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1 CIEĽ – ČO SA NAUČÍTE 

V tejto časti sa dozviete: 

● Prečo je zručnosti práce s ľuďmi dôležité v živote a v práci; 

● Ako môžete zlepšiť svoje zručnosti práce s ľuďmi a zákazníkmi; 

● O stratégiách podpory zákazníkov; 

● O dôležitosti sebauvedomenia a empatie a o tom, ako ich zlepšiť. 

 

2 ČO SÚ ZRUČNOSTI KOMUNIKÁCIE S ĽUĎMI A ZÁKAZNÍKMI 

A PREČO SÚ DÔLEŽITÉ 

Zručnosti zamerané na prácu s ľuďmi sú zručnosti, vďaka ktorým bude vaša interakcia s ľuďmi 

produktívnejšia a príjemnejšia. Situácie, ako napríklad uvoľnený rozhovor, vyjadrenie pocitov 

alebo vyriešenie hádky, to všetko si vyžaduje tieto zručnosti. 

 

Silné schopnosti práce s ľuďmi vám umožňujú nadviazať zdravé kontakty s ľuďmi tým, že lepšie 

pochopíte ich pocity a potreby a budete efektívne prezentovať svoje nápady a argumenty. Na 

pracovisku z vás urobia lepšieho kolegu, tímového pracovníka a motivátora. 

 

Zručnosti zamerané na zákazníka sú súčasťou zručností práce s ľuďmi. Pomôžu vám pochopiť 

potreby zákazníkov a vyriešiť ich problémy. 

Zamestnanci pracujúci v zákazníckych službách sú tvárou každej spoločnosti. Podniky si vážia 

zamestnancov, ktorí môžu poskytovať kvalitný servis zákazníkom, pretože to podporuje 

lojalitu zákazníkov a dobrú povesť. 

Zručnosti zamerané na prácu s ľuďmi a zákazníkmi sú prepojené a veľmi závislé od zručností, 

ako je komunikácia, aktívne počúvanie, empatia, riešenie problémov a ďalšie zručnosti 

potrebné na nadviazanie medziľudských kontaktov. 
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3 EMPATIA 

Empatia je schopnosť skutočne cítiť emócie druhých ľudí. Pomáha vám vžiť sa do ich pozície a 

pochopiť dôvody, prečo konajú tak, ako konajú. Pretože im rozumiete, môžete sa s nimi spojiť 

na osobnej úrovni a skutočne vám na nich bude záležať. Keď vám na nich záleží, ste motivovaní 

pomôcť im. 

 

Najdôležitejšie na empatii je, aby sa ľudia cítili skutočne pochopení. Vďaka tomu sú otvorenejší 

voči pozitívnejšiemu vzťahu s vami a k hľadaniu riešení problémov. 

 

Aby sme lepšie pochopili empatiu, pozrime sa na jej špecifiká: 

● Pozrite sa do sveta iných ľudí – Chápte tomu, čo vám iní hovoria a pozrite sa na 

situáciu ich očami. 

● Oceňte ich, ako ľudské bytosti/bez súdenia – Často súdime ľudí, aby sme mali 

výhovorku a nemuseli sa pokúšať pochopiť ich pohľad na vec. Aby ste sa tomu vyhli, 

musíte byť schopní vidieť ich ako ľudské bytosti, ktoré sú cenné a majú svoje potreby. 

● Pochopte pocity – Musíte byť v kontakte so svojimi emóciami, aby ste sa dokázali 

skutočne spojiť s pocitmi iných. Preto je dôležité, aby ste boli najskôr duševne v 

rovnováhe a porozumeli sami sebe, skôr ako pochopíte pocity iných ľudí. 

● Odkomunikujte porozumenie – Posledným aspektom empatie je, aby sa ľudia cítili 

pochopení. Aby mali pocit, že ich je vidieť a počuť. Toto môže byť ťažké a je potrebná 

prax, pretože si to vyžaduje dobré pochopenie komunikácie, pocitov a potrieb ľudí.  
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CVIČENIE 

Snažte sa odpovedať Áno/Nie. Výsledky vám ukážu, či ste empatický človek.   

● Ste veľmi dobrý v počúvaní ostatných. 

● Ľudia vám často rozprávajú o svojich problémoch.  

● Ste dobrý vo všímaní si toho, ako sa cítia ostatní.  

● Často myslíte na to, ako sa cítia ostatní.  

● Ostatní k vám chodia po radu.  

● Často je vám ťažko z tragických udalostí.  

● Snažíte sa pomôcť ľudom, ktorí trpia.   

● Viete odhaliť, kedy ľudia nehovoria pravdu.  

● V sociálnych situáciách sa niekedy cítite vyčerpaný alebo preťažený.  

● Hlboko vám záleží na iných ľuďoch.  

 

Výsledky: čím viac „Áno“ odpovedí ste získali, tým empatickejší človek ste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3.1 Empatické počúvanie a mediácia 

Pre úspešnú mediáciu, postupujte podľa týchto pravidiel: 

● Buďte neutrálny – Ako mediátor musíte ku všetkým pristupovať rovnako a neprikláňať 

na jednu alebo druhú stranu. 

● Nerozhodujte – Ako sprostredkovateľ nemáte právomoc rozhodovať o tom, kto má 

pravdu alebo nie, môžete ich iba viesť k tomu, aby našli riešenie prijateľné pre 

všetkých. 

● Zhromaždite informácie – Počúvajte a klaďte otázky, aby ste pochopili podstate 

problému a potrebám všetkých zúčastnených.  

● Ovládajte negatívne emócie – Buďte si vedomí negatívnych emócií zúčastnených ľudí 

a presmerujte túto negatívnu energiu na hľadanie riešenia. 

● Buďte ten, kto rieši problémy – Zamerajte sa na hľadanie riešenia, ktoré je prijateľné 

pre všetkých, myslite tvorivo a pomôžte všetkým stranám vidieť všetky dostupné 

riešenia. 
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Mediátor musí získať dôveru a spoluprácu všetkých strán zapojených do sporu. Aby to mohol 

urobiť, musí byť mediátor schopný načúvať s empatiou, aby porozumel ich emóciám a 

potrebám. Iba potom ich môže sprostredkovateľ viesť k vzájomne uspokojivému riešeniu. 

Empatické počúvanie je forma aktívneho počúvania zameraná na porozumenie pocitov 

rečníkov a budovanie vzájomnej dôvery. Ak chcete byť dobrým empatickým poslucháčom, 

naučte sa, čo máte a nemáte robiť pri empatickom počúvaní. 

ČO ROBIŤ ČO NEROBIŤ 

Angažujte sa: Ukážte, že máte záujem a 

počúvate. Buďte sústredení a nadväzujte 

očný kontakt. Poďakujte prikývnutím hlavy 

slovami „Chápem“ alebo „Povedzte mi o tom 

viac“. Využite pozitívnu neverbálnu 

komunikáciu na vytvorenie konštruktívnej 

atmosféry. 

Nepýtajte sa priveľa otázok: Príliš veľa 

otázok môže pôsobiť, akoby ste poslucháča 

vypočúvali. 

Buďte neutrálny: Umožnite rečníkovi odhaliť 

pocity a myšlienky bez toho, aby ste ho 

kritizoval alebo súdil. 

Nepoučujte: Neznižujte hodnotu emócií 

rečníka pomocou lacných fráz ako „Nie je to 

také zlé“ alebo „Zajtra sa budete cítiť 

lepšie“. Nepoučujte ani nedávajte rady. 

 Správajte sa ako zrkadlo: Zrkadlite rečníka, 

aby ste mu ukázali, ako rozumiete tomu, čo 

hovorí a cíti. 

Nenechajte sa vyprovokovať: Nereagujte  

hnevom alebo frustráciou a nezapájajte sa 

do hádky ani neposudzujte rečníka. 

4 EMOCIONÁLNE SEBAUVEDMENIE 

Emocionálne sebauvedomenie je schopnosť rozpoznať a pochopiť svoje pocity a emócie. 

Umožňuje vám vedieť, ako emócie ovplyvňujú vaše činy, rozhodnutia a správanie, a využiť 

tieto vedomosti vo svoj prospech. 
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Toto je obzvlášť dôležité pri riešení negatívnych emócií, ako je strach alebo hnev, vďaka 

ktorým sa môžete stať neproduktívnym a iracionálnym pri rozhodovaní a konaní. Emočné 

sebauvedomenie vám umožňuje predvídať a rozpoznávať situácie a okolnosti, ktoré vám 

spôsobujú negatívne emócie, a reagovať kontrolovane a konštruktívne. 

 

Precvičovanie a rozvíjanie vlastného emočného uvedomenia má nasledujúce výhody: 

● Lepšie pochopenie a kontrola vašich emócií; 

● Lepšie pochopenie emócií a motivácií iných ľudí; 

● Lepšie rozhodovanie, väčšia proaktivita a sebavedomie; 

● Lepšia produktivita a vzťahy na pracovisku. 

 

Ako funguje emočné sebauvedomenie v reálnom živote? Tu je príklad: 

Po určitej dobe nezamestnanosti vám ponúknu prácu, ktorá zodpovedá vašim kvalifikáciám, 

ale vyžaduje si aktívnu znalosť cudzieho jazyka, ktorá vám podľa vás chýba. Vaším prvým 

impulzom je neprijať ponuku, pretože sa obávate, že nedostatok jazykových znalostí bude 

príliš veľkým problémom. 

 

Namiesto toho, aby ste podľahli strachu, spýtate sa sami seba, aký je dôvod vášho strachu. 

Keď sa zamyslíte nad zdrojom svojho strachu, uvedomíte si, že vaše jazykové znalosti nie sú 

skutočným problémom. Skutočným problémom je, že sa jednoducho bojíte viesť konverzáciu 

v cudzom jazyku. 

 

Rozhodnete sa prijať ponuku a vyriešiť problém absolvovaním konverzačného kurzu a 

cvičením s priateľmi.  

 

Ak chcete zlepšiť emocionálne sebauvedomenie, postupujte takto: 

● Píšte si denník – Napíšte o svojich pocitoch a reakciách v rôznych situáciách a to ako 

ste sa cítili v tom momente; 

● Zamyslite sa nad svojimi rolami – Vymenujte svoje každodenné úlohy ako manžel, 

manželka, rodič, brat, sestra, priateľ, zamestnanec atď. Myslite na pocity spojené s 

každou z nich, ako napríklad šťastný/á, smutný/á, nahnevaný/á atď. a vypíšte si ich; 
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● Predvídajte svoje emocionálne reakcie – Popremýšľajte o situácii, ktorej budete v 

budúcnosti čeliť a pokúste sa predpovedať, ako sa v nej budete cítiť. Naučte sa 

predvídať a prijímať pocity tak, že poviete: „Cítim sa frustrovaný“ alebo „Cítim strach“. 

Predvídanie a prijatie týchto pocitov vám dá kontrolu nad nimi; 

● Poznajte svoje hodnoty – Buďte si vedomí svojich životných hodnôt a zásad. Prevedú 

vás životom a urobia vás uvoľnenejším a sebavedomejším; 

● Buďte si vedomý svojich domnienok – Vaše predpoklady o veciach môžu byť 

negatívne, napríklad „Nie som dosť bystrí na to, aby som sa to naučil“, alebo pozitívne, 

ako „Nakoniec všetko dopadne dobre“. Uvedomenie si svojich domnienok určuje, ako 

sa staviate k veciam v živote a dáva vám schopnosť meniť negatívne postoje. 

 

 

 

 

 

CVIČENIE 

Jedným z najlepších spôsobov, ako zlepšiť svoje sebauvedomenie, je písanie denníka. Majte 

pri sebe nasledujúce dva týždne zošit a pero. 

Každý deň si niekoľkokrát zapíšte podrobne svoje myšlienky a pocity. Vždy píšte približne 3 - 

5 minút. Skúste odpovedať na tieto otázky: 

● Prečo som sa rozhodol písať práve v tomto okamihu, aký bol dôvod? 

● Aké emócie prežívam? 

● Ako tieto okamihy a emócie súvisia a ako by som ich kategorizoval? 

Počas týchto dvoch týždňov pozorujte, ako bude fungovať vaša myseľ. Zo začiatku budete mať 

pravdepodobne problém rozpoznávať svoje emócie a usporiadať si myšlienky. Časom však 

získate väčšiu kontrolu a sústredenie a budete schopný/á písať lepšie a podrobnejšie. Ak 

chcete dosiahnuť optimálne výsledky, zamerajte sa najmä na poslednú otázku. Môžete tiež 

cvičiť spolu s niekým a potom porovnať výsledky.  
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5 EMOCIONÁLNA SEBAREGULÁCIA 

Emocionálna sebaregulácia je schopnosť ovládať svoje emócie a impulzy. Predtým, ako získate 

emocionálnu sebakontrolu, musíte rozvinúť svoje emocionálne uvedomenie.  

 

Sebaregulácia vám umožňuje urobiť pauzu a premýšľať skôr, ako zareagujete. Vďaka nej 

budú vaše reakcie racionálnejšie, čo vám umožní udržiavať dobré vzťahy a dosahovať vaše 

ciele. Aj sekundová pauza vám môže poskytnúť dostatok času na upokojenie a miernejšiu 

reakciu. 

Ovládanie svojich emócií v stresových situáciách môže byť veľmi ťažké. Až sa nabudúce 

ocitnete v emocionálne náročnej situácii, zastavte sa a urobte si pauzu podľa týchto krokov: 

● Nereagujte – Toto je tá najťažšia časť. Ak dokážete zastaviť svoju emocionálnu reakciu, 

budete vedieť dokončiť zvyšok krokov. 

● Zhlboka sa nadýchnite – Zhlboka sa nadýchnite, čím upokojíte svoju myseľ a telo 

a budete schopný racionálne rozmýšľať.  

● Zamyslite sa na 5 sekúnd – Keď sa nadýchnete, 5 sekúnd si premyslite, prečo daná 

osoba koná tak, ako koná, aké sú jej potreby a motivácie. 

● Odpovedajte so súcitom – Namiesto obviňovania druhej osoby zo situácie sa skúste 

zamyslieť: „Čo môžem urobiť, aby som tejto osobe pomohol splniť jej potreby?“. 

 

Týmto spôsobom využijete sebareguláciu na to, aby ste pre niekoho urobili niečo pozitívne a 

aby ste sa počas tohto procesu cítili hodnotne. 

6 TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA 

Jednou z najdôležitejších schopností práce s ľuďmi je tímová spolupráca alebo schopnosť 

pracovať a spolupracovať s ľuďmi v tíme. 

Pre úspešnú tímovú prácu si musí každý člen tímu osvojiť určité správanie:  

• Otvorenosť – Členovia tímu musia byť pripravení prijať rôzne nápady a perspektívy. 

Toto môžete dosiahnuť ochotou spoznať ostatných členov lepšie. To pomáha každému 

členovi pochopiť a prijať, že rôzni ľudia majú rôzne predstavy a uhly pohľadu; 
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• Dôvera a sebaodhalenie – Členovia tímu si musia navzájom dostatočne dôverovať, na 

to aby mohli zdieľať svoje nápady a pocity. Dôvera sa vytvára postupne na základe 

vzájomnej úcty a čestnosti; 

• Podpor – Členovia tímu si musia preukázať vzájomnú podporu, aby dosiahli svoje ciele. 

Nesmú to byť konkurenti, ale kolegovia, ktorí si navzájom pomáhajú, ak sa vyskytnú 

problémy;  

• Rešpekt – Členovia tímu musia komunikovať s rešpektom. Musí sa sústrediť skôr na 

hľadanie riešení problémov, ako na vzájomné obviňovanie sa, ak sa niečo pokazí. 

Konštruktívna spätná väzba a úctivá komunikácia sú cestou, ktorou je vhodné sa vydať.  

 

6.1 Johariho okno – Pochopenie vzťahu k sebe a k ostatným 

Jednoduchou metódou na zlepšenie komunikácie a porozumenia medzi členmi tímu je 

„Johariho okno“. Táto metóda zlepšuje skupinové vzťahy tým, že podporuje zdieľanie, 

odhalenie a spätnú väzbu. Základnou myšlienkou Johariho je, že dôvera sa buduje odhalením 

informácií o sebe ostatným a že sa o sebe dozvedáte viac prijímaním spätnej väzby od 

ostatných. 

Johariho okno je reprezentované štyrmi kvadrantmi: 

 

1. OTVORENÉ OKNO 

(Známe mne a známe aj ostatným) 

 

 

 

2. SLEPÉ OKNO 

(Neznáme mne ale známe ostatným) 

 

3. SKRYTÉ OKNO 

(Známe mne ale neznáme ostatným) 

 

 

4. NEZNÁME OKNO 

(Neznáme mne a neznáme aj 

ostatným) 
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Kvadrant 1 

Tento kvadrant je OTVORENÝM OKNOM. Sem vkladáte informácie o sebe, ktoré sú známe vám 

aj ostatným. Môžu to byť informácie o vašej osobnosti, emóciách, schopnostiach a 

vedomostiach. Cieľom je zväčšiť tento kvadrant bez toho, aby ste zverejnili príliš veľa osobných 

informácií. Ďalšie informácie možno do tejto oblasti pridať prijatím spätnej väzby od členov 

skupiny. 

Kvadrant 2 

Toto je SLEPÉ OKNO. Predstavuje informácie o vás, ktoré vám nie sú známe, ale ostatní ich 

vedia. Je to skvelá príležitosť preskúmať vaše „slepé miesta“. Môže to byť niečo jednoduché 

alebo to môže byť niečo, čo je pre jednotlivca ťažké vidieť a prijať, napríklad nízka sebaúcta. 

Členovia skupiny vám pomôžu odhaliť vaše slepé oblasti poskytnutím spätnej väzby o veciach, 

ktoré o vás vidia a ktoré nepoznáte. 

Kvadrant 3 

Toto je SKRYTÉ OKNO. Predstavuje informácie, ktoré o sebe viete, ale ostatným nie sú známe, 

ako napríklad tajomstvá, obavy, slabosti. Vaším cieľom je zmenšiť túto oblasť odhalením 

informácií o vás členom skupiny a presunúť ich do otvorenej oblasti. 

Kvadrant 4 

Toto je NEZNÁME OKNO. Predstavuje informácie o vás, ktoré sú vám a ostatným spočiatku 

neznáme. Tieto neznáme odhalíte prieskumom, pomocou otvorenej komunikácie. Môžete 

odhaliť nové zručnosti, emócie, prekážky atď. 

 

Johariho cieľom je zväčšiť plochu otvoreného okna. To sa deje dvoma spôsobmi:  

● Vlastným odhalením. Sebaodhalenie sa dosahuje obojsmernou komunikáciou medzi 

vami a ostatnými členmi skupiny. Ako sa postupne získavajú nové informácie, skrytá 

oblasť sa zmenšuje a otvorená oblasť sa zväčšuje. 

Tip: Buďte opatrní, čo o sebe prezradíte. Odhalenie malých tajomstiev buduje dôveru 

a vzťahy, ale zverejnenie citlivých osobných informácií môže poškodiť vašu reputáciu 

a dostať vás do znevýhodnenej pozície. 
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● Prijímaním spätnej väzby od ostatných o veciach, ktoré sami na sebe nevidíme, ale 

ostatní ich vidia. Spätná väzba zmenšuje slepý uhol a zväčšuje otvorenú oblasť. 

Tip: Pri poskytovaní spätnej väzby je veľmi dôležité, aby bola spätná väzba čestná, ale 

nie príliš negatívna, pretože môže poškodiť vzájomnú dôveru.  

 

7 RIEŠENIE OTÁZOK OHĽADOM ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU 

Pri vybavovaní sťažností zákazníkov existujú rôzne prístupy. Najdôležitejšie je zostať v pokoji, 

priateľský a sústrediť sa na riešenie problému. 

Riešenie problémov sa často javí ako ľahké, ale nie vždy to tak je. Niekedy je komplikované. 

Systematické riešenie problémov zákazníckeho servisu uľahčuje a zefektívňuje proces riešenia 

problémov. 

 

Ak chcete úspešne vyriešiť problém v zákazníckych službách, postupujte podľa týchto 

základných krokov:  

1. Buďte pokojní a identifikujte problém; 

2. Dobre počúvajte a zistite, čo zákazník potrebuje; 

3. Uznajte problém a pokúste sa ho objasniť; 

4. Zistite, ako problém ovplyvňuje zákazníka; 

5. Ponúknite možné riešenia a diskutujte o nich so zákazníkom; 

6. Naplánujte implementáciu riešenia. 

CVIČENIE 

Povedzte o sebe priateľovi niečo, čo ešte nevie. Ako ste sa pri tom cítili? 
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7.1 Riešenie zákazníckych problémov pomocou podpornej komunikácie 

Cieľom podpornej komunikácie je viesť k pozitívnej zmene alebo k vyriešeniu problému a 

zároveň zachovať alebo dokonca zlepšiť vzťah medzi zúčastnenými stranami. 

PRÍKLAD 

Riešenie problémov v zákazníckom servise si vyžaduje zručnosť a správny prístup. Tu je 

príklad toho, ako jednať s veľmi nahnevaným zákazníkom. Nezáleží na tom, či sa zákazník 

oprávnene hnevá alebo nie. 

Ak máte do činenia s nahnevaným zákazníkom, môžete použiť takzvanú „ASAP“ techniku.  

Znie takto: 

Úprimne sa ospravedlňte (Apologise sincerely): Vždy sa osobne ospravedlňte slovami „Je 

mi to ľúto“ alebo „Je mi to skutočne ľúto“, aj keď sa zákazník mýli.   

Sympatizujte (Sympathize): Ak majú zákazníci pocit, že im bolo niečo odopreté, chceli by 

počuť, že niekto rozumie ich situácii. Ukážte im, že s nimi sympatizujete, aj keď poriadne 

nechápete, prečo sú tak nahnevaní. Povedzte niečo ako „Chápem, že sa hneváte“ a ukážte 

im, že vám na ich probléme záleží. 

Prijmite zodpovednosť (Accept responsibility): Ako zamestnanec musíte prevziať 

zodpovednosť za problémy zákazníkov. To však neznamená, že ste skutočne zodpovední za 

problém, a to neumožňuje zákazníkovi byť neprimeraný vo svojich požiadavkách. 

Preberanie zodpovednosti umožňuje zákazníkovi, aby sa s niekým porozprával a pracoval na 

riešení problému. 

Pripravte sa pomôcť (Prepare to help): Keď zákazníkovi ukážete, že vám na ňom záleží, 

buďte pripravení na vyriešenie skutočného problému. Často sa ukazuje, že problém, ktorý 

mal nahnevaný zákazník, bol veľmi malý a ľahko sa vyriešil za minútu až dve. V skutočnosti 

je byť milý a sympatický k náročným zákazníkom často dôležitejšie ako samotný problém. 
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Pri jednaní s ľuďmi s negatívnymi postojmi, ako sú nespokojní zákazníci, je nevyhnutná 

podporná komunikácia. Často sú emocionálne zranení, pretože majú pocit, že im bolo nejakým 

spôsobom ublížené, aj keď to tak nie je. 

Podporná komunikácia podporuje riešenie problémov pomocou: 

● Presnej komunikácie v zložitých situáciách; 

● Pozitívnych vzťahov pri riešení negatívnych problémov; 

● Sústredením sa na riešenie problému, nie prideľovanie viny. 

 

Aby ste to dosiahli, naučte sa a používajte techniky podpornej komunikácie popísané nižšie: 

 

 

7.2 Ako poskytovať vysoko kvalitný zákaznícky servis 

Ak pracujete v zákazníckych službách, veľká časť vášho úspechu spočíva v schopnosti 

poskytnúť zákazníkom vysokokvalitné zážitky. Na podporu a získanie verných zákazníkov 

dodržiavajte tieto pravidlá: 

TECHNIKA OPIS 

Zamerajte sa na 

problém a možné 

riešenia  

Zamerajte sa na problém a hľadajte riešenia. 

Neobviňujte inú osobu ani jej nevyčítajte osobné vlastnosti. 

Vďaka tomu budú menej obranní a pripravenejší prispieť k 

pozitívnemu riešeniu. 

Použite opisný jazyk 

 

Popíšte problém presne a objektívne. 

Nepoužívajte hodnotiaci jazyk, pretože to znie, akoby ste súdili 

ľudí a vzbudzovali v nich pocit nekompetentnosti. 

Buďte inkluzívny 

 

Ukážte ľuďom, že si ich vážite a rešpektujete. 

Nehovorte, akoby ste boli nad ich úrovňou, pretože sa tak budú 

cítiť menej dôležití alebo menejcenní. 

Podporte inkluzívny 

dialóg 

 

Pamätajte, že komunikácia je obojsmerný proces. 

Pomocou aktívneho počúvania ukážte ľuďom, že ich počúvate a 

zaujímate sa o to, čo hovoria. Nechajte hovoriť aj ostatných. 

Privítajte ich návrh a dajte im vedieť, že ich názor je cenný. 
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● Pochopte a ovládajte vaše emócie – Buďte v spojení so svojimi emóciami. Uvedomte 

si všetky negatívne emócie, ktoré máte a naučte sa, ako sa upokojiť dýchaním. Pomaly, 

hlboko a kontrolovane sa nadýchnite. Naučte sa čítať emócie ľudí. Keď pochopíte, ako 

sa cítia, poskytne vám to cenné informácie o tom, ako s nimi komunikovať. 

● Starajte sa o potreby zákazníka – Pracujte na rozvíjaní porozumenia potrebám 

zákazníka. Nájdite dôvod, vďaka ktorému vám na nich bude skutočne záležať a budete 

ochotní im pomôcť. Pozerajte sa na ľudí ako na jednotlivcov a správajte sa k nim, akoby 

boli vašimi priateľmi. Položte si otázku „Čo potrebujú“ a čo treba urobiť, aby boli 

spokojní. Preberte zodpovednosť nad rámec vašej interakcie s nimi. Pri rozhovoroch 

so zákazníkmi sa vyhnite vyhláseniam typu „To je váš názor“ alebo „Nemôžem vám 

povedať svoje priezvisko“. 

● Buďte pozitívny – Buďte otvorený a úprimný. Pomocou ľahkého humoru vytvorte 

priateľskú atmosféru. Spolupracujte so zákazníkmi a budujte pozitívne vzťahy. 

● Počúvajte zákazníkov – Vypočujte si ich a ukážte im, že máte záujem, aby sa cítili 

ocenení. Neprerušujte ich a vyhraďte si čas na počúvanie. Počúvajte viac ako slová a 

dávajte pozor na ich tón, hlasitosť, reč tela atď., Aby ste lepšie pochopili, čo chcú. 

Používajte empatické počúvanie. Prejavte záujem o to, čo hovoria a potvrďte, že ich 

počúvate prikývnutím alebo slovami „Rozumiem“, nepýtajte sa príliš veľa a nekritizujte 

ich. 

● Ukážte pozitívne emócie – Buďte pokojní a používajte jednoduchý jazyk. Používajte 

pozitívne tvrdenia. Nereagujte emocionálne na ich negatívne emócie, ale prejavte súcit 

a jemné odhodlanie. 

● Zamerajte sa na hľadanie riešení – Nezameriavajte sa na problém, uznajte ho, 

ospravedlňte sa a choďte ďalej. Zamerajte sa na pozitíva. Uvedomte si možné konflikty 

a snažte sa ich urýchlene vyriešiť. Nenechajte sa vyprovokovať.  

 

 

7.3 Ako rozvíjať a zlepšovať zručnosti zamerané na zákaznícky servis 

Keď pracujete na svojich schopnostiach zameraných na prácu so zákazníkmi, zvážte 
nasledujúce rady: 

● Precvičujte si aktívne počúvanie s cieľom niečo sa naučiť a zamerajte sa na hovoriaceho. 
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● Požiadajte o priamu spätnú väzbu od zákazníkov alebo kolegov. Priama spätná väzba 

vám môže pomôcť pochopiť, či každý deň poskytujete ostatným skvelú skúsenosť. 

Vyhnite sa negatívnej kritiky osobne. Sledujte svoju spätnú väzbu a premýšľajte o nej s 

každým novým kolom, aby ste získali predstavu o svojom zlepšení. 

● Požiadajte manažéra o spätnú väzbu. Môže byť užitočné preposlať alebo vytlačiť 

komunikáciu pre vášho manažéra, aby ste zdôraznili svoje silné stránky a oblasť na 

zlepšenie. 

● Precvičujte nové zručnosti. Buďte ochotní učiť sa. Môžete si trénovať zručnosti ako 

priateľskosť a trpezlivosť. Tiež zistíte, že zlepšenie vašich znalostí o službe alebo 

produkte, ktoré váš zamestnávateľ ponúka, zlepší vašu schopnosť riešiť problémy so 

zákazníkmi.  

 Rozvíjanie schopností, ktoré robia silného pracovníka zákazníckeho servisu, vám spolu s 

praktickými skúsenosťami pomôže uspieť a napredovať v kariére. 
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8 ZÁVER 

Schopnosti zamerané na prácu s ľuďmi vám umožňujú nadviazať zdravé vzťahy s ľuďmi. Na 

pracovisku z vás urobia lepšieho kolegu, člena tímu a motivátora. Schopnosti zamerané na 

zákaznícky servis sú súčasťou zručností zameraných na prácu s ľuďmi. Pomôžu vám pochopiť 

potreby zákazníkov a vyriešiť ich problémy. 

Empatia je schopnosť skutočne cítiť emócie druhých ľudí a pochopiť dôvody, prečo konajú 

tak, ako konajú. Najdôležitejšie na empatii je, aby sa ľudia cítili skutočne pochopení. 

Spory je možné vyriešiť mediáciou. Mediátor si musí získať dôveru a spoluprácu všetkých 

zainteresovaných v spore. Mediátor musí byť neutrálny a môže viesť ľudí iba k uspokojivému 

riešeniu. 

Emočné sebauvedomenie pomáha pochopiť, ako emócie ovplyvňujú vaše činy, rozhodnutia a 

správanie, a využiť tieto vedomosti vo svoj prospech. Môžete to vylepšiť uvedomením si, 

ktoré situácie a okolnosti negatívne ovplyvňujú vaše emócie, a buďte lepšie pripravení na to, 

aby ste reagovali pozitívne. 

 

Emocionálna sebaregulácia je schopnosť ovládať svoje emócie a impulzy. Umožňuje vám 

urobiť pauzu a premýšľať skôr, ako zareagujete. Vďaka tomu budú vaše reakcie pokojnejšie a 

racionálnejšie. Namiesto zlostnej reakcie sa zhlboka nadýchnite, 5 sekúnd premýšľajte nad 

tým, prečo niekto tak koná a potom na upokojenie situácie reagujte súcitom. 

 

Tímová spolupráca je jednou z najdôležitejších schopností ľudí. Ak majú byť členovia tímu 

úspešní, musia sa podporovať, rešpektovať a byť schopní komunikovať otvorene. Jednou z 

najlepších metód pre rozvoj tejto zručnosti je Johariho okno. 

 

Pri jednaní s nespokojnými zákazníkmi používajte podpornú komunikáciu. Aby ste mohli 

poskytovať vysoko kvalitné služby zákazníkom, musíte byť schopní starať sa o potreby 

zákazníka. Vypočujte si, čo vám hovoria, buďte schopný ovládať svoje emócie, buďte 

pozitívny a sústreďte sa na hľadanie riešení.   
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