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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Témou v programe stretnutia bolo Interagovanie v heterogénnych skupinách. Podstatou stretnutia 

bolo schopnosť nadviazať dobrý vzťah s ostatnými, efektívne komunikovať, riešiť konflikty, 

rešpektovať pluralitu názorov, podieľať sa na práci tímu. Cieľom bolo opísať techniky komunikačnej 

pohotovosti a aplikovať do komunikácie neutrálny jazyk. 

 

Komunikácia sa odohráva v rôznych rovinách. Podľa toho poznáme štyri typológie správania (únik, 

útok, úskok, ústretovosť), pre ktoré sú charakteristické určité prejavy. Pozitívna komunikácia je taký 

spôsob komunikácie, ktorý vyjadruje súhlas, prijatie, kompromis, pochválenie, nadšenie i obdiv, 

ktorým vnímame partnera, jeho správu a v širšom zmysle aj prístup k procesu komunikácie, k ľuďom 

a k životu. Pozitívny vzťah je ovplyvňovaný predovšetkým neverbálnymi komunikačnými prvkami 

a jeho vyjadrenie sa označuje ako evalvácia. Základné príklady evalvačného prejavu v komunikácii 

môžeme charakterizovať tak, že niekto: sa vás zastane, sa vám snaží pomáhať, má o vás skutočný 

záujem, váži si vás, dokáže vám citlivo vytknúť chybu, s vami jedná úprimne, má pre vás čas. 

Komunikačná pohotovosť je rýchla reakcia na nejakú správu, či útok, a to výstižnými a vtipnými 

slovami, kedy sa sila slovného ataku účinne prenáša na protivníka. Tréning týchto schopností 

vyžaduje veľa čítať, veľa hovoriť, počúvať a neustále komunikačnú pohotovosť používať 

a precvičovať. Neutrálny jazyk taký, ktorý je objektívny, bez citového zafarbenia, nie je hodnotiaci, 

nenadržiava žiadnej strane (v prípade konfliktu). Jeho úlohou je popísať realitu.  

 

Kľúčové slová: 

štyri typológie správania, pozitívna komunikácia, komunikačná pohotovosť, neutrálny jazyk. 

https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti
https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti


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. Interagovanie v heterogénnych skupinách (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 Interagovanie 

v heterogénnych skupinách, ako aj jej jednotlivé časti vyúsťujúce do aplikačnej úlohy – členovia 

pedagogického klubu mali pripraviť pre žiakov spoločný súbor aktivít na posilnenie spolupráce 

v tíme. Úlohou žiakov je vypracovať zadané aktivity. 

 

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Opakovanie témy Komunikácia/hovorenie ako kompetencia II. 

b) Pozitívna komunikácia 

c) Komunikačná pohotovosť 

d) Techniky komunikačnej pohotovosti 

e) Príklady komunikačnej pohotovosti 

f) Schéma štyroch dimenzií komunikácie - „4 Ú“ 

g) Neutrálny jazyk 

h) Práca so zdrojmi od autorov, ako napr. Labáth V., či z webových stránok www.dti.sk, 

www.direktor.sk, www.eduworld.sk, www.zborovna.sk 

i) 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 posilnenie spolupráce v tíme. Úlohou žiakov je vypracovať zadané aktivity. V žiackych 

kolektívoch, ktoré sú čoraz viac rôznorodé, je neustále potrebné podporovať spoluprácu, dôveru, 

schopnosť a ochotu nadviazať kontakt s ostatnými. Existuje množstvo hier a zábavných aktivít, ktoré 

pomáhajú napĺňať tento cieľ. Tieto hry a aktivity je vhodné využívať vtedy, keď chceme odbúrať 

v triede napätie alebo sa snažíme o to, aby si  žiaci  medzi sebou budovali kvalitnejšie sociálne väzby. 

Pri tvorbe úloh členovia 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.  

https://www.dti.sk/data/files/file-1610955187-600539b400ce8.pdf
https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/komunikacia-komunikacny-retazec-a-komunikacne-zrucnosti-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach.m-889.html
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/4015/15-aktivit-na-podporu-socialnych-a-emocionalnych-zrucnosti-ziakov
https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=120485


13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 5 

Pedagogický klub prijal tieto závery:    

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Interagovanie v heterogénnych skupinách. 

Jeho obsah sa zameral na schopnosť nadviazať dobrý vzťah s ostatnými, efektívne komunikovať, 

riešiť konflikty, rešpektovať pluralitu názorov, podieľať sa na práci tímu. Cieľom bolo opísať 

techniky komunikačnej pohotovosti a aplikovať do komunikácie neutrálny jazyk. 

Dohodli sa, že je dôležité poznať prvky pozitívnej komunikácie a neutrálneho jazyka. 

Žiakov budú viesť k poznaniu efektívnej komunikácie na hodinách anglického jazyka, slovenského 

jazyka, dejepisu, katolíckeho náboženstva a občianskej náuky.  

Rozvíjala sa kompetencia poznania typológie štyroch dimenzií komunikácie 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 interagovanie v heterogénnych skupinách. 

V praxi vedieť uplatňovať techniky a stratégie komunikačnej pohotovosti. 

Aplikovať a zaradiť do vyučovacieho procesu aktivity na posilnenie spolupráce v tíme u žiakov. 

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 poznania interakcie v heterogénnych skupinách 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: 23. 6. 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.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


