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Hnev, pojmy, schéma 

1 – Podnet (stimul), ktorý spustí proces

2 - Podnetom vyvolaný vnútorný stav (pocit)

3 - Pudová, inštinktívna a emocionálna odpoveď organizmu, 
ktorá prepája prežívanie a správanie

4 - Pozorovateľná reakcia organizmu (vnútorná – zvýšený tlak, 
zrýchlený tep, triaška, pocit tepla, potenie; vonkajšia –
agresia, agresívny prejav, krik, plač, hádka, bitka)

6 - Ako predísť negatívnym dôsledkom / Stratégie zvládania 
hnevu

5 - Dôsledky reakcie organizmu



Odkiaľ 

pochádza 

hnev?



Niekto ma 
nahneval, urazil, 
nakričal na 
mňa, zachoval 
sa podlo, 
nefér...

1 - Podnet, ktorý spustí proces



2 - Podnetom vyvolaný vnútorný stav (pocit)

A ja teraz 
pociťujem 
frustráciu, 
nespravodlivosť 
neférovosť, 
sklamanie, zlosť



3 - Pudová, inštinktívna a emocionálna odpoveď organizmu, 
ktorá prepája prežívanie a správanie

Odpoveď organizmu vzniká v podkôrovej bielej 
hmote v mozgu, spúšťajú sa biochemické procesy 
a tie spôsobujú zmeny na úrovni nervovej sústavy



4 - Pozorovateľná reakcia organizmu

vonkajšia –
agresívny 

prejav, krik, 
plač, hádka, 

bitka

vnútorná – zvýšený tlak, 
zrýchlený tep, triaška, pocit 

tepla, potenie



5 - Dôsledky nesprávnej reakcie organizmu na hnev

narušené medziľudské vzťahy, 
zdravotné ťažkosti, životné 

nepohodlie



6 - Ako predísť negatívnym dôsledkom? / Aké existujú 
stratégie zvládania hnevu?

John Lubbock, 
britský politik, bankár, 
biológ, archeológ

,,Náš vlastný hnev alebo zlosť nám narobia 
viac škody, ako to, čo nás k hnevu priviedlo.”



6 - Ako predísť negatívnym dôsledkom? / Aké existujú 
stratégie zvládania hnevu?

Musím zistiť, čo sú najčastejšie príčiny môjho hnevu

Ako moje telo reaguje, keď je v hneve (tep, tlak, triaška, horúco)

Keď sa už proces spúšťa, potrebujem čas, niekedy stačia aj 
sekundy a mojej zlostnej reakcii sa môžem vyhnúť

Zhodnotím situáciu a podľa toho, koľko som získal času, si 
premyslím, aká reakcia bude najvhodnejšia, alebo či bude 

najlepšie, keď zo situácie jednoducho vycúvam

Možnosti: vypočutie, odpustenie, zabudnutie, tvorba, relax, 
príležitosť na posilnenie...

V priebehu celého procesu pravidelne a zhlboka dýcham



Ťahák do vrecka – Ako zvládnuť hnev? – časť 1 (pred)

1  Musím zistiť, čo sú najčastejšie príčiny môjho hnevu (zvýšený hlas, nespravodlivosť, 
neférovosť, sklamanie, neférovosť, mrzutosť, lamentovanie...)

2  Musím poznať, ako moje telo reaguje, keď je v hneve (tep, tlak, triaška, horúco...)

3  Musím vedieť, aké je moje typické správanie v hneve (krik, plač, vulgarizmus, bitka...)

4  Potrebujem získať čas (najmä poznaním príčin môjho hnevu), keď sa už proces 
spúšťa (niekedy stačia aj sekundy), aby sa mojej zlostnej reakcii dalo vyhnúť

7  Musím vedieť aké existujú možnosti, aby som negatívnu energiu 
spôsobenú hnevom zo seba dostal/a (vypočutie, vyrozprávanie sa, 

odpustenie, zabudnutie, tvorba, umenie, relax, príroda, šport...)

5  Potrebujem zhodnotiť situáciu, aby som vedel/a adekvátne (racionálne, pokojne) 
zareagovať alebo či bude najlepšie, keď zo situácie jednoducho vycúvam

6  Musím pravidelne a zhlboka dýchať počas celého procesu (umožní mi to uvažovať 
viac racionálne ako emocionálne)



Ťahák do vrecka – Ako zvládnuť hnev? – časť 2 (počas)

1 – Keď už cítim svoje príznaky, že ide na mňa hnev (tep, tlak, triaška, horúco...), 
poviem si STOP a dýcham pravidelne a zhlboka. Získam tým niekoľko sekúnd.

2 – Za tento čas zhodnotím situáciu. Zistím, ako a či vôbec sa mi oplatí reagovať na 
danú osobu alebo situáciu?

3 – Ak áno, vyjadrím svoj názor pomaly, jasne, zreteľne, neútočne a citovo neutrálne 
(teda bez irónie, bez posmešku, bez súcitu, bez kriku, bez nadávky, bez grimasy, bez 

gest apod.). Následne konfrontáciu diplomaticky ukončujem a vzdialim sa.

4 – Ak nie, vyjadrím svoj názor pomaly, jasne, zreteľne, neútočne a citovo neutrálne 
(teda bez irónie, bez posmešku, bez súcitu, bez kriku, bez nadávky, bez grimasy, bez 

gest apod.). Pokúsim sa asertívnym (teda ani nie útočným, ani nie poníženým) 
spôsobom zistiť, či bolo nutné kontaktovať sa so mnou útočným spôsobom. Zároveň sa 

pokúsim o pohľad na vec očami útočiaceho.

7 – V tomto bode konštatujem, že som posilnený/á, poučený/á, 
spokojnejší/ia, a preto viem, že ďalšiu podobnú situáciu zvládnem ešte lepšie.

5 – Po každej takejto konfrontácii nasleduje zamyslenie.

6 – Situáciu si opäť vybavím, spomeniem si na svoje pocity, pochody, reakciu, 
spoznávam sa, vyhodnocujem, čo bolo správne, čo nie, poučím sa, zrelaxujem, 
vyventilujem (vyrozprávam sa, venujem sa tvorbe, umeniu, turistike, športu...).



A my sa predsa chceme cítiť častejšie ako v rajskej záhrade



Vaše otázky



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 

Mgr. Branislav Ondruška

Odborný pracovník pre oblasť psychológie

Kontaktné centrum Handlová / Kontaktné centrum Prievidza

branislav.ondruska@handlova.sk / branislav.ondruska@prievidza.sk

+421 902 358 748

mailto:branislav.ondruska@handlova.sk
mailto:branislav.ondruska@prievidza.sk

