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   Vyštudoval VŚDS ( Žilinskú univerzitu ).  Pôsobil v riadiacich funkciách 

v oblastiach marketingu, obchodu a finančníctva. Pôsobí ako lektor, poradca, 

kouč a mentor od roku 2001. 

   Niekoľko rokov bol pridruženým členom SAKO ( Slovenskej asociácie 

koučov). Konateľ spoločnosti LUMATEL s.r.o.. a riaditeľ neziskovej organizácie. 

   Je absolventom viacerých vzdelávacích programov, ako napríklad : ICF 

(International Coach Federation), Christíne Harvay, CKV Consult,., Royal post, 

Great Britain, Universal Postal Union, Transfér, NEPOSTEL – Holandsko, , 

Technická univerzita Košice, HIC SVK. 

Motto: Vzdelanie je zbraň, ktorou môžeš zmeniť seba a svet. 
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A. ÚVOD 

     Viete čo sa naučil počas rokov v manažmente, poradenstve a v práci lektora? Úspech 

dosahujú vo väčšine prípadoch manažéri, ktorí majú realistický a pozitívny pohľad na svet 

a veci okolo seba.  

      Pri riešení ťažkých situácií z praxe a  pri stretávaní sa s ľuďmi, ktorí vás svojím 

negativizmom dokážu „vysať“, je dôležite naučiť sa zvládať tieto situácie a ľudí .  

      V jednotlivých kapitolách uvádzam praktické návody , tipy a reálne príklady z praxe. 

Metód, postupov a prostriedkov na posilnenie pozitivizmu nájdete určite veľmi veľa. 

Takmer každý kurz zameraný na manažment, obchod a osobnostný rozvoj začínam touto 

témou. Veľakrát som sa presvedčil o dôležitosti zvládať negatívny prístup kolegov 

a podriadených, účastníkov kurzov, manažérov a tímlidrov ktorých stretávam vo svojej  

 

 

Pred niekoľkými rokmi som viedol kurz manažérov a obchodníkov obchodnej firmy, 

ktorá sa venovala obchodu s elektrotechnickým materiálom. Od prvých minút som 

„dostával“ obrovské dávky negativizmu. Všetko ( podľa nich ) bolo zle. Zlý majiteľ 

firmy, drahé a nepredajné produkty, nízke výplaty, zlé služobné autá atď.  

Počas posedenia v hotelovej reštaurácií vo večerných hodinách rozšírili okruh 

sťažnosti na problémy vo vzťahoch (osobných a firemných). Samozrejme, výsledky 

firmy a jednotlivých obchodníkov zodpovedali celkovej atmosfére, ktorú som zažil na 

vlastnej koži. 

Nasiaknutý problémami účastníkov kurzu, som sa dva dni  po tomto stretnutí „liečil“ z 

negativizmu       . Opäť som sa na „vlastnej koži“ presvedčil o potrebe seba-

zdokonaľovania v oblasti zvládania negatívnych emócií a situácií, ktoré mi prináša 

moja prax. 
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B. AKO VYTVORIŤ POZITÍVNY POSTOJ V TÍME. 

 

 

 

 

 

 

I. Viem, čo môžem priamo ovplyvniť.  
 

O úspechu a neúspechu rozhoduje vo väčšine prípadov naša hlava. Naučiť 

sa metódam riadenia, technikám delegovania, zvládania vyjednávania atď. 

nie je až taký problém.  

Uvádza sa ( v zmysle Paretového pravidla), že zručnosti a  znalosti 

predstavujú približne 20 % úspechu. Rozhodujúca je vaša „hlava“. Aké sú 

vaše postoje k životu, aké životné hodnoty preferujete, máte ciele a  viete kam smerujete 

svoj život? Dodržujete pravidla a štandardy, ktoré sú v súlade s vašimi hodnotami? Viete 

sa pozitívne a realistický seba zhodnotiť, alebo máte „o sebe“ negatívny názor?  

 

     Vediem kurz  operátorov Call centra . Už na prvý pohľad vidno, že operátorka je 

nemotivovaná, vyžaruje negativizmus, počas úvodného predstavovania hovorí „ nedarí 

sa mi, chodím s bolesťami žalúdka do práce, nebaví ma práca“. Čo si myslíte? Bola 

úspešná v práci? 

 

    Zóny vplyvu  

     Skúste porozmýšľať. Do akej miery viete ovplyvniť okolie (rodičov, priateľov, 

spolupracovníkov, zákazníkov...) ?  Čo neviete takmer vôbec ovplyvniť? Počasie, politický 

systém, ekonomické výsledky štátu, výkon futbalistov v zápase ? Viete ovplyvniť sám seba? 

Na základe úvahy určite prídete na správny výsledok. Viete ovplyvniť najmä SEBA a svoje 

najbližšie OKOLIE. Napriek tomu ľudia venujú obrovskú časť svojho času veciam, ktoré 

nevedia ovplyvniť. A čo je horšie, neovplyvniteľné veci ničia náš pozitivizmus. 

     Radím vám, venujte viac času tomu, čo viete ovplyvniť. Venujte menej času 

záležitostiam, ktoré neviete ovplyvniť a ešte aj vytvárajú negatívnu odozvu vo vašej hlave. 

Venujte sa rozvoju svojich vlastnosti, vzdelávajte sa, skúste pozitívne ovplyvňovať vaše 

okolie - kolegov, zákazníkov, členov rodiny. To môžete dokázať! Čo najmenej sa stýkajte 
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I. Viem, čo môžem priamo ovplyvniť. 

II. Stretávam 2 % nezvládnuteľných ľudí. 

III. Vyrovnávam deficity potrieb. 

IV. Viem, kto mi pomôže počas krízy. 

V. Sebamotivujem sa. 

VI. Viem, kde v živote plávam. 

VII. Stretávam rôzne typy ľudí. 

VIII. Nerobím iným to, čo nechcem aby oni robili 

mne. 
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s ľuďmi, ktorí vás zaťahujú do negatívnych, nič neriešiacich debát. Vráti sa vám to 

v podobe pozitívnejšieho vnímania seba a svojho okolia. 

       V režime práce „Home-Office“  je ešte ťažšie ovplyvňovať členov tímu. Vytváranie 

„skupiniek“ názorovo blízkych členov tímu, mimo oficiálny kanál komunikácie , vytvára 

predpoklady na ťažšiu kontrolu a možnosť usmerňovania toku komunikácie. Úlohou 

manažéra (tímlídra) je rozpoznávať jemné náznaky negativizmu počas skupinových 

a individuálnych on-line stretnutí.  

 

https://www.lumatel.sk/testy/ 

 

II. Stretávam 2 % nezvládnuteľných ľudí. 

 

Určite ste sa stretli s ľuďmi vo svojom okolí, ktorí mali problematické, 

agresívne správanie. Veľmi často sa stretávam s manažérmi 

a obchodníkmi, ktorí mi rozprávajú „hororové“ situácie z vlastného 

prostredia.  

Údaje o počte ľudí s agresívnym správaním  sa líšia. Podľa odhadov môže celoživotná 

prevalencia (štatistický číselný termín, ktorý udáva výskyt určitého javu na 100 alebo 1000 

ľudí v určitom mieste a čase) rekurentného (návratného) , problematického agresívneho 

správania dosiahnuť až 1 % ( Coccaro, 2000). Zhruba 1/4 mužov a  1/8 žien v USA vo veku 

nad 18 rokov udáva účasť v aspoň jednom fyzickom útoku –bitke ( Robins, Rieger, 1991) ). 

Dôvodmi sú genetické, biologické a psychosociálne faktory.  

 
 

Odporúčania: 

1. Nepodporujte vo svojom tíme debaty a negatívnych, neovplyvniteľných 

témach. Opýtajte sa ich čo navrhujú, aké riešenia odporúčajú ( uvidíte to 

ticho).  Navrhnite novú, pozitívnu tému. 

 

2. Obmedzte kontakty ( ak je možné) s negatívne založenými ľuďmi, na 

stretnutí si prisadnite k tomu, ktorý šíri pozitivizmus a dobrú náladu. 

 

3. Nerozvíjajte háklivé politické a spoločenské témy (napr. COVID-19), ktoré 

nesúvisia priamo s vašou prácou. 

 

4. Pri „Home-Office“ zaraďujte do svojho programu pravidelne individuálne 

a skupinové stretnutia ( nie celého tímu) so zámerom budovania vzťahov . To 

sú tie „okamžiky“, ktoré podvedome (vedome) robíte  v rámci práce 

v kanceláriách ako napr. stretnutia pri káve v kuchynke, krátky rozhovor na 

chodbe a prejavovanie záujmu o  členov tímu. 

https://www.lumatel.sk/testy/
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     Pred niekoľkými rokmi mi povedal generálny riaditeľ spoločnosti, kde som mal 

poradenský program zaujímavú vec. Podľa ich štatistík počet problematických klientov 

spoločnosti dosahoval 1,7 % z celkového počtu. V odbornej literatúre som zaznamenal aj 

informácie z Veľkej Británie  ( 2 %), USA takmer 5 %.  Samozrejme,  bolo   by potrebne 

použiť jednotnú metodiku merania, aby sme dosiahli relevantný výsledok.  

     Hore uvedené údaje predznamenajú, že v priemere minimálne dvaja ľudia z vášho 

okolia môžu mať agresívne správanie.  

 

     Viedol som kurz stredného manažmentu z prostredia  firmy, venujúcej sa 

strojárenskej a hutníckej výroby. Od začiatku sa jeden účastník ( nazveme ho Jano, cca 

45 rokov ) prejavoval ako agresívny typ, vstupoval do rozhovorov, prezentácií, 

nedodržiaval pravidlá a svojím správaním si popudil aj svojich spolupracovníkov. 

Väčšina lektorov je trénovaná na zvládanie takýchto účastníkov.  

     Po ukončení kurzu účastníci odchádzali, ale Jano sa pomaly obliekal, s úmyslom ostať 

sám s lektorom. Naozaj som začal mať obavy, ako skončí táto situácia.  

     Podišiel k môjmu stolu a začal plakať. Ozajstné slzy. Ospravedlnil sa za svoje 

správanie, vysvetlil mi svoju súčasnú situáciu v rodine ( exekútor, syn drogovo závislý, 

manželka psychický na dne) s komentárom, že psychický nezvláda danú situáciu. 

Odvtedy som Jana nevidel. Osobne si myslím, že keď dorieši svoju rodinnú situáciu, 

vráti sa k svojmu predchádzajúcemu  správaniu. 

 

     Podľa môjho názoru najhoršie agresívne typy sú ľudia, ktorí si v praxi odskúšali, že 

tento typ správania im prináša veľké výhody. 

     Agresívnym správaním na úrade dosiahne, že úradník nedodrží predpísané procesy, len 

aby nemal problém s klientom, vedúcim úradu, alebo kolegom.  

      V rámci pracovného tímu agresivitou a manipuláciou dosiahne výhody, ktoré zvyšní 

členovia tímu nemajú. V takýchto prípadoch radím manažérom, aby sa zbavili takýchto  

ľudí za podmienky dodržania pracovného práva. Tento typ zamestnanca skôr, alebo neskôr 

zničí atmosféru v tíme a rozvráti fungujúci tím. 

 

       

 
 

Odporúčania: 

1.Ak máte možnosť, čo najskôr sa „zbavte“ takz. 2 % ľudí vo svojom okolí. 

Využite všetky legálne prostriedky ( Zákonník práce, interné pracovno-právne 

predpisy). V súkromnom živote ukončíte ( limitujte)  čo najskôr vzťah. 

 

2.Vytvorte si „virtuálny ochranný štít“, pomocou ktorého odrazíte  dôsledky 

negatívnych situácií. 
 

Podrobnosti a cvičenie na vytvorenie VOŠ na odkaze: 

https://www.lumatel.sk/blog/ 

https://www.lumatel.sk/blog/
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      Neverte, že zmeníte takéhoto človeka! Z vlastných skúsenosti viem, že je to zbytočné. 

Doplatíte na túto situáciu svojím psychickým a fyzickým zdravím. Ak nemáte možnosť 

zbaviť sa agresívnych jedincov, naučte sa zvládať situácie tak, aby ich správanie 

nezasiahlo vašu psychiku (napr. virtuálny ochranný štít). 

     Jednou z nevýhod „on-line pracovného života“ je neosobnosť kontaktov a komunikácie. 

Nikde som nezažil agresívnejšie správanie klientov ako pri komunikácií cez telefón (Call-

centrum).Pri osobnom kontakte ( klient- zamestnanec firmy, kolega- kolega) je ťažšie byť 

agresívnejší a vyvolávať konflikty. 

 

 

 

Poznámka autora: 

Uvedený text je súčasťou vybraných kurzov.  

Viac na www.lumatel.sk 


