
Ako riešiť konflikty 
 
Ku konfliktom v stretku dochádza. Nedá sa tomu vyhnúť. Je lepšie naučiť sa, ako ich správne riešiť. Veľa ľudí sa 
im snaží vyhnúť, resp. uniknúť, keď sa objavia, dúfajúc, že takto sa problémová situácia vyrieši sama. Aj my ako 
vedúci môžeme mať snahu „strčiť hlavu do piesku“, keď máme riešiť nejakú situáciu v stretku. Dúfame, že sa to 
vyrieši bez nášho pričinenia, zásahu. Je to však ilúzia. 
 
Čo je vlastne konflikt? 
 
Ku konfliktu dochádza vtedy, ak dvaja alebo viacerí ľudia majú dostatok moci na to, aby mohli na seba navzájom 
uvaliť nejaké sankcie za stavu, keď sa snažia dosiahnuť vzájomne sa vylučujúce ciele. Títo bojujúci môžu mať 
rozličné hodnotové systémy a aj situáciu môžu vidieť, vnímať a definovať odlišne. 
 
(Odborná definícia z internetovej príručky komunikácie: Ivan Žáry, Public relations – 
http://www.pppr.sk/virtualna_kniha/) 
 
Táto definícia sa nám zdá trochu tvrdá. Hneď si predstavíme nejaký vojnový konflikt na Blízkom východe a 
povieme si, že v tom našom stretku to nie je také zlé. Určite nie. Bežne sa nám však stáva, že jeden, dvaja alebo 
viacerí ľudia zo skupiny sú presvedčení o správnosti svojho konania do takej miery, že ak vy alebo niekto iný zo 
skupinky vysloví svoj názor a postoj k danej veci, vedia sa cítiť minimálne dotknutí, ak nie priam nahnevaní. 
Vy ako vedúci stanovujete určite modely správania skupiny, udávate štandardy (biblické, sociálne, spoločenské) 
a je viac ako isté, že zavádzanie takýchto štandardov bude viesť ku konfliktom. Rátajte s tým a buďte pripravení. 
Ku konfliktom jednoducho prichádza preto, lebo na stretku sa stretávajú ľudia z rôznych sociálnych zázemí, s 
rôznymi myšlienkovými prúdmi a presvedčeniami, temperamentmi. Tak je to O. K. Vašou ambíciou by malo byť 
neodmietať rôznorodosť, ale viesť ľudí k akceptácii nevyhnutných štandardov myslenia a správania tak, aby ste 
spolu mohli reprezentovať Ježiša Krista ako skupina jeho nasledovníkov pre okolie, v ktorom sa nachádzate. 
 
Uvediem príklad 
Mal som dohodnuté stretnutie s jedným priateľom. Na stretnutí sme sa mali naučiť ovládať jeden program. Priateľ 
meškal približne pol hodiny. Keď prišiel, sadol si na stoličku a bez slovka ospravedlnenia prešiel k bežnej 
konverzácii. Očakával som jeho ospravedlnenie, ale nezdalo sa, že by k niečomu takému smeroval. Mal som na 
výber. Buď budem pokračovať v rozbehnutej konverzácii, alebo sa vrátim k tomu, že meškal. Rozhodol som sa 
ho konfrontovať a spýtal som sa na dôvod jeho meškania. Jeho reakcia bola pre mňa prekvapivá. Povedal mi, že 
odkedy odovzdal život Bohu, nepokladá za dôležité byť presne na danom mieste, snaží sa byť citlivý na Božie 
vedenie. Povedal, že cestou stretol nejakého človeka a pokladal za dôležité rozprávať sa s nim. Cítil som blížiaci 
sa konflikt. Samozrejme, takéto veci sa stávajú a ja to nepopieram; išlo mi však o to, aby som mu ukázal potrebu 
komunikácie takejto udalosti a zohľadnenia toho, že aj ja som objektom „Božieho vedenia“. Mali sme skvelý 
rozhovor, z ktorého sme sa myslím obidvaja niečo naučili. Ak by som však neriskoval tento konflikt názorov, nič 
by sme sa nenaučili. 
 
To, čoho sa obávame na konfliktoch, sú emócie, ktoré sa do nich pridávajú. Máme možno predstavu, že 
kresťania sa by sa nemali hnevať. 
List Efezanom 4, 26 – 27 hovorí: „Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a 
nedávajte miesto diablovi!“ alebo moderný preklad toho istého textu : 
 „Ak sa niekedy nahneváte, nehrešte tým, že by ste v sebe živili hnev, alebo dokonca rozdúchavali. Odstráňte ho 
zo svojho srdca skôr, ako zapadne slnko. Nedajte diablovi šancu ovládať vás.“ [oficiálny katolícky preklad:] 
 
Podľa Písma nie je hriech nahnevať sa. Hriechom je živiť v sebe hnev a rozdúchavať ho. Ak by sme toto robili, 
dáme šancu diablovi podnietiť nás k nejakému nedobrému činu (napr. k pomste). 
Hnev ako emócia má schopnosť upozorniť nás na vážny stav nejakej veci. Tiež vás hnevá zlý stav ciest vo 
vašom meste? Ako zužitkujete svoju emóciu hnevu? Alebo vás hnevá, že ľudia vo vašom stretku vždy meškajú?  
Ježiš sa tiež vedel rozhnevať, ale nikdy nezhrešil. Je možné nahnevať sa dobrým spôsobom, ale je možné hrešiť 
hnevom. Kde je ten rozdiel? 
 
Hnev, ktorý vedie k hriechu 
Je hnev, ktorý nevie rýchlo pominúť. Ak sa nahneváte, nedovoľte svojmu hnevu, aby vás viedol do hriechu,  
Ak zostaváme v hneve, dávame šancu diablovi. Následkom zotrvania v hneve je horkosť, pretrvajúca zlosť, 
pomsta, odsúdenie. Vyriešte svoj hnev adekvátnym spôsobom a najrýchlejšie, ako sa dá.  
 
Ako rýchlo a správne vyriešiť konflikt? 
Odpoveď znie – konfrontujte príslušného človeka. Iste, nie vždy sa to dá. Platí pravidlo, že pre konfrontáciu 
potrebujete miesto, čas, danú osobu a láskavý prístup k nej. Ak neviete zaručiť jednu z týchto veci, nepúšťajte sa 
do konfrontácie. 
 



Miesto. – Ak ide o osobný nedostatok či previnenie, rozprávajte sa vždy osamote! Biblia nás to jasne učí: v 
rozhovore „medzi štyrmi očami“ (Mt 18, 15). Nikdy to neriešte pred skupinou. Nemyslite si, že ak toho človeka 
napomeniete pred ostatnými, pomôžete výchove skupiny. Takto spôsobíte len zahanbenie. Iné je, keď skupinu 
poveríte nejakou úlohou, jasne ľuďom vysvetlíte, o čo ide, a oni to urobia inak. Vtedy môžete konfrontovať celú 
skupinu naraz, lebo išlo o spoločnú úlohu. Platí teda – osobné veci osobne, spoločné veci spoločne. 
 
Čas. – Je veľmi dôležitý. Musíte citlivo a zároveň operatívne rozhodnúť, kedy sa budete s daným človekom 
rozprávať. Niekedy je dobré počkať deň-dva, možno týždeň. Niekedy však odkladanie takéhoto rozhovoru 
nemusí priniesť dobrý efekt, lebo ani vy, ani daná osoba si už nemusí jasne pamätať podrobnosti. Pamätajte, že 
vytvorenie príležitosti na rozhovor je vecou vašej iniciatívy a zodpovednosti. 
 
Daná osoba. – Porozprávajte sa s osobou, ktorú chcete konfrontovať! Stáva sa nám, že radšej ako (alebo skôr 
ako) by sme sa porozprávali s danou osobou, podelíme sa o svoje rozhorčenie aspoň s dvoma ďalšími osobami 
zo stretka. Neviem, prečo to robíme. Možno preto, aby sme sa uistili o adekvátnosti svojho rozhorčenia – alebo z 
nedostatku odvahy konfrontovať danú osobu priamo?  
 
Láskavý prístup. – Je pravda, že existujú ľudia, ktorí doslova „vyrábajú konflikty“, aby mohli ostatných 
konfrontovať. Normálni ľudia sa nevyžívajú v konfrontovaní. Avšak konfrontácia je cesta, ako riešiť konflikt, keď 
už k nemu dôjde. Ako teda na to? Jakubov list 1, 19 nám ukazuje 3 princípy konfrontácie: „Každý človek má byť 
rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.“ Pri konfrontácii by nám nemalo v žiadnom 
prípade ísť o vynesenie rozsudku. Konfrontovaný človek by sa nemal cítiť ako obvinený. Pri konfrontácii treba 
jasne, ale láskavo povedať svoj názor a potom počúvať reakciu danej osoby. Ak budeme načúvať, budeme môcť 
počuť o bolesti, ktorá sa za tým často skrýva. Písmo nás učí, že starší vo viere sú tu nato, aby pomáhali slabším. 
Aj vedúci býva v niečom slabší a ten, kto je silnejší, mu pomáha tým, že ho správnym, láskavým spôsobom 
konfrontuje. 
Príklad: Môj brat v spoločenstve pomerne často meškáva na stretnutie spoločenstva. Ja ako vedúci tým bývam 
rozhorčený. Potrebujem ho správnym spôsobom konfrontovať. Nájdem si čas a miesto a idem na to.  
Neláskavý prístup, ktorému chýba milosť, je: Braček, dnes si opäť meškal. Všimol som si, že posledný mesiac si 
3-krát prišiel neskoro. Vieš predsa, že chodiť načas je veľmi dôležité, že je to prejav úcty a lásky voči ostatným. 
Mal by si s tým niečo urobiť! 
Láskavý prístup obsahujúci milosť je: Braček. Všimol som si, že si posledný mesiac 3-krát meškal. Deje sa niečo? 
Ako ti môžem pomôcť? – Tento prístup ráta s milosťou. Teda verím, že braček chce prísť načas, lebo vie (už 
bol inštruovaný predtým), že je to potrebné, ale dôvod, prečo mešká, môže byť jeho problémom alebo problémom 
jeho rodiny. Keď k nemu takto pristupujem, prejavujem mu lásku a pomoc. A on sa skôr otvorí a povie, čo je za 
tým. 
 
Ak počúvame ľudí a chceme im pomôcť, staneme sa ich priateľmi. Ak ich budeme poúčať, staneme sa 
nanajvýš vychovávateľmi. 
 
Veľa požehnania, láskavosti a múdrosti do riešenia konfliktov vám želá Martin. 
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