
Vzdelávací modul 7 

Komunikácia & rokovanie 



EQF definícia 

Vedomosti 

• Faktické a teoretické 

vedomosti v 

širokých kontextoch 

v rámci komunikácie 

(definícia, ciele, typy, 

proces, prvky, 

zásady, použitia, 

médiá) a rokovanie 

(definícia, vlastnosti, 

typy, postup, fázy, 

bariéry, stratégie, 

taktika, zručnosti). 

Zručnosti 

• Kognitívne a 

praktické zručnosti 

potrebné na 

vytvorenie riešení 

konkrétnych 

problémov v 

komunikácii (zásady 

efektívnej 

komunikácie) a 

rokovania (stratégie, 

taktika, zručnosti) 

Kompetencie 

• Precvičte si vlastný 

manažment v 

kontexte komunikácie 

a rokovania, ktoré sú 

zvyčajne 

predvídateľné, ale 

môžu sa zmeniť; 

• Dohliadajte na 

rutinnú prácu 

ostatných a 

preberajte určitú 

zodpovednosť za 

hodnotenie a 

zlepšenie 

komunikácie a 

rokovania 



Čo je komunikácia? 

Komunikácia je definovaná ako: 

• Hovorené alebo písomné informácie; 

• Výmena informácií medzi ľuďmi, napríklad 
prostredníctvom hovorenia, písania alebo 
používania spoločného systému znakov 
alebo správania; 

• Výmena správ cez určitý kanál a na 
akomkoľvek médiu; 

• Poskytovanie alebo výmena informácií 
hovorením, písaním alebo použitím iného 
média. 

https://i.ytimg.com/vi/uGTLst6SEcc/maxresdefault.jpg 



Typy komunikácie: Verbálna komunikácia 

Verbálna komunikácia je použitie zvukov a slov 
(ústne, písomne alebo pomocou znakovej reči) 
na vyjadrenie samého seba, najmä na rozdiel od 
použitia gest a manévrovania (neverbálnej 
komunikácie). 

Verbálna komunikácia 

Slová sa používajú na výmenu informácií. Môže 

prebiehať zoči voči alebo telefonicky a môže byť 

písomná alebo orálna. 

Písomná Orálna 

správy 

meme 

emaily 

fax 

ilustrácie 

rozhovor zoči-voči 

telefonický rozhovor 

diktovanie listu 

skupinová diskusia 

stretnutia  

prejavy 



Typy komunikácie: Neverbálna komunikácia 

Neverbálna komunikácia je komunikácia v inej ako písanej alebo hovorenej podobe, ako sú gestá, výrazy 
tváre alebo reč tela. 

Typy neverbálnej komunikácie 

• reč alebo pohyb tela; 

• mimika; 

• očný kontakt; 

• gestá; 

• paralingvistika; 

• postavenie a orientácia tela; 

• úsmevy a výrazy tváre; 

• tón a hlas reproduktora. 

https://i.ytimg.com/vi/QaTzHi7Oj2c/maxresdefault.jpg 



Prečo ľudia komunikujú? 

Ľudia komunikujú preto, lebo chcú: 

• zmierniť úzkosť a viesť k lepším spôsobom (poradenstvo); 

• vytvárať harmonické vzťahy medzi rôznymi sociálnymi skupinami (integrácia); 

• vytvárať záujem a rozvíjať pozitívne myslenie / správanie (stimulácia); 

• vyjadrovať emócie; 

• nájsť a vysvetliť nové veci (informácie); 

• prinútiť niekoho, aby sa správal správnym spôsobom (kontrola); 

• pomáhať rozvíjať sociálne hodnoty a prenášať ich z generácie na generáciu (podpora kultúry); 

• pomôcť spríjemniť spoločnosť (podpora sociálneho kontaktu); 

• pomáhať tráviť čas a užívať si život (zábava); 

• prenášať poznatky o pokroku spoločnosti (vzdelávanie). 



Ako si ľudia vymieňajú správy? 

Ľudia si vymieňajú správy rôznymi spôsobmi: 

• Gesturálna (ručná komunikácia); 

• Signalizácia (telesná komunikácia); 

• Vizuálna (obrazová komunikácia); 

• Vokálna (hlasová komunikácia). 

http://123forums.net/wp-content/uploads/2014/11/communication-online.jpg 



Čo je proces komunikácie? 

Proces komunikácie je: 

• proces, v ktorom sa ľudia vzájomne 
ovplyvňujú prostredníctvom výmeny 
informácií; 

• proces prenosu správ a interpretácie 
významu správy druhej osoby; 

• proces, ktorý nedokáže nekomunikovať. 

http://www.pnlbenessere.it/wp-content/uploads/2014/05/comunicare-con-

congruenza.jpg 



Čo sú elementy procesu komunikácie? 

Proces komunikácie má niekoľko základných prvkov: 

• Odosielateľ (osoba, ktorá posiela správu, list, e-mail atď.); 

• Správa (ústna, písomná alebo zaznamenaná komunikácia odoslaná 
alebo ponechaná príjemcovi, ktorého nemožno priamo kontaktovať); 

• Kontext (okolnosti, ktoré tvoria prostredie pre udalosť, vyhlásenie 
alebo nápad, a vo vzťahu ku ktorým sa dá úplne porozumieť); 

• Kanál (spôsob alebo systém na komunikáciu alebo distribúciu); 

• Šum (náhodné výkyvy, ktoré zakrývajú alebo neobsahujú zmysluplné 
údaje alebo iné informácie); 

• Príjemca (osoba, ktorá prijíma niečo, čo bolo odoslané alebo 
poskytnuté); 

• Spätná väzba (informácie o reakciách na produkt, výkon osoby, atď., 
ktorá sa používa ako základ pre zlepšenie); 

• Účinok (zmena, ktorá je výsledkom alebo dôsledkom konania alebo 
inej príčiny). 
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Princípy efektívnej komunikácie 

Aby ste mohli efektívne komunikovať so svojimi partnermi, potrebujete nasledujúcich 11 zásad: 

• vyberte témy zodpovedajúce vášmu partnerovi a príležitosti; 

• tému uveďte tak, aby sa váš partner oboznámil s témou a rečníkom; 

• používajte efektívne organizačné vzorce (pozorujte zrejmé hlavné body s neprekrývajúcim sa obsahom); 

• vyhľadajte, syntetizujte a používajte presvedčivé podporné materiály; 

• vypracujte závery, ktoré túto tému posilnia a zabezpečia psychologické uzavretie; 

• starostlivo vyberajte slová; 

• efektívne používajte hlasový a rečový prejav, aby ste zapojili svojho partnera (výrazy tváre, gestá, váhavé 
zvuky, intonácia, výška tónu, rýchlosť rozprávania); 

• preukážte neverbálne správanie, ktoré podporuje verbálnu správu (výrazy tváre, gestá, atď.); 

• správu prispôsobte svojmu partnerovi; 

• používajte materiály zodpovedajúce danej téme; 

• vytvárajte presvedčivé správy s dôveryhodnými dôkazmi a spoľahlivými dôvodmi. 



Princípy efektívneho počúvania 

Existuje 10 zásad efektívneho počúvania: 

• prestaňte len vy rozprávať, len počúvajte (neukončujte vety za svojho partnera, neprerušujte ho, nehovorte o 

ňom); 

• pripravte sa na počúvanie (zamerajte sa na svojho partnera a vymieňajte iné veci z mysle); 

• uvoľnite svojho hovorcu (nechajte ho hovoriť bez prejavu tým, že preukážete, že počúvate a rozumiete tomu, 

čo sa hovorí); 

• odstráňte rozptýlenie (zamerajte sa na to, čo sa hovorí, a vyhnite sa zbytočným prerušeniam); 

• buďte empatický (skúste porozumieť pohľadu vášho partnera tým, že sa pozriete na problémy z jeho / jej 

pohľadu); 

• buďte trpezlivý (nikdy neprerušujte ani nedokončujte vetu pre svojho partnera); 

• vyhnite sa osobným predsudkom (skúste byť nestranný zameraním sa na to, čo sa hovorí, ignorujte štýl 

komunikácie); 

• vypočujte si výšku, tón a hlasitosť svojho partnera (pretože všetko prispieva k tomu, čo hovorí); 

• počúvajte nápady, nielen slová (pretože potrebujete získať celý obrázok, nielen jeho kúsky); 

• počkajte a sledujte neverbálnu komunikáciu (pohyby očí, výrazy tváre, gestá atď., môžu prinášať ďalšie 

informácie). 



Komunikácia v poľnohospodárstve 

Komunikácia v poľnohospodárstve je dôležitá, pretože: 

• umožňuje úctivú komunikáciu so zamestnancami; 

• je to prostriedok presvedčovania partnerov; 

• je to perfektný spôsob, ako prilákať investorov, okrem 
nadšenia; 

• otvára mnoho dverí; 

• používa reč tela na ovplyvnenie ľudí, s ktorými človek 
pracuje. 

https://www.gadgetguy.com.au/wordpress/wp-

content/uploads/2018/05/1506667745179.png 



Čo je komunikácia v poľnohospodárstve? 

Komunikácia v poľnohospodárstve je definovaná ako: 

• oblasť zameraná na komunikáciu o informáciách 

týkajúcich sa poľnohospodárstva medzi 

zainteresovanými stranami v poľnohospodárstve a 

medzi zainteresovanými stranami v poľnohospodárstve 

a mimo neho; 

• interdisciplinárne úsilie, ktoré sa spolieha na základné 

pojmy v poľnohospodárstve aj v komunikáciách; 

• výmena informácií o odvetviach poľnohospodárstva a 

prírodných zdrojov prostredníctvom efektívnych a 

efektívnych médií, ako sú noviny, časopisy, televízia, 

rádio a web, s cieľom osloviť vhodné publikum. 

http://www.environmentalscience.org/wp-

content/uploads/2014/12/agricultural-engineer-300x200.jpg 



Použitie komunikácie v poľnohospodárstve 

Komunikácia v poľnohospodárstve je dôležitá pre: 

• špecifické činnosti na farmách v styku s členmi rodiny, 
zamestnancami, partnermi a klientmi; 

• rozšírenie poľnohospodárstva (služby alebo systému, 
ktorý pomáha farmárom prostredníctvom vzdelávacích 
postupov pri zlepšovaní poľnohospodárskych metód a 
techník, zvyšovaní efektívnosti výroby a príjmu, 
zlepšovaní ich životnej úrovne a zvyšovaní sociálnej a 
vzdelávacej úrovne vidieckeho života); 

• komunikáciu medzi farmármi (poskytovanie odbornej 
prípravy poľnohospodárom , často vytváraním 
štruktúry farmárov - školiteľov); 

• reklama (verejná propagácia niečoho, ako je produkt, 
služba, obchod alebo udalosť s cieľom prilákať alebo 
zvýšiť záujem o túto činnosť; činnosť alebo profesia 
výroby reklamy na komerčné výrobky alebo služby). 

https://www.communication-agriculture.com/wp-

content/uploads/2019/05/renouvellement-actifs-638983176-384x185.jpg 



Médiá používané na komunikáciu v poľnohospodárstve 

V poľnohospodárstve sa používajú tri druhy 
médií: 

• tlačené médiá - knihy, noviny, časopisy a 
iné formy tlačových médií - používané v 
rozšírení, poľnohospodárstve a reklame; 

• audio-video médiá - film a video - 
používané na rozšírenie a reklamu; 

• informačné a komunikačné technológie - 
rozhlas, televízia a internet - používané v 
rozšírení, poľnohospodárstve a reklame. 

https://d3tdunqjn7n0wj.cloudfront.net/360x240/dreamstime

_xl_36979233-8a18ffd8b4a5c471b3b4a4a8c8581a90.jpg 



Rokovanie 

Rokovanie je definované ako diskusia zameraná na dosiahnutie dohody. 

To môže byť: 

• prevažne partnerské/integračné 

• prevažne konfliktné/distribučné 

https://alexandrurotaru.files.wordpress.com/2014/02/red-

blue-guys-shaking-hands.jpg 



Funkcie vyjednávania 

Najdôležitejšie prvky vyjednávania sú: 

• oblasť vyjednávania podľa predmetu (produkt, služba) a/alebo atribútov (kvalita, 
platobné podmienky, záruky, oneskorenie, cena atď.); 

• vznik konfliktného stavu medzi nevyhnutnosťou uzavrieť vzájomne výhodnú 
transakciu (zhoršenou konkurenčným tlakom) a lojalitou k dohodnutej situácii; 

• existencia rozdielov, ktoré vedú k obchodnému partnerstvu, v určitom 
spoločenstve spolupatričnosti, jazyka, zásad a hodnôt, ktoré tvoria profil 
vyjednávača; 

• za účalom vyjednávania sa uskutoční osobné stretnutie dvoch samostatne sa 
vyberajúcich partnerov v procese vzájomného prispôsobovania ekonomických 
potrieb; 

• veľká rozmanitosť situácií, v ktorých sa môže vyskytnúť, rozmanitosť vyžadujúca 
znalosť a použitie určitého spoločného kódexu partnerov - veľké vyjednávanie, 
malé vyjednávanie, bankové vyjednávanie, vyjednávanie o kúpe, vyjednávanie o 
predaji atď.; 

• miesto obchodného vyjednávania na hospodárskej sieti, v ktorej zároveň 
predstavuje prechodné a konečné „oko“. 

https://ed.stanford.edu/sites/default/files/news/image/ge

ttyimages-136144203.jpg 



Prevažne partnerské/integračné rokovanie 

Prevažne kooperatívne / integračné rokovania: 

• určené túžbou/potrebou: 

• hľadanie konštruktívnych a dynamických možností; 

• vytvorenie a rozvoj atmosféry dôveryhodnosti, dôvery 
a reciprocita; 

• vývoj „projektov“; 

• zmierňovanie rizík prostredníctvom väčšej stability 
dohodnutého riešenia; 

• udržiavanie vzťahov medzi partnermi; 

 

Integrative 

 
Win 

 
Win 

 https://secure.i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02816/Smiley_emo

ticon_2816942b.jpg 

• zameraný na rešpektovanie ašpirácií partnerského vyjednávača tak, aby namietajúca strana 
považovala výsledok za uspokojivý; 

• môže viesť k zmene pôvodných individuálnych cieľov, ak je to potrebné na dosiahnutie 
okamžitých cieľov spoločného záujmu; 

• má tendenciu udržiavať, posilňovať a zintenzívňovať kvalitu vzťahov medzi oboma partnermi, 
pretože je zameraná viac na vzájomnú solidaritu ako na antagonizmus. 



Prevažne konfliktné/distribučné rokovanie 

Prevažne konfliktné/distribučné vyjednávanie: 

• uskutočňuje sa v prípade jednoznačne opačných záujmov, keď je 
dosiahnutie kompromisu ťažké alebo dokonca nemožné a keď jedna 
zo strán musí prehrať; 

• je to klasický model, v ktorom výrobca/dodávateľ výrobku, u ktorého 
existuje veľmi vysoký dopyt, ale obmedzená výroba vyžaduje veľmi 
vysokú cenu, a kupujúci je povinný dodržiavať ho, hoci sa počas 
rozhovorov snažil dosiahnuť určité výhody ; 

• prejavuje sa ako „konfrontácia“, pri ktorej je zamýšľané získať všetko 
úplnou poslušnosťou druhého a predložením imperatívneho riešenia; 

• predstavuje nebezpečenstvo „výbuchu“, ktorému sa distribučný 
vyjednávač, ktorý má záujem o udržanie vzťahu (za určitých okolností 
užitočný, a dokonca za určitých okolností prospešný), pokúsi zabrániť; 

• má tendenciu oddeľovať protagonistov podľa ich autority, čo 
spôsobuje, že sa správajú ako „víťazi“ a nie ako „porazení“. 

Distributive 

 
Win 

 
Lose 

 
https://www.iconexperience.com/_img/v_collection_png/512

x512/shadow/emoticon_sad.png 



Vyjednávací proces 

• sociálny jav, ktorý predpokladá existenciu komunikácie medzi 

ľuďmi, a ktorý preto nesie odtlačok prsta ľudského správania; 

• proces s presným cieľom, ktorý zahŕňa harmonizáciu záujmov: 
cieľom rokovania je dosiahnuť dohodu vôle, konsenzu, nie 
víťazstva, v dôsledku čoho majú vyjednávači pocit, že využili 
maximum čo navrhli; 

• organizovaný proces, ktorého cieľom je vyhnúť sa konfrontáciám 
(hoci kontext je konkurenčný) a rešpektovať požiadavky morálnej 
(etickej) a procedurálnej povahy; 

• dokonalý konkurenčný proces, ktorý si vyžaduje úsilie, aby sa 
zabránilo konfrontácii a dosahovaniu vzájomne výhodných 
riešení; 

• predpokladá sa, že bude prezentovať svoje vlastné postavenie, 
ale tiež poznať svoje vzájomné postavenie; predkladanie 
argumentov a vypočutie protistrán; robiť nestranný rozsudok; 
dosiahnutie prijateľného riešenia pre obe strany; 

• vyžaduje recipročné a opakované zľavy z požiadaviek, až kým sa 
nedosiahne konsenzus podľa dostupných potrieb a informácií; 

Príprava a 

plánovanie 

Definovanie 

základných pravidiel 

Objasnenie a 

odôvodnenie 

Zjednávanie a 

vyriešenie problému 

Záver a 

implementácia 



Fázy rokovania (1) 

Obchodné rokovanie má štyri odlišné fázy: 

• proto-rokovanie,  

• predbežné rokovanie,  

• skutočné rokovanie, 

• post-rokovanie. 

Proto-rokovanie pozostáva z krokov a reakcií 

prejavujúcich sa jednostrannými aktmi oboch 

strán. Je to mimoriadne dôležité, pretože to môže 

viesť k zablokovaniu aj ukončeniu diskusií. 

Pripomína šachovú hru v tom zmysle, že „pohyby“ 

by sa mali vopred predvídať. 

https://2012books.lardbucket.org/books/b

eginning-project-management-

v1.0/section_07/be5340f7e50591f094cf8a0

a53726cc6.jpg 



Fázy rokovania (2) 

Predbežné rokovanie sa uskutočňujú s prvou diskusiou, 

keď obe strany prejavia záujem o vyriešenie vznikajúcich 

problémov. Táto fáza zahŕňa: 

• príprava a organizácia vyjednávacích aktivít; 

• zhromažďovanie a spracovanie informácií; 

• príprava variácií a dokumentácií k rokovaniam; 

• príprava a schválenie rokovacieho mandátu; 

• simulácia vyjednávania. 

https://blogs-images.forbes.com/northwesternmutual/files/2014/04/4-salary-

negotiation-myths-that-hold-women-back.jpg 



Fázy rokovania (3) 

Skutočné rokovanie sa začínajú úradným uznaním záujmu 

vyjednávačov s cieľom dosiahnuť spoločné záujmy. Spočíva v prijatí 

dohody (písomnej zmluvy) obsahujúcej opatrenia, ktoré sa majú prijať 

na dosiahnutie tohto cieľa. Je to fáza dialógu medzi stranami, ktorá 

odhaľuje ich záujem na predmete rokovania. Samotné vyjednávanie 

obsahuje niekoľko postupností: 

• prezentácia ponúk a protinávrhov; 

• predkladanie argumentov a protistrán; 

• využitie taktiky boja; 

• úvahy o predefinovaní polohy; 

• poskytovanie koncesií na aproximáciu hľadísk; 

• dohoda o kompromisných riešeniach; 

• podpisovanie dokumentov. 
https://salesblueprint.com.sg/wp-

content/uploads/2014/12/negotiations-skills-training-singapore.jpg 



Fázy rokovania (4) 

Post rokovanie sa uskutočnia v čase podpisu zmluvy, 

keď sa stanovia ciele pre implementáciu jej ustanovení. 

Toto je fáza, v ktorej sa analyzujú skutočné výsledky v 

porovnaní s očakávanými. Počas rokovania sa vyriešia 

problémy, ktoré vzniknú po podpísaní zmluvy, napríklad: 

• ťažkosti vyplývajúce z neznámych aspektov; 

• zmena, predĺženie alebo doplnenie zmluvných 

ustanovení; 

• riešenie sťažností alebo sporov (nedorozumenia) 

priateľsky alebo na súde. 

https://assets.entrepreneur.com/content/3x2/2000/win-business-

negotiation.jpg 



Bariéry rokovania 

Najdôležitejšie prekážky pri rokovaniach sú: 

• obviňovať (obviňovať druhú osobu z ťažkostí pri 
rokovaniach); 

• nedostatok empatie (nepochopenie potrieb inej osoby); 

• negatívny pohľad na rokovací proces (nespolupracujeme 
pri hľadaní riešenia); 

• nadmerné emócie (neudržiavanie kontroly nad našimi 
emóciami); 

• “Pokúste sa vyhrať za každú cenu” Postoj (nesnažte sa 
nájsť riešenie, kde vyhrajú obe strany); 

• nesprávne zameranie (zameranie sa skôr na jednotlivcov 
ako na súvisiace otázky). 

https://1.bp.blogspot.com/_irRHE701c1E/RoV8-

XCDCbI/AAAAAAAABvw/BqfxcnHwB_M/s400/negot

iation_negotiation.jpg 



Komunikačné bariéry v rokovacom procese 

Bariéry v komunikácii, ktoré najčastejšie zasahujú do rokovacieho procesu, sú: 

• nesprávne dekódovanie konotatívneho významu slov spôsobené nedostatkami v 

ovládaní jazyka; 

• nesprávne dekódovanie denotatívneho významu slov spôsobeného správnym 

použitím jazyka; 

• zvuky vyvolané komunikačným procesom (vstup a výstup niekoho z miestnosti/von z 

miestnosti, zvonenie telefónu, hluk z ulice atď.); 

• vnímanie partnera; 

• vnímanie okolitého sveta podľa očakávaní, prianí alebo potrieb účastníkov rozhovoru; 

• imaginárny obraz, ktorý vytvárame o niekom alebo niečom (zjednocujúca vízia 

vedomia a nevedomia v zasahovaní človeka do životného prostredia); 

• šumy vydávané úmyselne jedným z partnerov (napríklad opakované zapínanie pera). 

• neúmyselné filtrovanie alebo spracovanie správy spôsobené emočnou reakciou 

partnera. 



Vyjednávacie stratégie a taktiky 

Najúčinnejšie vyjednávacie stratégie a taktiky sú: 

• požiadajte o rozhovor s manažérom alebo majiteľom (pretože z predaja bude mať priamy úžitok); 

• barter (výmena tovaru alebo služieb za iný tovar alebo služby bez použitia peňazí); 

• buďte ochotní odísť (ak predajca nedosiahne maximálnu cenu, ktorú ste nastavili pre svoj rozpočet); 

• zväzok (vrátane ďalších položiek); 

• neakceptujte prvú ponuku (pretože druhá strana môže ponúknuť lepšie riešenie) a nevyjednávajte so 

sebou (vyjednávanie by malo byť procesom „späť a dopredu“); 

• udržujte tvár hráča pokru (neukážte nezvyčajný záujem o predmety); 

• udržujte dobrú náladu (vsunutím humornej poznámku do rozhovoru, úsmevom); 

• rokujte o všetkom; 

• prax vyjednávania (v predajni, v garáži, blšie trhy, tradičné trhy); 

• využívajte ticho a čas ako taktiku (pozastavením, prerušením rokovaní); 

• ak je to možné, použite písomnú komunikáciu (prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom online chatu 

pre zákaznícky servis); 



Vyjednávacie zručnosti  

Najdôležitejšie vyjednávacie zručnosti sú: 

• schopnosť aktívne počúvať; 

• jasné a efektívne komunikačné schopnosti; 

• zručnosti v oblasti spolupráce (s členmi tímu); 

• rozhodovacie zručnosti; 

• schopnosti ovládať emócie; 

• realizačné zručnosti; 

• udržiavanie dobrých vzťahov so vzťahmi; 

• schopnosti v oblasti prípravy stretnutí; 

• schopnosti analyzovať problémy (identifikovať záujmy 
a ciele); 

• schopnosti riešiť problémy. 

https://insight.kellogg.northwestern.edu/content/uploads/negotiate

CROP.jpg 



5 základných rád pre efektívne rokovania 

1. nadviažte vzťah ešte pred rokovaním; 

2. vyberte si „pravý med nad octom“; 

3. zamerajte sa na „win-win“; 

4. stelesnite svojho vnútorného 

dospelého, nie vaše vnútorné dieťa; 

5. rešpektujte rytmus vzťahu. 

A nezabudnite, že rokovania sa týkajú iba 

vzťahov! 

http://blog.capterra.com/wp-content/uploads/2013/05/5-tips-software-negotiation-process.jpg 
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