
Vzdelávací modul 13 

Riešenie konfliktov 



Definícia EQF 

Vedomosti 

• Pochopenie 

pojmu konflikt; 

• Vedieť, ako riešiť 

problémy s 

konfliktmi. 

Zručnosti 

• Získanie zručností 

pri riešení 

konfliktov. 

Kompetencie 

• Predchádzanie 

konfliktom a 

predchádzanie 

im. 



Zásady 

 

Konflikty sú súčasťou každodenného života všetkých ľudí 

na svete. 

Konfliktom sa zvyčajne nedá vyhnúť. 

Ak sa nevyriešia, nastanú zranenia a blokády. 

Nemôžete byť v harmónii so všetkými. 

Zdroj: PowerPoint clipart 



Úvod 

Konflikt - jednoducho povedané - je to spor o dôležitých otázkach. 

Konflikty nie sú vždy žiaduce, často ničia pocit bezpečia. Či sa nám to 

však páči alebo nie, sú súčasťou našich každodenných aktivít a ich 

zdroje sú rôzne. Mnohé z nich navyše zohrávajú užitočnú úlohu, 

pretože nakoniec vám umožňujú pozrieť sa na potlačené problémy. 

Základný záver je jeden: konflikty sa musia vyriešiť. A presne viete, 

ktorý z nich by ste chceli vyriešiť ako prvý. Ale viete ako? Výber 

správnej stratégie pre danú situáciu pomáha pri riešení konfliktov. Zdroj: PowerPoint clipart 



5 štýlov riešenia konfliktov (1) 

1. Spolupráca 

2. Kompromis 

3. Boj 

4. Vyvarovanie sa 

5. Vzdanie sa 

 



 

5 štýlov riešenia konfliktov (2) 

Každý z týchto štýlov má svoje výhody a nevýhody a výber ako prostriedku riešenia sporu určuje, ku ktorému 

konfliktu došlo. Spolupráca, kompromis a spoločné boje tvoria tzv. Trojicu efektivity. Všetky sú 

charakterizované stupňom aktivity a otvorenosti. 
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Stupeň otvorenosti 

výrazný 

nevýrazný 

nevýrazný výrazný 

BOJ KOOPERÁCIA  

KOMPROMIS 

VYVAROVANIE SA VZDANIE SA 



 

1. Spolupráca 

Napriek ťažkostiam ide o partnerstvo. Zameranie na to, čo vás spája, ale 

nerozdeľuje, pretože je to práca na výhodách oboch partnerov. Predstavuje 

len malý podiel: spolupráca je nemožná, keď jedna zo strán napriek 

pozitívnym signálom nechce alebo jednoducho nemôže spolupracovať 

(bohužiaľ, existuje mnoho takýchto typov). 

 

Spolupráca je najťažšia zo štýlov, pretože si vyžaduje pochopenie vašich 

emócií a niekoho (t.j. emocionálna inteligencia), počúvanie, nasadenie, 

toleranciu a túžbu dosiahnuť šťastný koniec pre vás oboch. A hovoríme 

častejšie o spolupráci, než ju skutočne využívame. 
Zdroj: PowerPoint clipart 



2. Kompromis 

Kompromis je hľadanie zlatého priemeru. Je to umenie ustupovania 

a hľadania riešenia v mene všeobecného dobra. Keď sa vzdáte 

nepodstatných problémov - je to dobré; ak sa však vzdáte 

dôležitých záležitostí, bude pre vás ťažké hovoriť o radosti a 

výhodách riešenia konfliktov; Jediným pozitívnym aspektom je, že 

konflikt je preč. Vyzerá to tak iba niekedy, pretože konflikt sa môže 

vrátiť kvôli nemu a so zdvojenou silou. 

 

Kompromis má svoje klady a zápory, pretože nie vždy stojí za to 

trvať na vašej pozícii. Na druhej strane, kompromis vás priblíži k 

odovzdaniu sa sebe a následne k pocitom straty a bezmocnosti. 
Zdroj: PowerPoint clipart 



 3. Boj 

Boj emocionálne a fyzicky vyčerpáva, ale je potrebné získať 

spoločensky nezrelú autoritu, pretože boj je tiež obranou. A následne 

musíte dokázať šikovne zmeniť tento štýl na iný, priateľskejší. 

 

Kto je ten, kto s vami neustále bojuje? Je to osoba, ktorá neustále 

potrebuje preukázať svoju výhodu a skryť svoje slabiny (bohužiaľ s 

nimi často jednáme). 

Zdroj: PowerPoint clipart 



Súhlasné gestá (1) 

Počas boja prebieha tzv. Odvetný cyklus: reagujete útokom nekontrolovanej agresie, ktorý ďalej stimuluje 

protiútok (a bitúnok je pripravený). Ale stojí za to prelomiť tento začarovaný kruh: byť múdrejší emočne a 

používať takzvané gestá súhlasu (nezamieňajte ich s podrobením!). Môžu vám pomôcť, aj keď nie vždy, ale 

aspoň prejavíte dobrú vôľu a vynikajúcu myseľ. 

Zdroj: PowerPoint clipart 



Súhlasné gestá (2) 

Gestá súhlasu sú zmierovacie opatrenia, t.j. 

 

• priznať chyby, ospravedlnenie; 

• vyjadriť pokánia a pokory; 

• navrhnúť konsenzus; 

• vyjadriť pocitov mimikou alebo gesticky (napr. úsmev, relaxácia tela); 

• vyjadrenie úprimného ocenenia súpera, uznanie jeho práva na iný 

názor; 

• hovoriť o svojich vlastných potrebách a emóciách; 

• navrhnúť spoločné hľadanie mierového riešenia. Zdroj: PowerPoint clipart 



4. Vyvarovanie sa 

Stručne a do bodky: vyhnite sa riešeniu konfliktov ich 

odložením. Existuje veľa dôvodov, prečo to urobiť: cítite sa z 

toho zle, nemáte silu čeliť súperovi, chcete sa upokojiť a na 

začiatku získať silu. Niekedy chcete, aby vaše emócie upadli 

alebo jednoducho musíte urobiť inú dôležitú vec. 

 

Nezabudnite však, že konflikt sa nevyrieši a v určitom okamihu 

sa vráti. Vždy o tom môžete premýšlať zajtra alebo budúci rok. 

Prach sa usadí, čas uzdraví rany. Ale nakoniec mu možno stojí 

za to čeliť? Ty to vieš najlepšie. 

Zdroj: PowerPoint clipart 



5. Vzdanie sa 

Zhovievavosť vám dáva pocit bezpečia a podpory, ale iba v prípade, že druhá strana má rovnakú 

povahu. Inak budete pošliapaní ... emocionálne. Vystavujete sa zneužívaniu, zanedbávaniu a 

zlosti. Niekedy dochádza k nekontrolovanému výbuchu emócií. Takéto situácie sa často vyskytujú 

u ľudí, ktorí majú priateľský postoj k svetu alebo sú plachí a majú nízku sebavedomie. 

Avšak, vyhnúť sa, alebo snaha o pokoj mysle, môžete skončiť zle. Ak chcete, vzdajte sa, ale iba ak 

viete presne, prečo to robíte. Ale nikdy sa nevzdávaj, pretože nevidíš inak. Existuje iný spôsob, 

ako to urobiť iným spôsobom. Prečítajte si o asertivite a postojoch, ktoré asertivita ponúka. 

Asertívny postoj, agresívny a poddajný. 

Vzdanie sa niekedy funguje aj takým spôsobom, že počítame so zásadou reciprocity. Dať 

niekomu, dúfame, že to isté od neho. Motivácia je prítomná, ale účinok nie nevyhnutne. 



Zhrnutie 

Je na nás, kde, kedy a aký štýl riešenia konfliktov používame. V profesionálnych vzťahoch - 

napríklad pri vzťahoch s klientom (rokovania), šéfe - a doma - to vyzerá inak napríklad v 

každodenných bojoch o výber farby stien v obývacej izbe. Avšak stojí za to ich zvládnuť. Týmto 

spôsobom ovládate realitu ľahšie a zvyšujete efektivitu v rôznych oblastiach. Existuje päť 

spôsobov riešenia konfliktov, ale viem, že máte aj svoje. 



https://www.katarzynapluska.pl/5-sposobow-rozwiazywania-konfliktow/ 
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