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 Zvládanie a riešenie konfliktných  (problémových) situácií na individuálnej 

a skupinovej úrovni. 

 
Delenie konfliktov podľa počtu zúčastnených 

• intrapersonálne - ide o konflikty vo vnútri jedného človeka. 

• interpersonálne - ide o konflikty medzi dvoma alebo viacerými osobami. Častým 
príkladom interpersonálnych konfliktov je hádka o tom, kto má/mal pravdu. 

• vnútroskupinové - ide o konflikty vo vnútri jednej skupiny. 

• medziskupinové - ide o konflikty medzi dvoma alebo viacerými skupinami. 
 
Delenie konfliktov podľa zdroja konfliktu 

• konflikt vzťahov - tento konflikt vyvoláva napríklad správanie druhej osoby, ktoré je 
vnímané ako negatívne. Vzniká neprijatím a odsudzovaním správania a odlišností druhej 
strany 

• konflikt informácií - tento konflikt môže vzniknúť napr. z nedostatku informácií, odlišných 
interpretácii, na základe čoho si vytvárame o tom čo sa deje aj odlišné názory na jednotlivé 
udalosti 

• konflikt záujmov - tento konflikt vzniká z vnímania (alebo z reálnych) nezlučiteľných 
potrieb dvoch alebo viacerých ľudí v danej situácii 

• štrukturálny konflikt - tento konflikt vzniká vynucovaním si pravidiel cez štruktúry v 
spoločnosti, ale aj cez neformálne pozície v skupine, rozdelením rolí, kompetencií, práv a 
povinností a pod. 

• konflikt hodnôt - tento konflikt môžu spôsobovať naše hodnotové rebríčky, morálka, naša 
viera, to, čo máme radi a čím opovrhujeme, životný štýl, ktorý pokladáme za správny, naše 
ideály a pod. 

 
Autoritatívne spôsoby riešenia konfliktov 

 

Rozhodnutie autoritou - Autorita podľa vlastného úsudku rozhodne bez vypočutia alebo po 
vypočutí zúčastnených strán.  
Pozičné vyjednávanie – Účastníci konfliktu komunikujú spolu priamo, ale silnejší z nich presadí 
svoje rozhodnutie v takej miere, aký je pomer síl. Zúčastnené strany si merajú sily a neriešia 
podstatu konfliktu. Rozhoduje silnejšia strana. 
Súdne rozhodnutie – Účastníci konfliktu komunikujú so súdom priamo alebo/aj prostredníctvom 
advokáta. Súd zastupuje sudca alebo senát, ktorý vynáša rozhodnutie podľa zákona. 
Arbitráž (rozhodcovské konanie) - po vypočutí oboch zúčastnených strán a na základe zákona 
(pravidiel) rozhodnutie určuje arbitér. 
 
Alternatívne spôsoby riešenia konfliktov 

 

Vyjednávanie postavené na záujmoch - strany spolu komunikujú priamo, snažia sa spolupracovať 
na riešení problému, ktorý vnímajú ako spoločný, dohodu dosahujú zúčastnení spoločne. 
Facilitácia - facilitátor ako tretia nezaujatá strana pomáha viesť korektný a vyvážený proces 
komunikácie medzi zúčastnenými stranami. Účastníci konfliktu komunikujú priamo za pomoci 
tretej osoby, ktorá riadi a sprehľadňuje diskusiu. dohodu dosahujú zúčastnení spoločne. 
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Zmierovanie - Zmierovanie strán sa môže konať pomocou zástupcov účastníkov konfliktu v 
zmierovacej rade. Zástupcovia zúčastnených strán majú väčšie pochopenie pre svoje strany a 
zároveň nie sú priamo zaangažovaní do konfliktu. dohodu dosahujú zúčastnení spoločne. 
Mediácia - Mediátor ako sprostredkovateľ komunikácie strán pri riešení konfliktu komunikuje 
osobitne aj s jednou aj s druhou stranou, pomáha udržiavať korektnú komunikáciu a viesť proces 
vyjednávania zúčastnených strán. dohodu dosahujú zúčastnení spoločne. 
 
Možné spôsoby riešenia konfliktu 

1. fáza: Príznaky konfliktu 
v prvej fáze je potrebné uvedomiť si, čo sa deje – čo mi prekáža na správaní druhého človeka, čo 
chcem dosiahnuť, aké sú moje potreby a aké vo mne vzniknutá situácia vyvoláva pocity. následne 
je potrebné prejsť do ďalšej fázy. 
2. fáza: Otvorenie konfliktu 
v druhej fáze je potrebné pomenovať konflikt slušnou formou a prostredníctvom spätnej väzby 
vyjadriť svoje pocity, záujmy, pomenovať správanie, ktorým mi druhá strana ubližuje. v tejto fáze 
je priestor pre vyjednávanie a predkladanie návrhov riešenia situácie, ktoré sú prijateľné pre 
obidve strany. treba dbať o to, aby sme boli zrozumiteľný, dôveryhodný, aby sme prejavovali 
porozumenie druhej strane, napríklad prostredníctvom aktívneho počúvania. 
3. fáza: Polarizácia 
v tretej fáze je dobré nereagovať útočne na obvinenia, výčitky, kritiku a snažiť sa ich 
preformulovať na vecný problém. pomenovať záujmy obidvoch zúčastnených strán a hľadať 
riešenia, s ktorými budú zúčastnení súhlasiť. Je možnosť po vzájomnej dohode zavolať na pomoc 
neutrálnu tretiu stranu (facilitátora, mediátora, autoritu), ktorá pomôže pri riešení daného 
problému. 
4. fáza: Izolácia 
vo štvrtej fáze je užitočné zavolať tretiu stranu, ktorú obidve strany rešpektujú a vnímajú ako 
nezávislú (autoritu, mediátora, sudcu). tretia nezávislá strana pomáha nájsť spôsoby komunikácie 
a hľadať také riešenia, ktoré konflikt ukončia alebo vyriešia. 
5. fáza: Deštrukcia 
v piatej fáze je dôležité, aby nezávislá tretia strana, ktorá vstupuje do konfliktu, mala veľkú 
autoritu pre obe strany a mala takú moc, aby bola schopná zastaviť ich deštruktívne správanie. 
prvým krokom je tak zastaviť vzájomné ubližovanie strán a následne vyjednávať medzi nimi 
dohodu prijateľnú pre obe strany. 
6. fáza: Únava, depresia 
v šiestej fáze je dôležité poskytnúť účastníkom konfliktu podporu (fyzickú, psychickú, materiálnu) 
a pomôcť im obnoviť stratenú rovnováhu, prípadne sa s ich aktívnou účasťou snažiť o zmierenie a 
vytvorenie podmienok, ktoré zabránia návratu do deštrukčnej fázy konfliktu. 
 
 

Najlepšie je predísť konfliktom pred ich vznikom. 
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