
Moje dieťa má (v škole) konflikt. Ako ho riešiť? 

 

 

 

 

 

 

 

Dôsledky konfliktu 

- Pozitívne 

o  vyriešenie dôvodu konfliktu a posun v živote dopredu (napr. dvaja žiaci sa pohádajú 

kvôli rozdielnemu štýlu obliekania sa, zosmiešnia sa pred kamarátmi a počas 

konfliktu si uvedomia svoju jedinečnosť v obliekaní. Následne dokážu byť každý sám 

sebou a rešpektovať svoj štýl obliekania.) 

o  konflikt ako zdroj skúsenosti (napr. na základe skúsenosti s hádkou so spolužiačkou 

si druhé dievča uvedomilo, že v budúcnosti chce riešiť konflikt inak ako ohováraním. 

Mala šancu prísť na to, že nechce, aby ju ani nikoho iného ohovárali, pretože je to 

nepríjemné) 

o  utuženie priateľstva (vyriešenie konfliktu vie zosilniť naše priateľstvo s druhou 

osobou – buď s tou, s ktorou sme sa pohádali alebo s inou osobou, ktorá nám pri 

riešení konfliktu pomohla) 

o  uvedomenie si samého seba, svoje hranice (napr. počas kriku si žiak uvedomí, že 

toto prešlo cez jeho osobnú hranicu a krik je pre neho ďalej neúnosný. Má šancu si 

uvedomiť, že nechce, aby sa v budúcnosti s niekým hádal krikom. Príde na to, že ak 

sa ho niekto spýta na niečo, čo mu je nepríjemné, tak rozhovor hneď zastaví a povie, 

že o tomto sa rozprávať nechce. Predíde tak hádke s krikom.) 

o  uvedomenie si toho, čo chcem a čo nechcem (napr. počas konfliktu si žiaci vykričia 

na svoj účet rôzne veci. Žiak si neskôr uvedomý, že sa mu nepáči chodiť 

s kamarátovou partiou do parku a že chce, aby s kamarátom chodili častejšie von len 

oni dvaja.) 

o  vzájomné porozumenie 

o  vznik nových nápadov (napr. žiaci sa hádajú v triede kvôli tomu, ako bude vyzerať 

triedna nástenka. Za pomoci ich vzájomnej hádky vymyslia originálny nápad, akým 

nástenku vytvoriť. ) 

- Negatívne  

o  psychické (utiahnutie do seba; strata záujmu o komunikáciu; smutná nálada; tzv. bez 

nálady; plač; nočné mory; slabý spánok; nechuť do jedla, strata hobby, úzkosť, 

stres...) 

o  aj malý konflikt môže prerásť do šikanovania alebo krízy, ak nie je vyriešený 

o  telesné/ zdravotné (bolesti brucha; hnačka; vracanie; bolesti hlavy; zvýšený krvný 

tlak; autoimunitné ochorenia; poruchy príjmu potravy ...) 

o  v oblasti vzdelávania (zhoršenie známok; neschopnosť sústrediť sa; horšia schopnosť 

zapamätať si učivo ...) 

Konflikt  

= nezhoda (v názore, postoji, vkuse, záujmoch, životnom štýle, v obliekaní ....) 

= hádka, krik, strkanie sa ... 

= ohováranie, osočovanie, nadávanie si , zosmiešnenie... 

= kríza  

 



 

Ako konflikty riešiť? 

- Komunikáciou  dôležité je otvorene a úprimne sa porozprávať a vzájomne sa vypočuť 

- Užitočný Vám k tomu môže byť: 

o podcast https://ipcko.sk/ked-slova-ublizuju-najviac-ako-tomu-zabranit/    

o  článok Žirafa alebo šakal? Voľba je na vás – Portál školskej psychológie 

(portalskolskejpsychologie.sk)  

o Dlhotrvajúci konflikt – ako z neho von? – Portál školskej psychológie 

(portalskolskejpsychologie.sk) a možno Vás zaujmú aj ďalšie články o riešení 

konfliktov na tejto stránke  

- Nápomocné je zdôveriť sa s tým, čo sa stalo blízkej osobe 

- Byť dieťaťu vzorom pri riešení konfliktov 

- Hľadať pomoc pri riešení konfliktov, ak cítime, že si sami nevieme rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aká je úloha rodiča pri konflikte detí? 

- Porozumenie, aktívne počúvanie, opora, vypočutie 

- Dajte dieťaťu pocit, že na to nie je samé a ste tu pre neho  hľadajte možnosti riešenia 

konfliktu spolu s dieťaťom 

- Nenadávajte na druhé dieťa/ iné deti v tomto konflikte. Pre dieťa to môže byť stále kamarát 

alebo spolužiak a môže ho mať aj napriek konfliktu stále rado.  

- Byť oporou pre Vaše dieťa môže byť náročné. Vyrozprávajte sa aj Vy niekomu blízkemu. 

 

Veľmi Vám držím prsty pri riešení konfliktov!  A keby čokoľvek, som tu pre Vás a pre Vaše dieťa. 

- Osobne v kancelárii na prvom stupni č. dverí 39 

- Telefonicky na čísle 0917 682 362 alebo 033/7623307 

- Mailom zsbrepy.psycholog@gmail.com alebo psycholog@zsbrepy.sk 

 

Školská psychologička 

Rodič  NIKDY nerieši 

konflikt svojho dieťaťa 

priamo s jeho 

spolužiakom 

(kamarátom)! 

! 

- Konflikt riešia deti medzi sebou 

 

- Rodič rieši konflikt svojho dieťaťa s  

o  rodičom druhého dieťaťa 

o  triednym učiteľom  

o  školským psychológom 

o  riaditeľom školy 

https://ipcko.sk/ked-slova-ublizuju-najviac-ako-tomu-zabranit/
https://www.portalskolskejpsychologie.sk/zirafa-alebo-sakal-volba-je-na-vas/
https://www.portalskolskejpsychologie.sk/zirafa-alebo-sakal-volba-je-na-vas/
https://www.portalskolskejpsychologie.sk/dlhotrvajuci-konflikt-ako-z-neho-von/
https://www.portalskolskejpsychologie.sk/dlhotrvajuci-konflikt-ako-z-neho-von/
mailto:zsbrepy.psycholog@gmail.com
mailto:psycholog@zsbrepy.sk

