sa na obsah vyjadrovanej 

informácie. 

» Chápanie - porozumenie obsahu aj zmyslu vyjadrovanej 

informácie. 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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» Spätná väzba - dať najavo, že som pochopil: 

  1. hrnutím obsahu   

2. parafrázovaním informácie   

3. vizuálne - prikyvovaním, pohybmi rukami, výrazom  

 tváre a pod.  

 

Úroveň počúvania 

 Nepočúvanie - sluch je zapojený, ale človek nerozlišuje 

vyjadrovanú informáciu od okolitých zvukov, vníma 

okolie ako celok.  

 Povrchné počúvanie - počúvajúci zaregistruje tému 

hovoreného a na základe toho usúdi, že bližší obsah ho 

nezaujíma, zvyčajne sa na hovoriaceho nedíva a venuje 

sa inej činnosti. 

 Počúvanie na úrovni obsahu - počúvajúci pasívne 

prijíma obsah hovoreného, nezamýšľa sa nad zmyslom a 

logikou, neprejavuje bližší záujem, najčastejšie pasívne 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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sedí a uprene sa na hovoriaceho pozerá, na výzvu 

reaguje jednoslovne. 

 Empatické počúvanie - počúvajúci má živý záujem o 

obsah hovorenej informácie, chápe zmysel, díva sa na 

hovoriaceho, prikyvuje, kladie otázky, dáva najavo 

súhlas či nesúhlas. 

 

4.4 JEDNOU Z HLAVNÝCH BARIÉR EFEKTÍVNEJ 

KOMUNIKÁCIE JE NESCHOPNOSŤ POČÚVAŤ 

DRUHÝCH!!!  AKO ZLEPŠIŤ ÚROVEŇ POČÚVANIA  

 

» sústreďte sa na to, o čom sa hovorí a snažte sa vylúčiť  

     vyrušovanie aj myšlienkovou neprítomnosťou, ktorá  

      môže trvať pár sekúnd, ale aj niekoľko minút, 

» opakujte si kľúčové slová a vety v hlave, pomôže vám  

     udržať ich a neskôr opäť vyvolať, 

» sledujte gestám postoje a výraz tváre hovoriaceho,  

     rovnako tak zmenu hlasu,  

» porovnávajte, či odpovedajú tomu, o čom človek  

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/


 
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje 
www.ia.gov.sk     www.esf.gov.sk     www.minedu.gov.sk                                        

40 
 

     hovorí, v opačnom prípade svedčia o určitom  

     konflikte, 

» všímajte si prestávky a zmeny rytmu reči; signalizujú  

     príležitosť pre odpovedanie alebo kladenie otázok, 

» snažte sa pýtať alebo komentovať prejav  

     rozprávajúceho; bude sa potom snažiť vysvetliť veci  

     tak, aby ste ich lepšie pochopili, 

» poskytujte spätnú väzbu, aby bolo jasné, že správe  

    rozumiete, 

» obzvlášť svedomito sledujte informácie, ktoré majú  

     pre vás osobný význam; mali by vám byť úplne jasné  

     skôr, ako hovoriaci opustí scénu. 

 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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5 TRANSAKČNÁ ANALÝZA 

  

Podľa E. Berneho, zakladateľa TA, je možné každý stav 

Ega popísať ako pevne skĺbený systém pocitov a modelov 

správania. Každý jedinec má zrejme k dispozícii obmedzený 

repertoár takých stavov, ktoré nie sú rolami v hre, ale 

psychologickou skutočnosťou. Tento repertoár pocitov a 

modelov správania môžeme rozdeliť do nasledujúcich kategórií:  

» teória, ktorá tvrdí, že existujú tri druhy nášho ega,   

     ktoré vytvárajú našu osobnosť, 

» EGO je ucelený systém našich myšlienok a pocitov,  

    ktoré sa navonok prejavuje zodpovedajúcim  

    typom chovania, 

» stavy nášho ega sú ovplyvňované našimi  

    skúsenosťami a preto je každý z nás neopakovateľnou  

     kombináciou rodiča, dospelého a dieťaťa,   

» kombinácie ovplyvňujú naše štýly komunikácie. 

 

http://www.ia.gov.sk/
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RODIČ  v stave odvodenom od rodiča človek cíti, myslí, 

koná, rozpráva a odpovedá ako jeden z jeho rodičov, keď bol 

ešte malý. I keď sa človek v tomto stave neprejavuje, 

ovplyvňuje tento stav jeho správanie, a to v podobe 

„rodičovského vplyvu“, pričom plní funkciu svedomia. Rodič sa 

prejavuje buď priamo, t. j. osoba reaguje tak, ako by skutočne 

reagoval jej vlastný rodič, alebo nepriamo, t. j. dotyčný reaguje 

tak, ako by si jeho rodič prial, aby reagoval. Stav Rodič je 

aktívny napr. pri výchove vlastných detí, jeho cena je taktiež v 

tom, že človek umožňuje reagovať automaticky, bez riešenia 

podružností, čím ušetrí veľa času a energie. Ego stav Rodič 

môžeme ďalej rozdeliť na rodiča starostlivého a rodiča 

kritického.  

» táto časť nášho JA je určená tým, čo sa človek naučil  

     a čo prevzal väčšinou od svojich rodičov počas    

     prvých 5 rokov života, 

» je to väčšinou karhanie, prikazovanie, poučovanie a  

    kritizovanie, ale zároveň aj láskanie a túžba chrániť  

    a povzbudzovať, 

» rodičovské JA delíme na: kritické - je despotický a  

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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    riadi sa mocou, ktorú v určitej situácii nad druhým  

    získal, opatrovateľské - starostlivé - sa prejavuje  

    skutočným záujmom o druhého, poskytovaním  

    podpory a ochrany je silný a vzbudzuje rešpekt a úctu  

 

DOSPELÝ - predstavuje stav, pri ktorom človek 

objektívne hodnotí svoje okolie a zvažuje možnosti a 

pravdepodobnosti na základe skúseností. Je to stav odlišný od 

Rodiča, ktorý tvorí súdy na základe nápodoby, aj od Dieťaťa, 

ktoré reaguje na základe citov a nedokáže dostatočne 

diferencovať. Dospelý si dokáže uvedomiť i jednotlivé Ego 

stavy a usmerňovať aktivitu Rodiča a Dieťaťa – tvorí ich 

objektívneho prostredníka. Dospelý sa riadi logikou a rozumom, 

dokáže najlepšie zhodnotiť realitu, pretože nie je zaťažený 

emóciami.  

 je racionálny, logický, objektívny a spracováva 

informácie podobne, ako počítač, 

 nepodlieha emóciám a je rozumovo orientovaný, 

 potrebujeme byť dospelými, aby sme absorbovali 

informácie  

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
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DIEŤA - každá osoba v sebe ukrýva malé dievčatko či 

chlapčeka, ktorý cíti, myslí, koná, rozpráva a odpovedá 

rovnakým spôsobom, ako daná osoba v určitom detskom veku. 

Dieťa nie je hodnotené ako detinské alebo nedospelé, ale ako 

príslušné určitému veku. Tento vek sa normálne pohybuje medzi 

2 až 5 rokmi a zohráva tu podstatnú úlohu. Pre človeka je veľmi 

dôležité, aby porozumel svojmu Dieťaťu, a to nielen preto, že s 

ním bude po celý život, ale taktiež preto, že je najcennejšou 

súčasťou jeho osobnosti. Vedľa tienistých stránok reagovania 

bez rozumovej kontroly je totižto Dieťaťu vlastná i zvedavosť, 

tvorivosť, spontánnosť, túžba po poznaní a neskazená schopnosť 

prežívania. 

 detské JA sa utvorilo na základe pocitov a skúseností, 

ktoré sme poznali v detstve, 

 má dva protipóly: - prirodzené - spontánne, kreatívne, 

rebelantské a hravé.  Medzi kladné stránky prirodzeného 

dieťaťa patrí tvorivosť, hravosť, nežnosť, fantázia, 

kreativita, prirodzenosť, odvaha skúšať nové veci, zdravé 

riskovanie, medzi negatívne nezáujem o spoločenské 

konvencie, rozpustilosť, byť stredobodom pozornosti za 

každú cenu, zahrávanie si s druhými, egoizmus - 

http://www.ia.gov.sk/
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prispôsobivé - pokorné, detské, u poslušného dieťaťa 

pozorujeme prispôsobivosť, akceptovanie pravidiel, 

konvencie a noriem, slušnosť, zdvorilosť, ale na druhej 

strane stav „nie som O.K., nízku sebadôveru, 

utiahnutosť, bezradnosť a pocit bezcennosti. Vzdorovité 

dieťa sa prejavuje odvahou, schopnosťou vzoprieť sa, 

rebéliou, odvahou oponovať autorite, bojom proti 

nespravedlnosti, z negatívnych vlastností urážlivosťou, 

trucovitosťou a pomstychtivosťou.  

 

5.1 IDENTIFIKÁCIA TYPOV  

 

RODIČ DOSPELÝ - DIEŤA  

SLOVÁ ? vždy ? nikdy ? urob to takto ? nerob to ? 

musíš ? mal/a by si ? nikdy nezabudni ? čo si pomyslia ostatní? 

? mýliš sa ? vysvetli mi to ? teraz počúvaj ? nechaj, pomôžem ti 

? u nás sa to robí takto ? verím ? kto ? čo ? kedy ? kde ? ako ? 

často ? povedz mi viacej ? čo myslíš ? zistíme to ? tu sú fakty ? 

mojim zámerom je ? skúsenosti hovoria ? dôvody prečo ? cítim? 

http://www.ia.gov.sk/
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hrozne ? pomôž mi ? fantastické ? chcem toto ? nemôžem ? 

super ? cool ? hlúpe ? vzrušujúce ? primitívne ? mám toho dosť  

 

HLAS ? kritický ? šéfovský ? podporujúci ? 

autoritatívny ? ochranný ? jasný ? vyžadujúci ? relaxovaný ? 

faktický ? harmonický ? bez emócií ? plačlivý ? hrajúci sa ? 

veselý ? krikľavý ? vzrušený ? citlivý ? submisívny  ? 

 

GESTÁ ? ukazujúci prst ? nesúhlasný pohľad ? 

preložené ruky ? potriasanie hlavou ? ponad okuliare ? očný 

kontakt ? vzpriamený postoj ? relaxovaný ? vyžadujúci pohľad ? 

hlbokomyseľný ? otvorené dlane ? smiech ? plač ? oči doširoka 

otvorené ? tancujúci ? nervózny ? posmešné grimasy ? 

Uvedené ego stavy nie sú len teoretickými pojmami, sú 

fenomenologickou skutočnosťou prístupnou priamemu 

pozorovaniu. Tieto stavy komunikujú tak medzi sebou, ako aj s 

okolitým svetom, t. j. produkujú určité transakcie – 

komunikačné impulzy a odpovede. To, v ktorom ego stave sa 

človek práve nachádza sa často veľmi rýchlo mení a striedavo 

komunikujeme z jedného z ego stavov so sebou i svojím okolím. 

http://www.ia.gov.sk/
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Rozlišovanie Ego stavov má zásadný význam pre komunikáciu 

medzi ľuďmi, ktoré možno definovať ako  transakcia. Priebeh i 

výsledok transakcie je závislý na tom, ktorý Ego stav je u 

jednotlivých komunikujúcich osôb práve aktívny. Ako príklad 

doplnkovej transakcie Dospelý – Dospelý môžeme uviesť vecnú 

otázku a vecnú odpoveď: „Koľko je hodín?“ – „Sedem“. 

Príkladom skríženej transakcie je situácia, kde podnet 

vychádza z pozície Dospelý – Dospelý, odpovedajúci však 

vzplanie podľa typu Dieťa – Rodič: „Kde mám kapesník?“ – 

„Čo ja viem, čo ti ho nosím?“. Tento typ transakcie je 

najbežnejší a vždy spôsobuje veľa spoločenských problémov, či 

už v rodine, manželstve, láske, priateľstve či zamestnaní.  

Opačná reakcia typu Rodič – Dieťa na uvedený podnet 

by mohla vypadať napr. takto: „Prečo si nedávaš na svoje veci 

pozor?!"  

Ako udržať komunikáciu DOSPELÝ – DOSPELÝ? 

1. Dávaj otvorené otázky. 

2. Dávaj špecifické otázky. 

3. Daj najavo porozumenie pocitov iných ľudí. 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
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4. Žiadaj o jasnejšie vysvetlenie. 

5. Pozorne počúvaj. 

6. Otvorene sa priznaj, ak sa pomýliš. 

7. Ponechaj „otvorené dvere“ aj iným možnostiam. 

8. Skontroluj fakty. 

 

Životné postoje 

Okrem vyššie uvedených foriem spoločenského styku 

má každý človek naviac podvedomý životný plán alebo scenár, 

podľa ktorého si štruktúruje dlhšie časové úseky, mesiace, roky 

či dokonca celý život, vypĺňa ho aktivitami, ktoré podporujú 

jeho scenár a prinášajú mu uspokojenie, s prerušeniami v období 

stiahnutia alebo intimity. Scenáre sa zvyčajne zakladajú na 

detských predstavách. U citlivejších, vnímavejších a 

inteligentnejších ľudí sa tieto predstavy jedna po druhej 

rozplývajú, čo vedie k rozličným životným krízam. Niekedy 

zúfalé pokusy o znovuzískanie predstáv v neskoršom živote 

vedú k depresiám alebo spiritualizmu, zatiaľ čo opustenie 

všetkých predstáv vedie k zúfalstvu. 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
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Životný scenár sa formuje už v detstve, je posilovaný 

rodičmi a potvrdzovaný nasledujúcimi životnými udalosťami. V 

závislosti na sebahodnotení a hodnotení sveta rozlišuje 

transakčná analýza štyri základné životné postoje:  

» Ja nie som O. K. – Ty si O. K. (- +), 

» Ja nie som O. K. – Ty nie si O. K.(- -), 

» Ja som O. K. – Ty nie si O. K. (+ -), 

» Ja som O. K. – Ty si O. K. (+ +)  

 

Ja nie som O. K. – Ty si O. K. - predstavuje prvotný 

životný postoj dieťaťa. Dieťa cíti, že samé si nedokáže zaistiť 

O.K. pocity (napr. jedlo, čisté plienky,...) a zdrojom týchto 

pocitov je vždy starostlivosť a pohladenia iných O.K. osôb. V 

dospelosti sa s týmto postojom stretávame vo forme želania byť 

niekým iným: „Keby som len bol ako...“. Správanie: priateľský 

postoj = nesmelé, slušné, ohľaduplné, nepriebojné vystupovanie, 

neistota, nerozhodnosť, nervozita, opatrnosť, sklon k 

podriadenosti až závislosti, spoliehanie sa na druhých, 

očakávanie pomoci od druhých, vyhýbanie sa konfliktom – 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
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problémy so zvládaním konfliktných situácií, snaha zavďačiť sa, 

potreba uznania, atď.  

Citové zranenia, stav opustenosti alebo nedostatok lásky 

dlhodobejšieho charakteru môže viesť človeka k zaujatiu postoja 

Ja nie som O. K. – Ty nie si O. K., t. j. že svet nie je schopný 

uspokojiť jeho túžbu po O.K. pocitoch. Pretože ľudom s týmto 

postojom chýba pocit základnej životnej dôvery, mávajú 

problémy s hľadaním zmyslu života. Ich životným krédom je: „ 

Svet nestojí za nič, nič nemá zmysel!“, čo môže viesť až k 

posadnutosti dokázať ostatným, že ani oni nie sú O.K.. 

Správanie: byrokratický postoj - zvýšený dôraz na 

dodržiavanie stanovených formálnych pravidiel a kontrol, 

zvýšená kritickosť, nepriama agresia, osočovanie, bezmocné 

výlevy zlosti, pocity krivdy, sklon k podozrievavosti, 

manipulatívnosť, potreba chrániť sám seba, potreba odreagovať 

svoje nepríjemné pocity na druhých, atď.  

Ľudia, ktorý boli v živote vystavovaný psychickému 

alebo fyzickému týraniu, často dospejú k postoju Ja som O. K. – 

Ty nie si O. K.. Takýto človek objaví vlastnú hodnotu, ale 

vzhľadom na nedostatok pohladení od druhých ľudí, udeľujú si 

http://www.ia.gov.sk/
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tieto pohladenia sami. Ich motto „Všetci ste zlí!“ sa v 

miernejších formách prejavuje aroganciou a iróniou, v 

extrémnejších formách toto motto vytvára ľudí bez akýchkoľvek 

zábran, ktorí nikdy neľutujú svoje správanie a konanie. Avšak 

musíme si uvedomiť, že tento pocit v skutočnosti nepramení zo 

sily, ale naopak zo slabosti človeka. Každý človek občas pocíti 

strach zo slabosti a z poníženia, ale skutočne silný človek sa s 

týmito obavami dokáže vysporiadať. Naopak pohľad do vnútra 

navonok arogantného a silného človeka ukáže, že tento postoj 

nie je prejavom skutočnej sily, ale iba gestom zúfalého človeka, 

ktorý nedokáže vydržať vlastnú slabosť. Tragédia týchto ľudí 

spočíva v tom, že sa celý život odmietajú pozrieť pravde do očí. 

Nie sú schopní objektívne posúdiť vlastnú spoluúčasť na tom, s 

čím sa v živote stretávajú. Vinu za všetko zlé čo sa im stalo 

pripisujú druhým. Okolo seba zhromažďujú zástup slabochov, 

ktorí ho obdivujú a on nimi pohŕda.  

 

Správanie: autokratický postoj - arogantné 

vystupovanie, potreba pocitu prevahy (prezieravosť alebo 

naopak blahosklonnosť), nezáujem o potreby druhých, problémy 

s naslúchaním druhým, sklon k agresívnemu správaniu a 

devalvácii, používanie zľahčujúcich poznámok, rozhodnosť ale 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
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s menšou ochotou niesť zodpovednosť, nedôverčivosť, neochota 

priznať svoje chyby alebo slabiny, strach zo zneužitia, potreba 

vyhrávať, prekonať ostatných, atď.  

Postoj Ja som O. K. – Ty si O. K. je základom každej 

zdravej a silnej osobnosti. Každý skutočne silný človek je O.K., 

pretože si svoju silu uvedomuje – vie, že môže prekonať prehru i 

poníženie, ale jeho vnútorný svet sa nerozpadne. Pozná vlastnú 

hodnotu, ale zároveň si uvedomuje i význam druhých ľudí. Vie, 

že úplným človekom sa môže stať len v spolubytí s druhými. 

Správanie: postoj víťaza - kompetentné, vyrovnané, 

ústretové, komunikatívne, schopnosť pružne reagovať a 

prispôsobiť sa situácii, dôvera v druhých, schopnosť priznať si 

chybu bez straty sebavedomia, atď.  

Spôsob komunikácie je najviac ovplyvnený vzájomnými 

postojmi komunikujúcich: Viera v seba sa prejavuje 

vyrovnanosťou, zdravým sebavedomím, kľudom, dobrou 

náladou, spokojnosťou, optimizmom, naopak pocit „Ja nie som 

O.K.“ neistotou, zmätenosťou, obavami zo zlyhania, 

nesmelosťou, pochybnosťami o sebe samom.  

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
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Dôvera k ostatným ľuďom a k svetu sa prejavuje 

otvorenosťou, záujmom o potreby druhých, pozitívnymi 

očakávaniami, nedôvera naopak podozrievavosťou, odporom, 

udržiavaním si odstupu, podceňovaním a negatívnymi 

očakávaniami. Z toho vychádzajú i reakcie druhých na osoby s 

jednotlivými životnými postojmi: 

» Postoj (- +) je vnímaný ako príjemné, ale menej 

dôveryhodné vystupovanie (snaží sa, ale nevypadá 

dôveryhodne), môže byť považované i za známku slabosti alebo 

priamu či nepriamu výzvu k zneužitiu, môže viesť ku 

stupňujúcemu sa nátlaku.  

» Postoj (- -) býva hodnotený ako neadekvátny, málo 

prijateľný, vyvoláva odmietavý postoj, podráždenosť a snahu o 

verbálnu odvetu, čo spätne posiluje pocit „Nie som O.K.“ a ako 

v začarovanom kruhu potvrdzuje negatívne očakávanie.  

» Postoj (+ -) môže vyvolať dve najpravdepodobnejšie 

reakcie: 

http://www.ia.gov.sk/
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 konfrontáciu – kto z koho, protiútok, konflikt, 

obranný postoj, boj o prestíž, t. j. emócie zvíťazia 

nad vecným obsahom, 

 ústup do ofenzívy – stiahnutie sa, pasívna 

rezistencia, 

 v obidvoch prípadoch avšak nátlak vedie len k 

vonkajšiemu prispôsobeniu, nie k zmene názorov 

a presvedčenia.  

» Postoj (+ +) pôsobí dojem dôveryhodnosti, 

kompetentnosti, presvedčivé vystupovanie, tlmí nepriateľské 

reakcie, napomáha konštruktívnosti konania – úspora času.  

 

Komunikačné techniky mediátora 

 Odporúčané - » akceptuje prejavený záujem, » 

uľahčuje komunikáciu, » dáva priestor pre 

komunikáciu, » aktívne počúva, » dáva spätnú väzbu, 

» dáva možnosť vyjadriť svoj názor pocity a návrhy 

riešení, » verifikuje, » je nestranný, » má prehľad 

http://www.ia.gov.sk/
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o zákonoch, » je vecný, » prechádza prehĺbeniu 

konfliktu, » je konštruktívny, » robí čiastkové dohody, 

» sumarizuje, analyzuje, » dodržiava mlčanlivosť, » 

analyzuje pocity. 

 Nežiaduce – » útočenie, » príkazy, » obviňovanie, » 

výčitky, » hodnotenie,  

» vyvoláva pocity viny, » irónia, » zosmiešňovanie, 

» nepočúva, » neoveruje,  

» nedáva spätnú väzbu, » osobné zainteresovanie, » 

odbočovanie od veci,  

» nevhodný humor, » vlastné návrhy riešenia, » 

robenie ,,experta”, hľadanie pravdy, » nenarába 

s hypotézami. 

 

http://www.ia.gov.sk/
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6  KONFLIKT A JEHO VNÍMANIE    

 

Konflikt vyjadruje vzájomný zásah, zrážku, vzájomné 

zasahovanie. Je všeobecným javom a je prirodzenou súčasťou 

ľudského života vo všetkých jeho oblastiach. Či už je to oblasť 

pracovných, priateľských, rodinných, susedských vzťahov, v 

každej z nich má konflikt svoje pevné miesto. Konflikt je 

proces, v ktorom jedna strana vynakladá vedomé úsilie vo forme 

blokujúcich aktivít s cieľom zmariť snahy inej strany za účelom 

znemožniť dosiahnutie jej zámerov alebo sledovanie jej 

záujmov. 

 

6.1 ZÁKLADNÉ POHĽADY NA KONFLIKT  

 

» Tradičný pohľad na konflikt - vychádza z 

presvedčenia, že konflikt je výlučne škodlivý. Spája sa s 

negatívnymi pojmami ako sú násilie, deštrukcia, iracionalita, 

agresivita a pod. V súlade s týmto vnímaním je konflikt 

„nástrojom diabla“ a podľa toho je potrebné naň pozerať. 

Najlepšie je vyhnúť sa mu, potlačiť ho, zrušiť. Konflikt je 

http://www.ia.gov.sk/
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vnímaný ako výsledok nedostatočnej a zlej komunikácie, nízkej 

úrovne úprimnosti a otvorenosti, je dôsledkom neschopnosti a 

neochoty manažérov zohľadňovať záujmy a potreby svojich 

podriadených. Konflikty odčerpávajú energiu a zdroje, ktoré by 

mali byť vynaložené oveľa účelnejšie a efektívnejšie. Napriek 

tomu, že narastá počet empirických a vedeckých dôkazov o tom, 

že potláčanie, redukovanie konfliktov nevedie k zvyšovaniu 

výkonnosti, dodnes mnoho ľudí (aj na manažérskych postoch) 

pokladá konflikt za škodlivý, za zlé vysvedčenie a zlé znamenie. 

Mnoho ľudí na konflikt pozerá ako na nežiadúcu odchýlku, 

prejav nerovnováhy, ktorú je potrebné upraviť.  

» Vyvážený pohľad na konflikt - vychádza z poznania, 

že konflikt je prirodzenou a nevyhnutnou zložkou všetkých 

spoločenských vzťahov. Objavuje sa na všetkých úrovniach 

spoločnosti. Všetci sme si v niečom podobní a v niečom sme 

odlišní. Pretože sme rôzni, máme rôznu úroveň a uhol vnímania 

vecí a udalostí okolo seba. Realita pre každého z nás je to, čo 

vníma. Tieto odlišné reality sa prirodzene dostávajú do 

konfliktu. Podľa vyváženého pohľadu na konflikt je možné 

usudzovať, že skupiny ľudí, kolektívy, organizácie, ktoré sú bez 

konfliktov sú statické, apatické voči okoliu a zmenám, 
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nevšímavé voči novinkám a inováciám, často ako keby ani 

„nežili.“  

Konflikt môže viesť k negatívnym, ale aj k pozitívnym 

efektom. Hlavnou pozitívnou hodnotou interpersonálneho 

konfliktu je fakt, že nás núti zamyslieť sa a skúmať problém, 

ktorému by sme sa inak vyhýbali. Určitá hladina konfliktu je 

niekedy potrebná pre tvorivú, sebakritickú atmosféru a 

dosahovanie optimálneho výkonu. Medzi možné negatívne 

efekty patrí narastanie negatívnych pocitov u jednej zo strán 

konfliktu, zbytočne vynaložená energia, ktorú by bolo možné 

využiť lepšie, uzatvorenie sa pred druhou stranou. 

 

6.2 KONFLIKT A JEHO VÝVOJOVÉ FÁZY 

 

Konflikt je potrebné brať na vedomie, nevnímať ho ako 

nutné zlo, ale dokázať ho prijať. Je potrebné si uvedomiť, že 

konflikt nie je totožný s chaosom, práve naopak, je spravidla 

vysoko štruktúrovaný, má svoj proces, svoj priebeh, ktorého 

fázy sú predvídateľné. Z uvedeného vyplýva, že samotný 

http://www.ia.gov.sk/
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konflikt má určitý systém, určitý poriadok, a ako taký môže byť 

dokonca žiadúcim javom.  

 

Proces konfliktu má štyri základné vývojové fázy:  

1. fáza prípravná (potenciálna), 

2. fáza vnímania , 

3. fáza jednania (aktivita), 

4. fáza výsledná,  

 

V rámci prvej fázy je možné identifikovať určité 

východiskové, počiatočné podmienky, ktoré dávajú predpoklady 

vzniku konfliktu. Ich existencia ale neznamená, že konflikt musí 

nutne nastať – sú len určitým základným predpokladom. 

Jedným z takýchto predpokladov je napríklad určitá závislosť 

ľudí na sebe pri výkone práce: pracovníci sa musia deliť o 

obmedzené zdroje (materiál, priestor, nástroje). Ďalším zdrojom 

vzniku konfliktov je komunikácia. Komunikačné šumy (viď 

predchádzajúce lekcie) môžu spôsobovať nedorozumenia, ktoré 

môžu skončiť v známom „ty o koze, ja o voze“. Taktiež sem 

patria sémantické posuny, ktoré sú výsledkom rôznej úrovne 
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vzdelania, výcviku, skúseností a výchovy, selektívneho 

vnímania a nedostatočnej úrovne informácií. Rovnako je sem 

možné zaradiť jazykové a kultúrne bariéry, „profesijnú slepotu“ 

a pod.  

Na vznik konfliktu má vplyv aj prostredie, v ktorom 

ľudia pôsobia. Veľmi dynamické, rýchlo sa meniace a 

vyvíjajúce sa prostredie spôsobuje veľký tlak na ľudí, zaťažuje 

zmysly, kladie vysoké nároky na spracovanie informácií, je 

stresujúce a neurotizujúce. Často spôsobuje syndróm tzv. burn-

out (vyhorenia) ľudí, najmä v povolaniach, kde je neustály 

kontakt s inými ľuďmi, ako je povolanie učiteľa, lekára, 

zdravotnej sestry, opatrovateľky a pod.  

 

Vnímanie je druhou fázou procesu konfliktu. Je nutné 

si uvedomiť, že konflikt nie je konfliktom do tej doby, než my 

sami nepripustíme, že sa situácia takto vyvinula. Jedna stará 

múdrosť hovorí o tom, že nás nikto nemôže uraziť bez nášho 

súhlasu – bez toho, aby sme si to pripustili. To isté platí aj o 

vzniku konfliktu. Nikto nás nemôže prinútiť, aby sme do 

konfliktu vstúpili bez toho, aby sme to sami nepripustili. 

Spúšťací mechanizmus konfliktu je v tom, že si ho my sami 

http://www.ia.gov.sk/
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pripustíme. Konflikt teda nie je konfliktom, pokiaľ si ho sami 

nepripustíme. Východiskové predpoklady pre vznik konfliktu 

popísané v prvej fáze jeho procesu sú schopné spustiť konflikt 

len v tom prípade, ak sa jedna alebo viac zúčastnených strán 

cítia dotknuté. Až vo chvíli, keď ľudia cítia úzkosť, ohrozenie, 

frustráciu alebo nepriateľstvo sú ochotní konflikt pripustiť a 

„spustiť“ jeho ďalšiu fázu.  

 

Do tretej fázy vstupuje proces konfliktu v okamihu, keď 

sa jedna strana cíti natoľko ohrozená, že začne robiť aktivity 

vedúce k zmareniu snáh a zámerov druhej strany. Začne jednať 

(konať). Toto konanie je cieľavedomé a zámerné a jeho cieľom 

je znevýhodnenie, frustrácia protivníka. V tejto fáze sa konflikt 

stáva otvoreným. Väčšina zásahov do konfliktu a pokusov o 

jeho usmerňovanie a zvládanie začína až v tejto fáze. Ale nádej 

na úspech je menšia než, keby k týmto zásahom došlo v 

predchádzajúcich vývojových fázach konfliktu. Súčasne je ale 

potrebné uviesť, že nie každý konflikt je vždy riešiteľný. Môže 

nastať situácia, že jedna alebo viac strán nemajú na ukončení 

konfliktu z rôznych príčin záujem, nedosiahli taký emocionálny 

stav, aby boli schopné konflikt ukončiť a pod.  

http://www.ia.gov.sk/
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Štvrtá fáza konfliktu - zo vzájomného pôsobenia 

konfliktných strán a konfliktného správania, ako aj snáh o 

zvládnutie konfliktu vznikajú vždy určité výstupy, výsledky. Tie 

môžu byť v zásade dvojakého druhu: funkčné a pozitívne, ktoré 

zlepšia situáciu, výkonnosť, klímu a pod. alebo disfunkčné a 

negatívne – tie, ktoré situáciu zhoršia.  

 

  

http://www.ia.gov.sk/
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7 PRÍČINY VZNIKU INTERPERSONÁLNYCH 

KONFLIKTOV 

 

Bez ohľadu na charakter spoločenského prostredia, v 

ktorom ku konfliktom dochádza, majú všetky medziľudské 

konflikty nejakú príčinu. Medzi najčastejšie príčiny 

interpersonálnych konfliktov patria: 

» Klamanie (neúprimnosť) - lož je zaručeným 

zdrojom konfliktu. Keď ľudia nehovoria pravdu je takmer isté, 

že skôr alebo neskôr medzi nimi dôjde ku konfliktu. Nemusí ísť 

pritom vyslovene o hovorenie lží, stačí polopravda, zamlčovanie 

určitých skutočnosti, informácií a pod. 

» Nedbanlivosť (povrchnosť) - nesplnenie sľubov, 

nenaplnenie očakávaní druhých, vyhýbanie sa zodpovednosti, 

„odfláknutie“ plnenia úloh a povinností sú častými zdrojmi 

medziľudských konfliktov, nielen medzi nadriadenými a 

podriadenými ale aj v rodinách, medzi priateľmi a partnermi. 

http://www.ia.gov.sk/
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» Nedorozumenie - ku ktorému dochádza vtedy, ak 

správanie alebo zámer jednej strany sú druhou pochopené inak, 

než boli zamýšľané. 

» Zámer - naše zámery môžu rovnako dobre viesť k 

vyriešeniu konfliktu, ako aj k jeho vyvolaniu. Ak je našim 

zámerom druhému človeku porozumieť, správať sa v záujme nás 

oboch, je možné s veľkou pravdepodobnosťou konfliktu predísť. 

Ak to však chceme tomu druhému „ukázať“, nič mu 

„nedarovať“, je to spravidla veľmi krátka a priama cesta ku 

konfliktu. 

» „Osobný priestor“ – a jeho nejasné hranice sú ďalšou 

častou príčinou konfliktov. Osobný priestor, okruh pritom 

vnímame v dvoch rovinách a to ako priestor fyzický a priestor 

psychický. Pre každú kultúru je charakteristické, že uznáva 

určité vymedzenie fyzického osobného priestoru, t.j. okruhu 

telesnej blízkosti dvoch osôb. Narušenie tohto „kruhu“, 

prekročenie jeho hraníc je dôvodom na konflikt. Rovnako je 

tomu aj pri narušení psychického osobného priestoru. Je známou 

pravdou, že introverti, si toto „územie“ strážia omnoho 

http://www.ia.gov.sk/
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starostlivejšie v porovnaní s extrovertmi. Introverti preto oveľa 

ťažšie znášajú, keď sa určité informácie dostanú „na povrch“, 

alebo keď sa k nim niekto príliš strmo a nešetrne snaží priblížiť. 

Každý človek by mal svojmu okoliu dať najavo, akým 

spôsobom s ním „zaobchádzať“. Čo mu vyhovuje a čo nie, čo si 

praje a čo ho naopak rozčuľuje a znervózňuje. Pravdou ale je, že 

len málo ľudí samo vie čo chce, aké sú ich skutočné priania a 

túžby, zámery a očakávania, kde sú ich hranice. A ešte menej z 

nich dokáže tieto skutočnosti jasne a zrozumiteľne prejaviť, dať 

najavo voči ostatným. 

» Strach - každý, kto sa ocitne v konfliktnej situácii sa 

cíti ohrozený. Obavy vznikajú často zo situácie, keď je človek 

úprimný a otvorený, čo môže mať za následok jeho väčšiu 

zraniteľnosť. „Byť otvorený sa nevypláca“ je jedna z často 

opakovaných myšlienok, „môže to vyvolávať nevraživosť, 

odmietnutie, odplatu.“ 

» Postranné úmysly - objavujú sa v situáciách, keď 

jedna strana má záujem na niečom, čo nechce odhaliť pred 

druhou stranou, alebo sa to snaží utajiť, alebo nepriznať. 

(Podriadený sa všade pochvalne vyjadruje o svojom šéfovi, 

http://www.ia.gov.sk/
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napriek tomu, že v skutočnosti o ňom nemá vysokú mienku, s 

cieľom dosiahnuť zvýšenie platu). Postranné úmysly alebo 

záujmy môžu byť v podobe vedomej a nevedomej. Ako príčiny 

konfliktu sú však obe podoby rovnako škodlivé.  

 

7.1 ZVLÁDANIE KONFLIKTOV, VYJEDNÁVANIE 

 

Konflikt, ako už bolo naznačené v predchádzajúcom 

texte, vzniká všade tam, kde sa ľudia nedokážu dohodnúť. 

Umenie zvládať konflikty, dosiahnuť dohodu a zabrániť alebo 

urovnať rozpory nie je vlastné každému človeku. Mnoho ľudí 

pristupuje k riešeniu konfliktu svojím „univerzálnym“, 

„osvedčeným“ spôsobom. Pravdou však je, že existuje niekoľko 

prístupov, z ktorých je možné si zvoliť ten najprimeranejší a 

najefektívnejší v danej situácii.  

Päť základných prístupov jednania a zvládania 

medziľudských konfliktov:  

 

 Konfrontácia - dochádza k nej v prípadoch, keď sa 

jedna strana snaží dosiahnuť svoje ciele, alebo sledovať 

http://www.ia.gov.sk/
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svoje zámery bez ohľadu na dôsledky, ktoré môžu nastať 

pre druhú stranu. Ide teda o agresívne a nekooperatívne 

sledovanie výlučne svojich záujmov a nerešpektovanie 

záujmov druhej strany.  

 Spolupráca - je to situácia, kedy všetci zúčastnení berú 

ohľad na záujmy druhých a pracujú spoločne na riešení 

výhodnom pre všetky zúčastnené strany. Účastníci 

konfliktu sa snažia o asertívne presadzovanie svojich 

záujmov pri dodržaní rešpektu voči záujmom druhej 

strany. 

 Vyhýbanie - prístup podceňujúci vlastné záujmy 

rovnako ako záujmy druhej strany. Tento prístup sa 

opiera o názor, že akýkoľvek konflikt je škodlivý a preto 

je nutné buď ustúpiť, alebo ho potlačiť. 

 Ústup - ide o uspokojenie oponenta v čo možno 

najširšom meradle. Jeho záujmy nadraďujeme nad 

záujmy a zámery svoje. Je to prístup, v rámci ktorého je 

jedna strana pre zachovanie kľudu a pokoja ochotná sa 

obetovať. 

 kompromis 

http://www.ia.gov.sk/
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Iný pohľad na konflikty a spôsoby ich riešenia uvádza tieto 

taktiky: 

 Agresia – vzájomne otvorené útoky.  

 Manipulácia – vzájomne skryté útoky. 

 Kapitulácia – jeden z účastníkov sa vzdá. 

Výsledkom používania uvedených taktík sú tieto možnosti 

riešenia konfliktu:   

» výhra – prehra, 

» prehra – výhra, 

» prehra – prehra, 

» výhra – výhra 

Jediným spôsobom, ako vyriešiť konflikt je vedome sa 

snažiť o výsledok typu výhra- výhra (teda kompromis alebo 

spoluprácu), čiže cieľavedome zvoliť asertívny prístup miesto 

agresie, manipulácie alebo kapitulácie. Ak totiž zvíťazí v 

konflikte len jedna strana, tá porazená jej to pravdepodobne pri 

najbližšej vhodnej príležitostí vráti. Taktiky ako agresia, 

manipulácia a kapitulácia nevyhnutne vedú k jednej z možností 

uvedených pod číslami 1 .a 2. Jedna strana vždy stráca alebo 

http://www.ia.gov.sk/
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prehráva, čo v konečnom dôsledku vedie k tomu, že strácajú 

alebo prehrajú všetci. Čo je ale jednou z najpodstatnejších 

okolností v procese riešenia konfliktu je skutočnosť, aby strany 

mali spoločný „komunikačný kód“, aby boli schopné sa 

„naladiť“ na jednotne zdieľanú a zrozumiteľnú frekvenciu. 

Hľadanie riešenia konfliktov nevyžaduje nič iného, než začať sa 

na doterajších oponentov pozerať ako na partnerov – hoci len 

pre účely vyriešenia daného konfliktu.  

 

Podľa počtu zúčastnených osôb je možné rozdeliť konflikty 

do 4 skupín:  

1. Intrapersonálne konflikty – vnútorné, osobné konflikty 

jednej osoby. 

2. Interpersonálne konflikty – konflikty medzi dvoma 

osobami. 

3. Skupinové konflikty – konflikty, ktoré vznikajú vo 

vnútri danej skupiny. 

4. Medziskupinové konflikty – konflikty medzi dvoma 

skupinami osôb. 

http://www.ia.gov.sk/
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Podľa psychologickej charakteristiky delíme konflikty na:  

1. Konflikty predstáv, 

2. konflikty názorov,  

3. konflikty postojov, 

4. konflikty záujmov  

 

1. Konflikt predstáv – stretnutie dvoch ľudí s odlišnými 

predstavami o tej istej veci. Tu treba podotknúť, že existencia 

odlišností v predstavách ľudí o rovnakých veciach je javom 

celkom normálnym, táto odlišnosť vo vnímaní je spôsobená 

motiváciou, skúsenosťami, záujmami, predsudkami i fantáziou 

zúčastnených osôb. Pri riešení konfliktov predstáv je vhodné 

uplatňovať tieto zásady: 

» zreteľne povedať, čo si predstavujem, ak 

poviem....., overiť si, ako mi druhý rozumie, použiť 

parafrázovanie, 

» spýtať sa druhého, čo si myslí, keď 

hovorí....., požiadať o vysvetlenie, 

http://www.ia.gov.sk/
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2. Konflikt názorov – názor sa odlišuje od predstavy tým, 

že spojíme určitú predstavu s hodnotiacim úsudkom. Konflikt 

názorov sa rieši zavádzaním dohodnutých pravidiel, noriem, 

prip. hlasovaním. 

 

3. Konflikt postojov – postoj je citové, emocionálne 

vnímanie sveta, je to teda názor zafarbený práve osobným 

citovým vzťahom, pri jeho riešení platí zásada dobré 

presadzovať dobrými spôsobmi. 

 

4. Konflikt záujmov – jeho klasickým príkladom je súboj 

„buď ja alebo ty“, ide o najzávažnejšiu a najzložitejšiu skupinu 

konfliktov. 

Riešenie konfliktov je proces riešenia vzniknutých sporov. 

Úspešné vyriešenie konfliktu je charakterizované spokojnosťou  

oboch strán, respektíve splnením požiadaviek oboch strán v 

spore, adekvátne adresujúc ich záujmy, tak aby došlo k 

spokojnosti s výsledkom.  
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7.2 METÓDY RIEŠENIA KONFLIKTOV  

 

Medzi metódy riešenia konfliktov zaraďujeme:  

 súdny proces, 

 arbitráž, 

 mediácia, 

 konciliácia, 

 a mnoho typov negociácie.  

Riešenia konfliktov sa delia na dve významné podskupiny:  

 Rozhodovacie procesy, ako súdny proces či arbitráž, v 

ktorých sudca, porota, alebo arbitrátor rozhoduje o 

výsledku sporu. 

 Súhlasné procesy, ako mediácia, konciliácia či 

negociácia, v ktorých sa strany pokúšajú nájsť zhodu.  

Alternatívne riešenia konfliktov - je spoločné meno pre 

niekoľko typov riešenia konfliktov, ktoré nie sú niektorými 

považované za súčasť tradičného hlavného prúdu právnych vied, 

no získali si prijatie širokej verejnosti. 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/


 
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje 
www.ia.gov.sk     www.esf.gov.sk     www.minedu.gov.sk                                        

73 
 

 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/


 
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje 
www.ia.gov.sk     www.esf.gov.sk     www.minedu.gov.sk                                        

74 
 

PRÍLOHY 

 

 

Príloha 1: Pozitíva, negatíva, príležitosti a hrozby pri práci s 

klientom 

Príloha 2: Test asertivita 

Príloha 2: Mapa asertivity 

Príloha 3: Desať typov pre zlepšenie znalosti ľudí 
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Príloha 1  

Pozitíva, negatíva, príležitosti a hrozby pri práci s klientom 

Silné stránky 

» zaregistrovaná sociálna 

služba na TSK 

» multidisciplinárny tím 

zamestnancov – zaručuje 

kvalitu poskytovaných služieb 

» uspôsobené priestory na 

individuálne a skupinové 

poradenstvo 

» spracované metodiky, 

príručky a smernice 

» podpora externého 

hodnotiteľa 

» spolupráca s štátnou správou, 

verejnou správou, 

samosprávou, verejnými 

a neverejnými poskytovateľmi 

a inštitúciami 

Slabé stránky 

» prílišná administratíva, 

ktorá bráni vo vykonávaní 

priamej práci s klientom  

» absentuje záujem zvýšenia 

záujmu a aktuálnosti 

o problematike závislosti 

v spoločnosti 

» ťažká integrácia 

a socializácia klientov, ktorý 

majú problém s návykovými 

látkami a návykovými 

škodlivými činnosťami 
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Príležitosti 

» služba je dostupná 

verejnosti, blízko ÚPSVaR 

a stanice v centre mesta 

» bezplatne 

» anonymita 

» zabezpečené individuálne 

potreby klientov, bez ohľadu na 

vek, pohlavie, náboženstvo 

a etnickú príslušnosť 

» využitie osobnostného 

potenciálnu nezamestnaných 

ľudí na trhu práce pri vyriešení 

finančného problému 

s návykovými látkami 

» spracovanie finančného 

plánu – rodinný rozpočet 

Hrozby 

» klienti, ktorí majú 

problémy s užívaním 

návykových látok sú z okraja 

spoločnosti, kde je vidieť 

viacnásobné znevýhodnenie 

a sociálno-patologických javy 

- ťažké nadväzovanie 

spolupráce 

» alebo sú to klienti 

z ekonomicky stabilných 

rodín,  problém s návykovými 

látkami sa zakrýva, 

nepomenuváva sa, rieši sa 

špecificky  

» získanie klientely na 

spoluprácu 

» predčasné ukončenie 

návštevnosti zo strany 

klienta/v, z dôvodu 

pomyselnej a dočasnej 

stabilizácie v prostredí 

klienta/rodiny 
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Príloha 2 

 

TEST  ASERTIVITA 

 

V živote sa stretávame pre nás s neprijemnými situáciami, keď 

po nás niekto chce, čo my nechceme. Každý sa snažíme ich 

nejakým spôsobom riešiť. Zamyslite se nad sebou a zvážte 

nasledujúce tvrdenia. Ako to robíte vy?  Zvoľte jednu zo štyroch 

možností:  

1. pokiaľ tvrdenie vystihuje vaše správanie, 

2. keď sa podobne správate síce nie vždy, ale často, alebo 

sa tomuto spôsobu približujete, 

3. keď vás tvrdenie skôr nevystihuje, väčšinou to tak 

nerobíte ak tvrdenie vaše správanie nevystihuje 

v žiadnom prípade, celkom ho odmietate  

1 Keď ma kolega požiada o pôžičku, 

nedokážem mu to odmietnuť, aj keď na 

tom nie som sám práve finančne dobre 

1 2 3 4 

2 Neviem začať rozhovor s osobou, ktorá je 

mi nesympatická. Čakám, až to urobí 

sama 

1 2 3 4 

3 Keď ma niekto niekam pozve a ja vidím, 

že mu na tom záleží, neviem odmietnuť, 

aj keď sa mi to vôbec nehodí. 

1 2 3 4 

4 Keď ma niekto predbehne vo fronte, 

nedokážem sa ohradiť, aj keď mám sto 

chutí to urobiť 

1 2 3 4 

http://www.ia.gov.sk/
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5 V rôznych diskusiách neviem druhým 

skočiť do reči aj keď je jasné, že už len 

mlátia prázdnu slamu. 

1 2 3 4 

6 Ak mám v akejkoľvek situácii niekomu 

na jeho žiadosť, prosbu povedať "nie", 

robí mi to problémy, je mi trápne 

1 2 3 4 

7 Neviem ukončiť rozhovor, aj keď ma ani 

hovorca ani téma vôbec nezaujíma, alebo 

nemám čas. 

1 2 3 4 

8 Keď sa s niekým rozprávam, nedokážem 

mu oponovať, aj keď si myslím, že môj 

vlastný názor je lepší. Radšej ho ani 

neuvediem 

1 2 3 4 

9 Je mi trápne opýtať sa, keď niečomu 

nerozumiem (v práci, doma, na školení 

atď.). 

1 2 3 4 

10 Na schôdzach a rôznych verejných 

zhromaždeniach nediskutujem. Pripadal / 

a by som si hlúpo 

1 2 3 4 

11 Keď niekto zruší stretnutie, ktoré sme 

mali dohodnuté, neviem ponúknuť iný 

termín. Čakám, že to urobí on 

1 2 3 4 

12 Keby som sa pokúsil druhým ľuďom 

prikazovať, dopadlo by to zrejme podľa 

porekadla "Rozkáž a urob sám". 

1 2 3 4 

 

 

 

13 Keď mi niekto z blízkych ľudí krivdí, nič 

nenamietam. Ovládam sa, aby nepoznali 

moje rozladenie 

1 2 3 4 

14 Pozvať na schôdzku osobu opačného 

pohlavia, o ktorú mám záujem, je pre 

mňa nadľudský výkon .. 

1 2 3 4 

http://www.ia.gov.sk/
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15 Ak ma niekto chváli a robí mi poklony, 

som v rozpakoch, neviem, ako reagovať, 

neviem si rady sám so sebou 

1 2 3 4 

16 Keď prinesiem zo samoobsluhy 

nazelenatú salámu, radšej ju vyhodím, 

ako by som vybavoval reklamáciu 

1 2 3 4 

17 Naskakuje mi husia koža, keď si 

predstavím, že by som sa musel živiť ako 

agent poisťovne. 

1 2 3 4 

18 Ak mám hovoriť o niečom dôležitom, 

alebo s niekým, na kom mi záleží, 

začnem hovoriť nezreteľne, niekedy sa aj 

zakoktám 

1 2 3 4 

19 Je mi veľmi nepríjemné, keď musím v 

situácii núdze požiadať cudzieho človeka 

treba o lístok na autobus 

1 2 3 4 

20 Je mi nepríjemné začať rozhovor s 

"oficiálnymi" alebo "vyššie postavenými" 

osobami, a to aj keď im nutne potrebujem 

niečo oznámiť. 

1 2 3 4 

Zdroj: Capponi, Věra; Novák Tomáš. Asertivně do života. 

Praha. Grada. 1994. 
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Spočítajte si body. 

 

Ak máte viac ako 70, nejasajme príliš. Je síce pravda, že 

nepatríte k ľuďom, ktorí na sebe nechajú dreva štiepacieho. Ale 

pozor - nie ste niekedy trochu agresívny? Iste by vám 

neuškodilo priučiť sa, ako si zachovať vlastnú tvár, bez toho, 

aby ste zasahovali do "kruhov" druhých.  Nie vždy je sociálne 

úspešný ten, kto má široké lakte. Býva skôr v nebezpečenstve, 

že sa mu každý radšej vyhne. 

 

Vyšlo vám 50 - 70 bodov? Nemusíte sa báť, vy sa v živote 

nestratíte. 

 

Dosiahli ste 30 - 50 bodov? Zdá sa, že keď vám ide o niečo 

skutočne dôležité, nedáte sa. Neupadajte na mysli, aj keď by to 

mohlo byť lepšie. Ako hovorí príslovie, aj dobrý farár sa musí 

do smrti učiť. 

 

Získali ste menej ako 30 bodov? Patríte k tým až moc 

slušným. Nepreháňajte to. Ste síce uchránený povesti hádavých 

ľudí, ale nie je zase potreba nechať so sebou zametať. Niekedy 

tak nepriamo podporujete "darebákov". To predsa nechcete, že? 

http://www.ia.gov.sk/
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Príloha 2 

MAPA ASERTIVITY 

Vyberte u každého tvrdenia úroveň Vášho súhlasu : 

0 = nikdy  

1 = zriedka  

2 = občas      

3 = obvykle 

4 = takmer vždy, vždy 

       

Číslo 0 1 2 3 4 

1 Stane sa Vám, že kúpite niečo, čo ste 

pôvodne nechceli, len preto, že je pre vás 

obtiažne odmietnuť ponuku predavača? 

      

2 Váhate s vrátením tovaru do obchodu, 

pokiaľ sa ukáže, že je pokazené alebo z  

iných dôvodov nevyhovuje? 

     

3 Pokiaľ niekto nahlas hovorí v priebehu 

filmu, koncertu a pod., požiadate ho, aby 

nerušil? 

     

4 Keď niekto strká do vašej stoličky, opiera 

sa o vaše operadlo, alebo vás podobným 

spôsobom obťažuje, poviete mu to? 

     

5 Poviete fajčiarovi blízko vás, že vás dym 

z jeho cigarety obťažuje?  

     

http://www.ia.gov.sk/
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6 Upozorníte človeka, ktorý sa predbehne 

vo fronte, že vám to vadí? 

     

7 V prípade poruchy alebo technického 

nedostatku v byte, kancelárii apod. 

požadujete nekompromisne u 

zodpovedného pracovníka nápravu? 

     

8 Známy, ktorému ste požičali peniaze, 

vám ich zabudol vrátiť. Pripomeniete mu 

to?  

     

9 Máte pocit, že iní ľudia majú tendenciu 

vás využívať, alebo s vami manipulovať?  

     

10 Odmietnete prosbu o pomoc alebo 

službu, ktorá je pre vás obtiažna alebo 

priamo nevýhodná? 

     

11 Pokiaľ sa k vám niekto zachová 

nespravodlivo alebo vám ukrivdí, 

upozorníte ho na to?  

     

12 Ste schopný zahájiť rozhovor 

s ktorýmkoľvek človekom?  

     

13 Máte problém udržať rozhovor s vašimi 

spolupracovníkmi alebo známymi?  

     

14 Máte problém udržať očný kontakt 

s človekom, s ktorým sa rozprávate?  

     

15 Viete, ako sa zachovať, keď vás niekto      
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chváli?  

16 Viete úprimne pochváliť vašich 

spolupracovníkov, známych a priateľov?  

     

17 Máte problém s kritizovaním vašich 

spolupracovníkov, známych a priateľov?  

     

18 Viete požiadať vašich známych, 

priateľov, kolegov o službu alebo 

pomoc?  

     

19 Viete byť otvorený a jednoznačný pri 

vyjadrovaní vašich pocitov voči mužom?  

     

20 Viete byť otvorený a jednoznačný pri 

vyjadrovaní vašich pocitov voči ženám? 

     

21 Ste spontánny počas milostných hier?       

22 Ste spontánny voči sexuálnemu 

partnerovi ? 

     

23 Snažíte sa vyhýbať určitým ľuďom alebo 

situáciám z obavy pred prípadnými 

problémami? 

     

24 Viete sa so svojimi vnútornými pocitmi  

podeliť s ostatnými ľuďmi?  

     

25 Pokiaľ sa váš názor líši od názoru 

niektoho, koho si hlboko vážite, poviete 

mu svoje stanovisko?  

     

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/


 
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje 
www.ia.gov.sk     www.esf.gov.sk     www.minedu.gov.sk                                        

84 
 

26 Je pre vás obtiažne vziať  si slovo 

v diskusii, alebo vo vätšej skupine ľudí?  

     

27 Vadí vám,  keď vás niekto pozoruje pri 

práci?  

     

28 Zvýšíte hlas, aby ste prinútili druhých 

k tomu, aby urobili čo vy chcete?  

     

29 Stáva sa vám, že dokončíte vetu alebo 

myšlienku za niekoho druhého? 

     

30 Pokračujete v hádke, i keď je zrejmé, že 

ten druhý už toho má dosť? 

     

31 Keď máte zlosť, použijete 

nekontrolované alebo nevhodné výrazy? 

     

32 Ste kriticky zameraný voči cudzím 

názorom a myšlienkam?  

     

33 Mohli by ste byť dobrým modelom 

asertivity pre vaše vlastné deti? 

     

Zdroj: Lahnerová, D.: Asertivita pro manažery. Grada 

Publishing, Praha 2009 
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VYHODNOTENIE : 

Každá odpoveď, ktorá sa nachádza v zafarbenom poli 

naznačuje, že v tejto oblasti máte problém s presadzovaním 

vlastného názoru. U týchto odpovedí sa zamyslite nad príčinami 

vášho postoja, nad tým, kde sú vaše rezervy, a ako by ste túto 

situáciu mohli zmeniť s použitím nižšie uvedených asertívnych 

techník.  
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Príloha 3  

Desať typov pre zlepšenie znalosti ľudí 
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