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Ciele

1. Objasniť čo je asertivita.
2. Vedieť prínosy asertívnej komunikácie.
3. Rozpoznávať asertívnu a neasertívnu 

komunikáciu.
4. Spoznať asertívnu komunikačnú 

techniku.



• Prezentácia a aktivity
• Papier a pero
• Vypnutý zvuk
• Zapnuté kamery
• Videozáznam
• Interakcia cez chat
• Môj plán do budúcna
• Prezentáciu dostanete do emailu

Praktické informácie



Čo je asertivita
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Čo asertivita nie je?

Vedieť sa rázne 
presadiť a získať 
vždy čo chcem

Schopnosť vnímať 
emócie iných a 
reagovať na ne

Spôsob ako vyhrať 
každú výmenu 

názorov

Súhlasiť taktne, aj 
keď mám iný názor



Asertivita je…

...správanie sa v najlepšom záujme pre 
seba samého s plným rešpektom k 
záujmom ostatných.

... schopnosť otvorene a taktne vyjadriť
svoje pocity, postoje, názory a priania, a to 
pozitívne aj negatívne.

...schopnosť nastaviť si jasné hranice bez 
ubližovania alebo bez pocitu viny či 
prehnanej ústretovosti. 



Čo určuje, 
do akej miery som v živote asertívny? 

• Prefrontal Cortex = kontrola emócií
>>> kľúčové je obdobie dospievania
> buďme vzorom pre naše deti

• Formovanie schopnosti nastaviť si hranice:
• Fyzické
• Emocionálne
• Sexuálne
• Intelektuálne

Znamená to, 
že neskôr neviem rozvíjať svoju asertivitu?



AGRESÍVNY
• Človek je priamy pri 

vyjadrovaní svojich 
potrieb, túžob a 
názorov. Nevenuje pri 
tom pozornosť
ostatným ľuďom. 

ASERTÍVNY
• Človek jasne vyjadruje 

svoje potreby, túžby a 
názory. Berie do úvahy
aj očakávania druhých. 
Vie dosiahnuť výsledok 
výhra-výhra.

PASÍVNE 
AGRESÍVNY
• Človek nevyjadruje 

svoje potreby, názory
ani túžby priamo. 
Považuje ich za 
dôležitejšie ako 
potreby ostatných.

PASÍVNY
• Človek nevyjadruje 

svoje potreby, názory
ani túžby priamo. Dáva
však prednosť
potrebám ostatných
pred svojimi.

4 komunikačné štýly
VYSOKÁ otvorenosť

VYSOKÝ ohľad na druhých

JA som OK J
TY nie si OK L

JA som OK J
TY si OK J

JA nie som OK L
TY si OK J

JA nie som OK L
TY nie si OK L

NÍZKY ohľad na druhých

NÍZKA otvorenosť



AGRESÍVNY
„V žiadnom 

prípade! Neverím, 
že mi to vôbec 
niekedy vrátiš.“

ASERTÍVNY
„Mám zásadu, že 

kamarátom 
peniaze 

nepožičiavam.“

PASÍVNE 
AGRESÍVNY
„Už Ti došli financie 

od rodičov?“

PASÍVNY
„Áno? A koľko?“

4 komunikačné štýly
VYSOKÁ otvorenosť

VYSOKÝ ohľad na druhýchNÍZKY ohľad na druhých

NÍZKA otvorenosť

Situácia: 

Kamarát vás poprosil 
o požičanie peňazí a 
Vy nechcete.



„Základný rozdiel medzi agresivitou a asertivitou je, ako naše slová a správanie ovplyvnia 
záujmy a pohodu druhých.“

Sharon Anthony Bower

Kde je hranica medzi agresivitou a asertivitou?



SEBAHODNOTENIE: 
Do akej miery ste asertívny?

Odpovedzte ÁNO/NIE na 10 otázok v dotazníku.

Následne si spočítajte počet odpovedí NIE.

CHAT



SEBAHODNOTENIE: Miera mojej asertivity

Por. 
číslo

Otázka Áno Nie

1 Pozeráte sa ľuďom priamo do očí, keď s nimi rozprávate?

2 Rozprávate jasne a riešite situáciu priamo s tým, koho sa to týka?

3 Hovoríte s istotou alebo potichu či neisto?

4 Stojíte/sedíte obvykle vzpriamene alebo sa hrbíte?

5 Kladiete sebavedomo otázky, keď potrebujete objasnenie?

6 Cítite sa dobre v spoločnosti iných?

7 Dokážete povedať „nie“, keď nechcete niečo urobiť?

8 Dokážete primerane vyjadriť svoje pocity?

9 Vyjadríte svoj názor, keď s niekým alebo niečím nesúhlasíte?

10 Bránite sa, že to nebola vaša chyba, keď vás z niečoho obviňujú?

Zdroj: Murphy, J. (2011). Assertiveness: How to stand up for yourself and still win the respect of others. [Kindle version]. 



SEBAHODNOTENIE: Miera mojej asertivity

Zdroj: Murphy, J. (2011). Assertiveness: How to stand up for yourself and still win the respect of others. [Kindle version]. 

VYHODNOTENIE

q 2-3 odpovede „nie“: svoje potreby a želania presadíte bez 
väčších ťažkostí.

q 4-6 odpovedí „nie“: môžete mať problémy s asertivitou a pred 
samotným konaním si prehrávate niekoľko možných scenárov 
„čo ak“.

q 7 a viac odpovedí „nie“: chýba vám asertivita a mali by ste 
venovať čas sebarozvoju, aby ste žili život podľa vlastných 
predstáv.

Bol by výsledok rovnaký aj v situácii, keď sme pod tlakom?



Prečo je výhodné 
byť asertívny
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BRAINSTORMING:
Čomu pomáha asertivita? Aké sú jej prínosy?

CHAT



Čomu pomáha ASERTIVITA ?

• Rozvíja zdravé sebavedomie
• Zvyšuje sebaúctu a rešpekt
• Pomáha budovať pekné vzťahy cez

priamosť, jasnosť a otvorenosť
• Umožňuje predchádzať konfliktom a 

riešiť ich
• Zvyšuje zodpovednosť za vlastné činy
• Prispieva k šťastiu a úspechu



Čo nám bráni byť asertívny?

• STRACH
• povedať čo cítim / chcem
• zo straty obľúbenosti / z hádky
• z vylúčenia z tímu / z rodiny
• zo zmeny

• KLAMANIE SEBE SAMÉMU  
• priznať si submisivitu

• NEPREVZATIE OSOBNEJ 
ZODPOVEDNOSTI
• ten druhý to má vedieť

• NÍZKE SEBAVEDOMIE
• môj názor / pocit nie je až tak dôležitý

Potrebujem sa postarať o 
seba samého!

NIE znamená odmietnuť 
žiadosť, nie osobu.

Nie je mojou starosťou 
postarať sa o pocity 
druhých!!



Ako asertívne vyjadriť 
čo chcem
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Prejavy asertívnej komunikácie

REČ TELA
Očný kontakt

Vzpriamený postoj
Pokojné gestá

Uvoľnený výraz

HLAS
Pokojný

Vyrovnaný
Dostatočne nahlas

Sebavedomý

SLOVÁ
„Potrebujem...  Chcem...“

„Ako to myslíš? / Prečo 
...?“

„Ďakujem za názor / 
Zaujímavá myšlienka.“

Slová
7%

Reč tela
55%

Hlas a 
technika 

vyjadrova
nia…

Slová

Reč tela

Hlas a technika vyjadrovania

Zdroj pre graf: antropológ Albert Mehrabian



1. JA jazyk
2. Otvorené dvere
3. Pokazený gramofón
4. Láskavé NIE
5. DESO technika pre dávanie 

návrhov
6. Negatívna asercia
7. Negatívny prieskum
8. Zahmlievanie 

Asertívne techniky



JA jazyk –
technika spätnej väzby

• Hovorím za seba, nie proti 
niekomu

• Pomenujem:
1. Čo sa deje
2. Čo cítim
3. Čo potrebujem
4. Čo sa má stať/zmeniť



Porovnajte odlišné druhy komunikácie úradníčky po kriku zákazníka na úrade:

Príklad 1:

„Nekričte na mňa, ste ku mne veľmi arogantný! Takto sa neviem sústrediť a pomôcť
vám.“

Príklad 2:

„Mrzí ma, že vnímate vzniknutú situáciu takto. Úprimne sa snažím ponúknuť vám
čo najlepšie riešenie. Dajte mi prosím priestor, aby som vám povedala svoj návrh.“ 

Ktorý príklad je asertívny? Aký je medzi nimi rozdiel?

Prvé vyjadrenie hodnotí osobu, to druhé je vyjadrením mojich vlastných pocitov! 



4 P pre JA jazyk

1. POZOROVANIE – čo vidím, vnímam, 
čo som si všimol 

2. POCITY – aké mám z toho pocity

3. POTREBY – čo potrebujem

4. PROSBA – čo sa má stať / zmeniť

Zdroj: Marshall Rosenberg: Nonviolent Communication



Príklad 4P:

„Keď si na naše stretnutie prišla hodinu po dohodnutom čase, POZOROVANIE

...bola som naozaj veľmi nahnevaná. POCITY 

Chcem mať istotu, že sa môžem na teba ozaj spoľahnúť, POTREBY

...nabudúce mi daj prosím vedieť vopred, keď budeš meškať.“ PROSBA



Napíšte do chatu svoju asertívnu reakciu na situáciu.

Využite JA jazyk.

INDIVIDUÁLNA PRÁCA: Asertívna komunikácia



Je nedeľa a na návštevu prišli svokrovci. Pripravili ste slávnostný obed. 
Svokra si zrazu všimne v polievke vlas a odmietne jesť ďalej s 
vyjadrením: „...a zase sa v jedle našlo niečo navyše“. 



Zadaj do svojho prehliadača na notebooku alebo na mobile:

www.menti.com

Kód je: 97 26 63 15

PRIESKUM a KVÍZ



Zhrnutie
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Ako byť viac asertívny?

• (S)Poznať sa
• Jasne vyjadrovať svoje pocity
• Učiť sa kontrolovať svoje emócie
• Rešpektovať a tolerovať ostatných
• Aktívne načúvať
• Nesnažiť sa mať za každú cenu

pravdu
• Snažiť sa nájsťwin-win



Ťahák pre SEBAKOUČOVANIE:
Otázka Odpoveď

Opíšte situáciu, v ktorej ste neboli schopný povedať 
NIE.

Aké boli vaše myšlienky, presvedčenia a pocity, 
ktoré vás viedli k tomu, aby ste povedali ÁNO?

Čo NAJLEPŠIE a čo NAJHORŠIE by sa stalo, keby ste 
povedali NIE?

Modifikácia od Shaw, G. (2020). Alpha Assertiveness Guide for Men and Women: The Workbook for Training Assertive Behavior and Communication Skills to 
Live Bold, Command Respect and Gain Confidence at Work and in Relationships [Kindle DX version]. 



AKČNÝ PLÁN

1. Čo sú pre Vás kľúčové myšlienky z dneška?

2. Čo potrebujete po dnešku začať robiť INAK?



Budeme radi za Vašu spätnú väzbu
a tešíme sa na Vás 30.3. o 17 hod. na
Sám sebe kariérnym poradcom !

Martina Belišová

0911 697 117
martina.belisova@improvera.sk
www.improvera.sk

http://www.improvera.sk/

