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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Témou v programe stretnutia bolo Asertívne správanie sa. Podstatou stretnutia bolo uplatňovať 

zásady asertívnej a efektívnej komunikácie v nepríjemných komunikačných situáciách. Cieľom bolo 

rozlíšiť v rôznych životných situáciách pri sebapresadzovaní pasívny, agresívny, asertívny alebo 

manipulatívny spôsob komunikácie a konania, a taktiež aj zhrnúť základné asertívne práva. 

 

Slovo asertivita pochádza z lat. slova „asercio“ znamená „tvrdiť, požadovať“. Je to schopnosť, 

komunikačná zručnosť, primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii 

s inými ľuďmi. Asertívne riešenie  konfliktov vedie: k sebapresadeniu, k vnútornej spokojnosti, 

k spolupráci, k rozvoju priateľstva, k pocitu spolupatričnosti, k uspokojeniu potrieb všetkých 

zúčastnených (win-win), k ovládaniu sa. Poznáme niekoľko typov asertivity: základná, empatická, 

stupňovaná a konfrontatívna asertivita. Asertívne práva vyplývajú z práva každého 

človeka rešpektovať jeho ľudskú dôstojnosť, slobodu a právo mať svoj názor a slobodne sa 

rozhodovať. V rôznych životných situáciách pri sebapresadzovaní používame pasívny, agresívny, 

asertívny alebo manipulatívny spôsob komunikácie a konania. Manipulátor sa snaží vnútiť inej osobe 

myšlienky a názory, ktoré nie sú obeti vlastné a ktoré by dobrovoľne neprijala a získava výhodu voči 

nej bez toho, aby mala voľbu, či mu vyhovie, alebo nie. Obeť si často ani neuvedomuje, že je 

manipulovaná.  

 

Kľúčové slová: 

asertivita, asertívne práva, manipulátor, dotazník sebapresadenia. 

https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti
https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti
https://sk.wikipedia.org/wiki/Re%C5%A1pekt


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod, privítanie členov Pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností, zhrnutie 

a nadviazanie na predchádzajúce stretnutie 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia  

3. Asertívne správanie sa (popis témy, problém) 

4. Praktická aplikácia témy (práca na aplikačnej úlohe) 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov Pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností, 

následne došlo k predstaveniu obsahu programu stretnutia, ako aj krátke zhrnutie a pripomenutie 

programu predchádzajúceho stretnutia klubu, nadviazanie na neho.   

 

K bodu 2 

Prítomným bola podrobnejšie odprezentovaná téma a obsah stretnutia klubu Asertívne správanie sa, 

ako aj jej jednotlivé časti vyúsťujúce do aplikačnej úlohy – členovia pedagogického klubu mali 

pripraviť pre žiakov spoločný súbor aktivít na rozvoj asertívneho správania. Úlohou žiakov je 

vypracovať zadané aktivity. 

 

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Opakovanie témy Komunikácia/hovorenie ako kompetencia 

b) Asertivita, výhody asertívneho správania  

c) Typy asertivity (úloha 1) 

d) Základné asertívne práva (úloha 2) 

e) Štyri spôsoby správania sa (úloha 3) 

f) Manipulátor (úloha 4) 

g) Dotazníky (úloha 5, úloha 6) 

h) Ďalšie aktivity na rozvoj asertívneho správania  

i) Práca so zdrojmi od autorov, ako napr. Medzihorský Š., či z webových stránok 

www.eduworld.sk, www.zborovna.sk, www.youtube.com, https://stressfix.cz/asertivita/  

j) Diskusia 

 

K bodu 4 

Praktická aplikácia témy – aktívna práca prítomných členov klubu na aplikačnej úlohe, ktorá sa 

orientovala na tvorbu aktivít pre žiakov. Úlohou členov bolo pripraviť pre žiakov spoločný súbor 

aktivít na rozvoj asertívneho správania (asertívne správanie je významnou súčasťou zdravých 

medziľudských vzťahov, ktoré sú dôležité pre naše duševné zdravie a životnú pohodu). Úlohou 

žiakov je vypracovať zadané aktivity. Pri tvorbe úloh využívali aj učebnice, či internetové zdroje. 

Potom sa členovia podelili so svojimi navrhnutými úlohami s ostatnými a diskutovali o ďalších 

možných obmenách aktivity. Tento súbor aktivít môžu pedagógovia použiť na triednických hodinách, 

duchovno-formačných pobytoch, koncoročných výletoch, ale aj na hodinách v rámci svojich 

aprobačných predmetov. 

http://www.eduworld.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.youtube.com/
https://stressfix.cz/asertivita/


13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 5 

Pedagogický klub prijal tieto závery:   

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Asertívne správanie sa. Jeho obsah sa zameral 

na to, ako uplatňovať zásady asertívnej a efektívnej komunikácie v nepríjemných komunikačných 

situáciách. Cieľom bolo rozlíšiť v rôznych životných situáciách pri sebapresadzovaní pasívny, 

agresívny, asertívny alebo manipulatívny spôsob komunikácie a konania, a taktiež aj zhrnúť základné 

asertívne práva. 

Dohodli sa, že je dôležité v nepríjemných komunikačných situáciách na vyučovacom procese 

uplatňovať základné asertívne práva. 

Žiakov budú viesť k asertívnemu riešeniu  konfliktov na hodinách anglického jazyka, slovenského 

jazyka, dejepisu, katolíckeho náboženstva a občianskej náuky.  

Rozvíjala sa kompetencia asertívneho správania sa u členov klubu, ktorí budú naďalej priebežne 

vyhľadávať materiály a zdroje k nasledujúcim stretnutiam klubu, vzájomne spolupracovať pri ich 

realizácii, ako aj tvoriť úlohy pre žiakov, čím obohatia svoj profesionálny prístup v edukačnom 

procese. 

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Oboznámiť sa s témou stretnutia, ktorou bolo asertívne správanie sa. 

V praxi vedieť uplatňovať zásady asertívnej a efektívnej komunikácie v nepríjemných 

komunikačných situáciách. 

Aplikovať a zaradiť do vyučovacieho procesu aktivity na rozvoj asertívneho správania. 

Naďalej aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou pri nasledujúcich stretnutiach klubu.  

Viesť žiakov k rozvíjaniu asertivity v edukačnom procese humanitných predmetov a jazykov 

v podmienkach SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.   
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 19. 5. 2022 

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod. do 17:25 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis  Inštitúcia 

1. ThLic. Marek Jeník 
 

SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

3. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Ivana Vachaľová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Lucia Grinčová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Lýdia Venceľová  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Simona Šubjáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis   Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


