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BOSSING šikana zo strany vedenia 

               

                              
                            zosmiešnil ma… 

                           …bol agresívny a ironický 

                                            …nik sa ma nezastal 

 

      Bola to pomsta za to, že som bola 

      priama voči nemu a referovala som 

      napr. pripomienky rodičov  voči  

            škole. 

 

MOBBING šikana zo strany kolegov 
 

Kolegyňa, začínajúce mladé učiteľky šikanovala, neustále 

zhadzovanie a urážanie aj pred žiakmi, prekrývanie osobných 

vecí dokonca jedla, aj dokumentácie. Zosmiešňovanie aj pred 

kolektívom, urážky, prezývky... 

 

 

 

 

 

 

 
             Práve som dostala výpoveď!           
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Úvod 

Mgr. Mário Micenko 

člen predsedníctva NŠO 

 

 

 

Milé dámy, vážení páni 
 

Myšlienka usporiadať konferenciu pod 

názvom bossing a mobbing 

v slovenskom školstve, nevznikla na pôde 

Nových školských odborov náhodne. Za touto myšlienkou 

stojí stúpajúci počet prípadov šikanovania učiteľov svojim zamestnávateľom a sú to 

často prípady, ktoré by v slušnej a demokratickej spoločnosti nemali mať miesto. Sú 

to prípady, keď sú obete zámerne vystavené tak silnému stresu v práci, že niekedy 

sa to končí nielen dobrovoľným odchodom z práce, ale aj dlhodobými psychickými 

problémami, ktoré obete šikanovania môžu sprevádzať celý život. V ojedinelých 

prípadoch toto neustále ponižovanie ľudskej dôstojnosti, môže vyústiť aj do tej 

najsmutnejšej etapy mobbingu a tou je keď si obeť šikanovania siahne aj na to 

najcennejšie čo má, a tým je jej vlastný život. 

Pokiaľ by sme chceli hľadať hlavnú príčinu vzniku bossingu a mobingu na školách, 

našli by sme ju v podobe právnej nevedomosti a nedostatočného kontrolného 

mechanizmu, ktorý by sa mal vo väčšej miere uplatňovať na riadiacich pracovníkov 

v školstve. 

To, že sa v školách porušuje Zákonník práce musí byť každému kto v školstve pôsobil 

nadmieru jasné. 
 

Uviedol by som zopár príkladov: 

- zavádzanie kamerového systému na školách, bez súhlasu všetkých  zamestnancov, 

bez súhlasu zákonných zástupcov žiakov, 

- porušovanie súkromia zamestnancov na pracovisku, monitorovanie emailovej 

komunikácie bez prerokovania s odborovou organizáciou, 
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-  vydanie pracovného poriadku na škole, bez prerokovania a súhlasu odborovej 

organizácie, 

-   nepreplácanie nadčasov, služobných ciest, nepreplácanie stravy, 

-   nedodržiavanie času stanoveného na obedňajšiu prestávku, 

-   nefungujúci sociálny fond, 

-   nepreplácanie neaktívnej pohotovosti na pracovisku, 

-   šikanovanie na základe vyjadrenia názoru. 
 

Áno Vážené dámy a páni, dnes 22 rokov po nežnej revolúcii... 

Na spustenie mašinérie šikanovania zamestnanca stačí úplne jednoduchá vec, a tou je 

slobodné a verejné vyjadrenie názoru na pracovisku.  

Prečo je tomu tak? 

Väčšina riaditeľov na školách si zamieňa pracovisko zo svojim súkromným panstvom. 

Takýto riaditeľ si jednoducho vydáva kráľovské výnosy a nezaujíma ho zákonník 

práce, občiansky zákonník, či nedajbože odborová organizácia. Cieľom takéhoto 

riaditeľa školy je šíriť strach na pracovisku a vyžadovať úplnú poslušnosť 

podriadených. Na takomto pracovisku sa teda nediskutuje, ale len sa jednoducho 

vykonávajú príkazy, či už sú v súlade s dobrými mravmi, alebo nie. 
 

Rád uvediem zopár príkladov, ktoré sa na školách používajú v rámci šikany: 

Ako prvú vedenie škôl využíva tzv. metódu bumerangu. Jej aplikácia spočíva v tom, 

že ak náhodou dotyčný učiteľ poukáže napríklad na nesúlad nariadení vedenia školy 

so zákonníkom práce, ihneď na druhý deň sa mu ohlási zástupca na hospitáciu, začnú 

sa hľadať chyby v triednom výkaze, zamestnancovi sa začne vyčítať neskorý príchod 

do práce, alebo na vyučovaciu hodinu, samozrejme vypočítaný na milistotiny, 

nasleduje neustále predvolávanie dotyčného do riaditeľne školy, kde sa šikanovaný 

učiteľ presvedčuje, ako všetko robí zle, ako sa naňho sťažujú kolegovia či žiaci. 

Neskôr nasleduje zadávanie práce, ktorá nesúvisí priamo s pracovnou zmluvou, so 

snahou verejne ponížiť daného zamestnanca v očiach kolektívu. 

          Cieľom týchto všetkých krokov voči obeti bossingu je obeť zneistiť, znížiť jej 

sebavedomie na minimum a držať ho v neustálom napätí, či strachu, spoliehajúc sa na 

to, že šikanovaný učiteľ to vzdá a sám podá výpoveď. Ak sa však obeť bossingu 

nechce vzdať a naďalej ostáva na škole nasledujú ďalšie sofistikované metódy 

bossingu a tým je tzv. spiknutie. Celý trik spočíva v tom, že sa vedenie školy spolu 

s pár učiteľmi a niekoľkými rodičmi vopred dohodne, že vyučovacie hodiny daného 

učiteľa stoja za „fajku tabaku“. Následne na rodičovskom združení sa dá pekne do 

zápisu, že sa rodičia sťažujú na vyučujúceho z dôvodu flákania výučby daného 
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predmetu, nasleduje znova pohovor u riaditeľa školy a takýto kolobeh pokračuje až 

dovtedy kým nepríde k rozviazaniu pracovného pomeru. Niekedy sa to robí 

elegantným spôsobom a tým je rozviazanie pracovného pomeru z dôvodu 

nadbytočnosti.  

          Verím však, že závery tejto konferencie budú určite zaujímavé a v konečnom 

spracovaní poskytnú akýsi manuál pre učiteľov, ktorí častokrát márne hľadajú 

potrebné informácie a nevedia ako v danej veci konať... Taktiež by som bol rád, ak by 

táto naša konferencia napomohla otvorenej diskusii v školstve o tomto negatívnom 

jave. Dúfam taktiež, že nám táto konferencia, v konečnom dôsledku napomôže nielen 

navrátiť kúsok demokracie do škôl, ale aj podnieti prijatie samostatného zákona 

o mobbingu, ktorý v súčasnosti neexistuje. Príkladom by nám mohli slúžiť vyspelé 

demokratické krajiny. Spomenul by som Francúzsko, kde je šikanovanie zamestnanca 

trestným činom. Aj keď je prijatie takéhoto samostatného zákona o mobbingu 

v kompetencii NR SR, my všetci tu prítomní účastníci konferencie môžeme napomôcť 

jeho prijatiu v budúcnosti aj tým, že budeme neustále poukazovať na jeho dôležitosť 

pre všetkých občanov Slovenskej republiky.  

Ďakujem za pozornosť 
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Ako postupovať 

Mgr. Marián Mesároš 

Slovenské národné stredisko 

pre ľudské práva   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážené dámy, Vážení páni. 

Som veľmi rád, že sa zorganizovala 

konferencia k téme šikany na pracovisku 

v oblasti školstva, pretože táto oblasť napriek 

deklarovaným či skutočným snahám o zmenu a nápravu je dlhodobo 

nedostatočne akcentovaná, a to najmä skutočnými a reálnymi opatreniami na jej 

zlepšenie a konsolidáciu.  

Ak chce mať Slovenská republika kvalitne vzdelaných a sebavedomých mladých ľudí, 

ktorí vychádzajú z jej školského systému, nestačí pozerať sa na školstvo z oblakov 

a na zemi posúvať bloky problémov ako figúrky na šachovnici. Je potrebné zísť dole 

na zem, dlho na nej pobudnúť, všímať si čo sa deje, pochopiť prečo to je tak 

a komunikovať čo najviac s okolím. Potom si môže všimnúť, že školstvo nie je len 

skupina systémov, ktorú sa snažíme udržať dáko pokope v chode, ale predovšetkým 

veľká skupina ľudí, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a zamestnankýň, 

ktorí v tom systéme pracujú, ktorí ho tvoria ako esenciálna zložka. Je potrebné 

pochopiť, že  školský systém je iba taký dobrý a kvalitný, akú dobrú a kvalitnú prácu 

môžu odvádzať ľudia, ktorí ho tvoria. Okrem iných prekážok nevhodného pracovného 

prostredia, prekážkou efektívneho fungovania školstva môže byť a podľa skúseností 

a poznania Slovenského národného strediska pre ľudské práva aj reálne je, 

problematika mobbingu a bossingu.  
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Čo to reálne je?  

Pracovnoprávna ani iná právna úprava Slovenskej republiky explicitnú definíciu pojmu 

mobbing, či bossing neobsahuje. Právna ochrana proti mobbingu vychádza zo 

základnej zásady slovenského aj európskeho pracovného práva a to zo zásady 

rovnakého zaobchádzania, či zásady zákazu diskriminácie v pracovnoprávnych 

vzťahoch.  

Podľa čl. 2 v spojení s ustanovením § 13 Zákonníka práce „výkon práv a povinností 

vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. 

Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka 

pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov“. Mobbing v akejkoľvek forme 

možno zaradiť pod konanie „contra bonos mores“, t. j. konanie, ktoré je v rozpore s 

dobrými mravmi, a teda je v rozpore aj so zásadou zákazu zneužitia subjektívnych 

práv.  

Ochranu proti mobbingu nepriamo poskytuje aj antidiskriminačný zákon č. 

365/2004 Z. z. (ADZ) tým, že zaraďuje obťažovanie medzi formy diskriminácie a 

obťažovanie definuje ako konanie, ktoré je možné stotožniť s mobbingom.  

 

Do názvu tejto konferencie mobbing a bossing v Slovenskom školstve, s pridaným 

slovom „šikana“, sa mi žiada pridať ešte jedno slovo, a to je násilie. Primárne 

nemám na mysli násilie fyzické, aj keď ani to, predovšetkým jeho náznaky a hrozba 

násilím sa pri mobbingu a bossingu nedajú vylúčiť, ale násilie psychické, či násilie 

v širšom slova zmysle. Násilie ako úmysel, schopnosť a spôsob medziľudskej 

komunikácie, verbálnej aj neverbálnej, kde ustupuje do pozadia ľudskosť, tolerancia 

a úcta k osobnosti každého človeka, na úkor použitia sily, hrubého nátlaku a zneužitia 

moci, ktoré sa použije za účelom dosiahnutia vytýčeného cieľa. Násilie je 

neprimerané použitie či zneužitie moci, postavenia, agresívnych a prehnaných 

prostriedkov použitia sily, za účelom prekonania očakávaného či skutočného odporu, 

za každú cenu a bez ohľadu na následky, predovšetkým na následky u obete násilia.  

Mobbing, bossing a šikana sú preto odborníkmi/odborníčkami z oblasti psychológie 

označované ako psychický teror na pracovisku. Bossing sa považuje za špecifickú 

formu mobbingu. Uvádzané formy nevhodného (nerovnakého) zaobchádzania majú 

svoje opakujúce sa vzorce správania a prejavujú sa napríklad pri bossingu tak, že 

postihnutý nemá možnosť alebo príležitosť vyjadriť sa ku stálej kritike na svoju 

osobu, alebo na výkon práce, k vyhrážkam, k náznakom a k poznámkam, nasmerovaným 

zásadne len k nemu. Vedome je v očiach spolupracovníkov/spolupracovníčok narúšaná 

sociálna autorita obete formou ohovárania a zosmiešňovania. Cielene bývajú útoky 
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nadriadeného/nadriadenej na postavenie podriadeného v zamestnaní s ambíciou 

ohroziť jeho zotrvanie v práci, napr. prideľovaním úloh, ktoré prekračujú rozsah 

práce dohodnutej v pracovnej zmluve a úloh, ktoré patria do kompetencie iného 

zamestnanca, vedome je prideľované nadmerné množstvo pracovných úloh bez 

poskytnutia primeraného času na ich riešenie. Opakovane je vystavený vyhrážaniu sa 

skončením pracovného pomeru, bagatelizované sú výsledky jeho práce, zadržiavané 

sú pre neho dôležité pracovné informácie a je na obeť vyvíjaný psychický tlak, 

vedený s cieľom narúšať jej duševné a fyzické zdravie.  

K nepriateľskému, ponižujúcemu, alebo ignorujúcemu správaniu voči šikanovanému 

spoluzamestnancovi sú nadriadeným vedení aj ostatní zamestnanci a zamestnankyne 

a „zhora“ sú kontrolované ich postoje. Zamestnanci tolerujúci takéto správanie 

nadriadeného sú zvýhodňovaní a odmeňovaní rôznymi pracovnými benefitmi za 

lojalitu. Tieto formy nevhodného a neprimeraného (nerovnakého) zaobchádzania 

vznikajú v dôsledku nekvalitného vedenia a riadenia zo strany zamestnávateľa, zlej 

alebo žiadnej komunikácie na pracovisku, 

nevytvárania vhodných pracovných podmienok, ignorovania oprávnených potrieb 

zamestnancov, zakotvených v pracovnoprávnych predpisoch a v interných normách 

zamestnávateľa. Obeťami šikany bývajú podriadení zamestnanci, ktorí sa stanú pre 

nadriadených nepohodlní, najmä keď poukazujú na porušovanie predpisov zo strany 

nadriadených, resp. uplatňujú svoje práva zamestnanca. Nadriadení potom využívajú 

možnosť vykonať organizačné zmeny alebo bez právneho a vecného dôvodu 

upozorňovať zamestnanca na porušovanie pracovnej disciplíny a rozviazať pracovný 

pomer so zamestnancom.  

O mobingu a bossingu ako nezákonnom jave na pracovisku možno hovoriť, keď takéto 

správanie zo strany kolegov/kolegýň alebo nadriadeného trvá dlhodobo niekoľko 

mesiacov a prejavuje sa pravidelne a opakovane, aspoň raz do týždňa. Jeho 

nebezpečnosť je často ukrytá už v prvých fázach v časovej rovine. Začína zvyčajne 

skryto, rafinovane a nebadane. Časom naberá na intenzite a rozsahu, so stupňujúcou 

sa agresivitou. Obeť takejto agresie si svoju situáciu nesprávne vyhodnotí, keďže 

súčasťou mobbingu a bossingu sú psychické útoky na sebadôveru osoby, 

spochybňovanie jej pracovných schopností a výsledkov priamou šikanou či nepriamou 

manipuláciou, všetko za účelom zakryť nezákonné praktiky údajným dôvodom 

nerovnakého zaobchádzania, ktorý je iba na subjektívnej strane obete. Až plynutím 

času, vystupňovaním sa šikanóznych útokov, či udalosťou, pri ktorej ako sa hovorí 

pretečie pohár, táto hraná opona na pracovisku padne, čo však paradoxne nevedie 

k náprave stavu, ale ešte k zhoršeniu situácie. Obdobnú paralelu nájdeme napríklad 
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pri domácom násilí, sexuálnom zneužívaní detí, alebo pri poškodzovaní 

spotrebiteľských práv. Ak hovoríme o mechanizme vzniku mobbingu a bossingu, 

účinnou prevenciou, ako predchádzať či znižovať výskyt mobbingu, bossingu a šikane 

alebo diskriminácii na pracovisku, je nastavenie vnútorných mechanizmov riešenia 

konfliktov, a to zavedením účinných preventívnych opatrení, konkrétnym 

pomenovaním šikanózneho konania, vrátane určenia útvarov, alebo konkrétnych 

zamestnancov, ktorí sú kompetentní konflikt riešiť. Na pracovisku by mali byť 

stanovené jasné pravidlá týkajúce práv a povinností zamestnávateľa vo vzťahu 

k zamestnancom a naopak, ktoré môžu byť obsiahnuté v interných normách vydaných 

zamestnávateľom, a tiež schválené po vzájomnom rokovaní a dohode so 

zamestnancami, či zástupcami zamestnancov. Zákonník práce neobsahuje a ani 

nemôže upravovať jednotlivé špecifické situácie týkajúce sa rôznych pracovísk.  

Správanie a konanie vedúcich zamestnancov voči podriadeným by malo byť primerané 

a nesmie prekračovať oprávnenia vedúcich zamestnancov, ako to uvádza Zákonník 

práce v § 82. Prijaté pracovné poriadky, prípadne aj etické kódexy, by mali 

zakotvovať rovnako ustanovenia o povinnosti vedenia organizácie/nadriadených 

v rôznych článkoch riadenia, správať sa voči podriadeným nediskriminačne 

a nezneužívať svoju vedúcu pozíciu, s vyslovením nulovej tolerancie k šikane, 

mobbingu a bossingu.  

V praxi sa však často stáva, že prijaté etické kódexy sú len formálne a ich 

nevyvážený obsah je formulovaný tak, že upravuje, čo všetko zamestnanec pod 

hrozbou uloženej sankcie nesmie. Takže zamestnancov skôr zastrašujú, ako by im 

mali v pracovnom prostredí navodiť spravodlivé, rovné a uspokojujúce pracovné 

podmienky, garantované v článkoch 35 a 36 Ústavy SR.  

Obete mobbingu, bossingu a šikany sa môžu v začiatkoch obrátiť sa na príslušný 

odborový orgán, zamestnaneckú radu alebo zamestnaneckého dôverníka, ak na 

pracovisku pôsobia. Zamestnanec by sa mal v prípade dôvodného podozrenia, že je 

obeťou mobbingu, obrátiť na personálne oddelenie zamestnávateľa alebo na 

zástupcov zamestnancov či odborovú organizáciu. V zmysle § 13 ods. 5 ZP 

„zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením 

zásady rovnakého zaobchádzania. Zamestnávateľ je povinný odpovedať na sťažnosť 

bez zbytočného odkladu, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť 

následky.“ Ak sa nepodarí dosiahnuť nápravu, tak poslednou možnosťou zostáva 

obrátiť sa na súd so žalobou z dôvodu, že mobbing ohrozuje alebo porušuje základné 

práva a slobody a domáhať sa právnej ochrany ustanovenej antidiskriminačným 

zákonom. 
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Rovnako zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov, 

umožňuje zamestnancom podať podnet na inšpektorát práce a tým upozorniť na 

porušovanie pracovnoprávnych predpisov, nevhodné pracovné podmienky a na ďalšie 

skutočnosti, o ktorých sa domnieva, že nie sú v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi. Šikanózne správanie v pracovnom vzťahu by mali v prvom rade riešiť 

práve inšpektoráty práce, ktoré sú vybavené vyšetrovacími a sankčnými 

právomocami.  

 

Úradný záznam v prospech obete šikany môže slúžiť ako podpora žaloby v súdnom 

konaní. V súvislosti so spomenutými možnosťami ochrany proti mobbingu v prípadoch, 

kedy by mohol zamestnanec byť poškodený uplatnením práva, môže argumentovať 

porušením zásady zákazu viktimizácie.  

 

Podľa ustanovenia § 13 ods. 3 ADZ zamestnávateľ nesmie prenasledovať ani inak 

postihovať zamestnanca v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov preto, že 

podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na 

začatie trestného stíhania. 

 

Národný inšpektorát práce vo svojom stanovisku k prípadom diskriminácie 

a šikanózneho správania sa na pracoviskách uviedol, že medzi podnetmi, 

namietajúcimi diskrimináciu boli aj podania týkajúce sa šikany, mobbingu a bossingu. 

Konkrétne to boli podania, poukazujúce na šikanovanie a neznesiteľnú atmosféru na 

pracovisku, na šikanovanie a uplatňovanie nekorektného a svojvoľného konania z 

pozície moci, na šikanovanie zo strany nadriadenej riaditeľky a na sústavné verbálne 

útoky na zamestnancov, na ohováranie a ponižovanie, na vytváranie zastrašujúceho 

a zahanbujúceho pracovného prostredia zo strany riaditeľky školy, na šikanovanie 

a intrigy na pracovisku zo strany nadriadenej, na ohováranie zo strany nadriadeného 

na pracovisku v súvislosti s oboznámením so sťažnosťou ostatných zamestnancov, na 

šikanovanie, osočovanie, urážanie a odňatie kabinetu učiteľovi náboženskej výchovy 

zo strany riaditeľky školy, na vyvíjanie nátlaku a teroru v pracovnom prostredí zo 

strany riaditeľky, na nátlak a vyhrážky riaditeľa voči podriadenej, ktoré sa rokmi 

stupňujú, na vytváranie napätia nadriadeným a práca pod stresom, na ponižujúce 

a urážlivé vyjadrenia v komunikácii nadriadeného a prenášanie povinností na 

podriadených, na šikanovanie zamestnancov školy, ktorí poukazovali na závažné 

nedostatky v organizácii a v riadení, na šikanózny postup riaditeľky školy voči 

personálnej a mzdovej účtovníčke, vrátane jej obvinenia z krádeže, na osočovanie 
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a ohováranie zamestnanca pred celým kolektívom na poradách, vytváranie prekážok 

v práci a pri výkone agendy a zneprístupnenie pracovného miesta výmenou zámky do 

dverí kancelárie, na šikanovanie, psychické týranie a ponižovanie podriadeného zo 

strany zastupujúcej riaditeľky a na šikanu vo forme krivého obviňovania pre 

nezodpovedný výkon práce, falšovania dokumentácie a neumožňovanie/ zákaz účasti 

na pravidelných odborných školeniach.  

 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva poskytuje právne poradenstvo 

obetiam šikany. Zastupovať na súde ich v rámci svojich kompetencií môže vtedy, ak 

šikanózne správanie voči obetiam napĺňa niektorý z diskriminačných dôvodov, 

chránených antidiskriminačným zákonom, napr. že príčinou nerovnakého 

zaobchádzania je vek, zdravotné postihnutie, rod, sociálny pôvod , národnostný alebo 

etnický pôvod a podobne. Na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva sa 

v súvislosti s mobbingom, bossingom a šikanou v zamestnaní obrátili a stále obracajú 

stovky klientov a klientiek. Značná časť z nich je z pedagogického prostredia, 

počínajúc materskými školami, cez základný a stredný stupeň škôl, až po odborných 

zamestnancov a docentov vysokých škôl a univerzít.  

 

Namietané prípady mobbingu a bossingu sa týkali napríklad situácie, keď 

zamestnancovi bola uložená povinnosť zverejniť oznámenie riaditeľa na voľne 

prístupnej nástenke vzdialenej od jeho kancelárie, avšak s upozornením na povinnosť 

zabezpečiť, aby sa s oznamom každý oboznámil (prečítal si ho). Zamestnanec pod 

vopred vyslovenou hrozbou vyvodenia disciplinárnej zodpovednosti mal byť osobne 

zodpovedný za permanentné zotrvanie oznamu na nástenke, zabránenie jeho 

prípadného odstránenia, aj mimo jeho pracovného času. Išlo pritom o oznam, ktorý 

mohol byť zverejnený aj na pracovnej porade, či minimálne na inej nástenke, lepšie 

zabezpečenej pred odstránením oznamu. Ďalší prípad sa týkal triednictva, ktorým 

učiteľku riaditeľka poverila, avšak učiteľka ju listom požiadala o jeho zrušenie 

z dôvodu zlého zdravotného stavu. Následne riaditeľka požadovala predloženie 

lekárskeho potvrdenia o  duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti pedagóga. 

Predložené lekárske potvrdenie riaditeľka neakceptovala, ale rovnakej žiadosti 

o zrušenie triednictva zo zdravotných dôvodov bývalej triednej učiteľky predmetnej 

triedy riaditeľka vyhovela. Mohol by som takto menovať ďalšie a ďalšie prípady, ale 

podľa programu konferencie sa o ďalších dozvieme aj dnes, takže chcem nechať 

priestor týmto prípadom.  
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Chcem efektívne využiť tento priestor a radšej uviesť, že Slovenské národné 

stredisko pre ľudské práva dlhodobo upozorňuje, že v prípadoch šikany 

a nerovnakého zaobchádzania na pracoviskách v Slovenskej republike existuje (tak 

ako v prípadoch domáceho násilia) vysoká latentnosť a že uvedených nezákonných 

javov je oveľa viac a podľa poznatkov Strediska sa ešte stupňujú. Nie každá obeť je 

totiž rozhodnutá domáhať sa aktívne ochrany svojich práv a to najmä pre existenčné 

dôvody, t. j. pre obavu zo straty zamestnania. Rovnako sa správajú aj 

spoluzamestnanci, ktorí sú často svedkami porušovania dobrých mravov a prejavov 

bossingu v zamestnaní, ale z obavy o jeho stratu nie všetci dokážu podporiť kolegov 

svedeckými výpoveďami. 

Žiaľ, pretrvávajúca nepriaznivá ekonomická situácia a vysoká miera nezamestnanosti, 

najmä v niektorých regiónov Slovenska, poskytuje zamestnávateľom možnosť 

porušovať pracovnoprávne predpisy a v nich zakotvené právo na rovnaké 

zaobchádzanie, pretože sú si vedomí, že dopyt po práci prevyšuje ponuky na 

pracovnom trhu. Takýmto konaním, v rozpore s dobrými mravmi, postihujú 

predovšetkým príslušníkov marginalizovaných, sociálne a ekonomicky znevýhodnených 

skupín, ako sú starší zamestnanci a zamestnankyne, zdravotne postihnutí, ženy, 

osoby s nižšou kvalifikáciou a osoby, ktoré dlhodobou nezamestnanosťou strácajú 

pracovné návyky. 

Pozitívom je, že inšpektoráty práce, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, sa vo 

väčšej miere venujú prešetrovaniu diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch 

a šikanóznemu výkonu práv a povinností na pracoviskách. Odstraňovanie šikanózneho 

správania na pracovisku ako frekventovaného škodlivého spoločenského javu je 

v rukách tak riadiacich zamestnancov, ako aj u obetí šikany mobbingu a bossingu. Na 

záver by som si dovolil načrtnúť niekoľko návrhov opatrení, ktoré by situáciu do 

budúcnosti mohli zlepšiť. Na predchádzanie a odstraňovanie uvedených nežiaducich 

a protizákonných javov mobbingu, bossingu, šikany a násilia na pracovisku je potrebné 

účinne a v každom prípade realizovať úplnú nulovú toleranciu k uvedenému správaniu 

a zvýšenú kontrolu zo strany inšpektorátov práce. Dôležité je tiež prijímanie (v 

spolupráci so zástupcami zamestnancov) obsahovo vyvážených a presne 

formulovaných etických kódexov, ktoré by boli nástrojom na vytváranie vhodných 

a priaznivých pracovných podmienok. Napokon je tu potreba vo zvýšenej realizovať 

osvetu (kampaň) a dialóg za účelom informovania verejnosti o týchto javoch 

a možnostiach, ako im predchádzať a ako sa im brániť.  

Súčasťou tohto bodu je aj táto konferencia, za ktorú chcem organizátorom 

poďakovať, rovnako ako za možnosť predniesť tento príspevok. Ďakujem. 
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Boj proti mobbingu 

JUDr. Mária Ritomská  

OZ Práca a vzťahy 

 

Keď som pred tromi rokmi začínala 

boj proti mobbingu a bossingu, zdalo 

sa mi, že naša verejnosť nikdy 

neprijme moderné trendy na ceste 

za humanizáciou pracovného 

prostredia. Zo začiatku som bola 

jediná aktivistka na Slovensku. 

Postupne som nadviazala spoluprácu s ďalšími 

aktivistami. Žiaľ nemala som podporu ani jedného štátneho úradu. 

Vďaka odporúčania európskeho ombudsmana : „Medializujte a robte osvetu pre 

občanov tak dôležitú, aby ste vytvorili nevyhnutnosť  legislatívnej úpravy 

zákona.“ som o probléme násilia na pracoviskách v našej krajine písala do novín, 

časopisov. V roku 2012 som už mala širokú klientelu pracovno-právnych obetí 

mobbingu, resp. poškodených občanov, ktorí ma nakoniec poslali do 

parlamentu. V roku 2013  konštatujem, že sa nám podarilo verejne medializovať 

a odsúdiť asociálne a sociopatické formy správania. Odvysielané boli v regionálnej 

TV Bratislava, v TA3, STV a v Rádiu Lumen. 

Mobbing, ako neželaný a nehumánny sociálny fenomén našej doby som predstavila na 

troch tlačovkách v Bratislave, Žiline a v Košiciach. Tlačovku v Trenčíne nám zamietol 

primátor Trenčína, p. Rybníček. 

Prednášala som aj vysokoškolákom na Právnickej fakulte Mateja Bela v Banskej 

Bystrici a na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Máme evidované bakalárske práce 

na tému mobbing. Študenti ma oslovujú a som rada, že záujem mládeže o túto tému 

rastie. Na bratislavskom magistráte sa mi podarilo zaradiť prednášky o mobbingu, 

bossingu do projektu Bratislava zdravé mesto. 

Vďaka Bohu, dnes už môžeme konštatovať faktický stav: Slovenská verejnosť je 

informovaná o fenoméne násilia na pracovisku. Na druhej strane, ale zisťujeme, že 

zamestnávatelia sú tiež informovaní, ale nechcú o mobbingu a bossingu ani počuť.  
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Keď niektorá obeť násilia podá žalobu na súd, zamestnávateľ si zaplatí drahých 

advokátov, ktorí silou peňazí nechajú žalobu zamietnuť. Čo na tom, že súd koná 

v rozpore  so zákonom? 
 

A čo na to vláda SR?   

Naša vláda je vždy posledná  z predajných,  ktorá začne chápať fenomén, ktorý sa 

za vládnutím skrýva. Vidíme to na aktuálnej situácii. Občania si zvolili sociálne 

orientovanú vládu, a namiesto sociálnej empatie, učitelia dostávajú totalitný 

ministerský bossing. Táto sociálna vláda tlačí učiteľov do otroctva. Stredoškolská 

učiteľka, ktorá vie naučiť a žiaci ju milujú, je odborníčka, má odpracovaných 32 

rokov praxe, dostáva mesačný plat v čistom cca 580 eur. Na čo myslia páni Čaplovič 

a Fico, keď tento plat považujú za správny? Všetky vlády za posledných 23 rokov 

klamali učiteľov, že nemajú na nich peniaze. 

Toto sú nezameniteľné fakty tesne súvisiace s bezprávnym stavom našej spoločnosti, 

súvisia s korupciou a klientelizmom na najvyšších postoch vo vláde, sú hanbou celej 

našej spoločnosti.  

Dňa  2. februára 2013  som bola pozvaná na druhú medzinárodnú konferenciu 

Schutz vor Mobbing, ktorá sa konala v nemeckom Bad Kreuznachu. 

Poznamenávam, že Nemci sa venujú agende násilia na pracoviskách už od roku 

1996.  Na tejto medzinárodnej konferencii sme nadviazali aktívnu spoluprácu za 

účelom výmeny skúseností. Boli prekvapení mojou poslaneckou aktivitou. Prečo? Lebo 

ani v jednom štáte na svete sa dosiaľ nepodarilo dostať tému mobbingu do 

parlamentu. My, občania SR máme šancu predbehnúť našou kultúrou všetky vyspelé 

štáty sveta. Stačí len taká  maličkosť: Schváliť zákony zakazujúce psychoteror na 

pracoviskách.   

Ďakujem našim učiteľom, ktorí našli odvahu,  vzopreli sa proti násiliu a svoje 

skúsenosti, žiaľ – veľmi smutné,  prišli svedčiť vo svojich príbehoch. 

Dnes začíname s učiteľmi našu spoločnú cestu za spravodlivým pracovným 

prostredím.  Vytvorte si v Nových školských odboroch svoj  vlastný poradný orgán 

s cieľom radiť a kompetentne najímať dobrých advokátov na súdnu ochranu práv pre 

všetkých nespravodlivo prenasledovaných zamestnancov v školstve. Budem Vám v tom 

pomáhať. 

Môj volebný program bol pre občanov SR predložiť zákony  proti mobbingu a 

bossingu. Žiaľ, v parlamente som jediná s programom novej a ľudskej spoločnosti, a 

preto budem potrebovať podporu širokej verejnosti, aby sme spoločne presvedčili 

mocnárov a  „zakorenených“ poslancov parlamentu. 
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Agendu násilia na pracoviskách, riešim na medzinárodnej úrovni. Mám podporu 

aktivistov všetkých vyspelých štátov Európskej únie. I  keď cesta k legislatívnej 

úprave antimobbingového zákona je cestou cez politické peklo. 

Slovensko je už 23 rokov impregnované šialenou praxou psychopatických 

zamestnávateľov nielen v súkromnej sfére, ale aj v štátnych rezortoch. Zisťujete to 

aj vy učitelia, na svojich školách, kde pôsobíte. 

Niektorí prenasledovaní zamestnanci si ani neuvedomujú mobbing a bossing. 

Nevedia o prenasledovaní, o psychopatickom a deviantnom správaní nemajú 

vedomosť. Nevedia ho pomenovať. Musíme si uvedomiť realitu: Mobbing 

a bossing sú zvieracie móresy.  

Už koncom 19. storočia bol mobbing definovaný etológmi. Výskumná úloha biologickej 

vedy etológie  je štúdium  správania sa zvierat  žijúcich v spoločenstvách, ako žijú 

napr. husi, alebo šimpanzy. Vo všetkých  jednodruhových spoločenstvách zvierat 

viacerí etológovia diagnostikovali prekvapujúci fenomén skupinového útoku  na 

vybraného jednotlivca vo vlastnej skupine. Útoky nikdy neboli smrtiace, ale 

postupne  vyčerpávali obeť  až nakoniec  obeť uhynula. Skupinové útoky mali 

charakteristické atribúty. V každej skupine zvery  to fungovalo vždy rovnako. 

V ľudských spoločenstvách sú pozorovateľné úplne rovnaké atribúty mobbingu. 

 Príklad: Prišiel si o minútu neskôr do práce lebo autobus meškal, zástupkyňa uteká 

s „bumážkou“ že podpíš – aha, prišiel si neskoro . Čo spravíte? Podľa zvieracieho 

spôsobu by bolo vhodné také napomenutie otrieskať zástupkyni o hlavu, ale sme 

ľudia, sme učitelia – že? Takže učiteľ to podpíše a ide vyučovať. A toto je tá 

chyba!  Vážení, taký papier treba okamžite roztrhať, hodiť do koša a vôbec 

neakceptovať. Samozrejme si Vás pozvú na koberec, v taký čas im treba povedať: 
 

Vláda nevie nič vzťahoch na pracoviskách, preto je otázne, či je vôbec 

kompetentná vyjadrovať sa k tomuto fenoménu. 

Atavistická kultúra v zamestnaní  je všade tam, kde mobbing alebo bossing 

praktizujú a všade tam, kde otázky o rovnosti príležitostí priamo zosmiešňujú. 

U nás na Slovensku to robia aj sudcovia, ako som mala možnosť zistiť aj na 

pojednávaniach. Aj tam vládne atavistická zamestnanecká kultúra bossingu 

a mobbingu, ktorá  je  komédiou silných, a zároveň je tragédiou slušných občanov, 

ktorí sú obeťami. Tí  silní  hrajú divadlo a otázky ľudskosti sú im vraj 

jasné.  Obete  však nemajú odvahu povedať, že tyrani sú zvieratá. A sme pri koreni 

problému zvaného bossing a mobbing.   
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Mlčanlivosť.   

Mlčanie je živnou pôdou tyranie a biedy. Mlčanie spôsobuje, že mobbér sa nikdy 

nedozvie o svojom atavizme. a obeť sa stáva ľahko zničiteľnou hračkou v rukách 

bossa alebo mobbera. Mlčanie je biedou nášho pracujúceho trpiaceho občianstva. Na 

vine sú aj médiá. 

Médiá sú tiež pareniskom bossingu a mobbingu, preto nečakajme že médiá budú 

o humanizácii zamestnaneckých vzťahov písať, čo i len čiarku. Dnes nikto nemá 

odvahu ani len podpísať protest proti nespravodlivému porušeniu pracovnej 

disciplíny. To je bossing.  Ale, kto sa proti bossingu ozve?  Počkajte vážení, zavolám 

si svojho advokáta. Aj keď nemáte advokáta, poraďte sa s právnikmi aspoň na 

internete a odpovede právnikov si vytlačte a prineste na pohovor. Začnite boj proti 

šikane a proti bossingu. Čím viac nás bude, tým skôr presadíme legislatívny zákaz 

deviantných praktík, o ktorých tu hovoríme. Keď ktokoľvek z vedenia školy 

uplatňuje zákony nespravodlivo, je deviant,  a patrí do džungle. 

Od ekonómov stále počúvame tézy o všeobecnej hospodárskej kríze. Zneužívanie 

krízovej tézy k stláčaniu učiteľov na najspodnejšiu priečku sociálneho rastra, to 

je politický bossing na slovenský učiteľský stav. Treba si to uvedomiť a treba 

k tomu zaujať náležitý a hlasný postoj. 

Všetci vieme, nielen my, ale aj renomovaní ekonómovia, že ekonomika voľného trhu 

skončila, zničila samu seba presýtením trhu kartelmi. Dnes nikto nepochybuje, že 

mobilní operátori 10 násobne predražujú svoje služby, a robia to nepísane kartelovo 

dohodnutým spôsobom. 

Ani europarlament nedokáže prelomiť ich kartelový vzťah. Rovnaké to je aj vo vašej 

situácii. Všetky ostatné rezorty v tomto štáte sa správajú ako mobbérske deviantné 

spoločenstvá. Pozerajú sa na nespravodlivo ponižovaných učiteľov a sú ticho, lebo oni 

majú, čo chcú. Je to úplne to isté ako na malom pracovisku, kde mobbéri v 

tichosti tolerujú svojmu šéfovi že psychicky týra jedného zamestnanca. Sú to 

mobbéri, lebo tichým súhlasom posilňujú bossovu psychopatickú činnosť. 

Každý mlčiaci zamestnanec, aj keď sa priamo nezúčastní na tyranizácii, je mobbér, 

lebo svojím mlčaním znásobuje utrpenie poškodeného zamestnanca. 

 Ak sa nenaučíme správne pomenovávať deviantné spôsoby v zamestnaneckých 

vzťahoch, 

 Ak nebudeme nahlas hovoriť o patológii vo vzťahoch na pracoviskách, 

 Ak nebudeme trvať na odvolaní nepoučiteľných bossov, 

 Ak nebudeme tvoriť spravodlivý nátlak na mobbérsku zver nad nami, 

Potom sa nečudujme, ak nás tá zver pomaly, ale isto  zničí.        
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Za posledný mesiac stratilo na Slovensku prácu zaokrúhlene 10 tisíc ľudí. 

Nezamestnanosť prekročila 14 % práceschopnej populácie. Takmer pol milióna ľudí je 

bez práce. Toto tu ešte nebolo. Netvrdím že za vlády Dzurindu bol stav lepší, skôr 

naopak. Stav je lepší teraz, ale predsa, čím to je, že číslo tak narástlo? 

Zamestnávateľa nikto netrestá  za nemorálne a nehumánne zaobchádzanie so 

zamestnancami. Zamestnávateľ konzumuje zamestnancov doslova a do 

písmena! Prijme vždy niekoho na dobu určitú, potom ho prepustí  a prijme iného, toho 

potom tiež prepustí...  je to priamo zverské, ešte to aj dvíha štatistiky 

nezamestnanosti a dvíha to aj výdavky štátu, presne povedané ubúdajú peniaze 

z našich daní do vreciek zamestnávateľov – zverských deviantných konzumentov. 

Bossing a mobbing je zdrojom permanentného stresu na pracovisku. Permanentný 

stres je zdrojom napätia, neskôr spôsobuje pocity stlačenej duše, príznaky sú 

odborne nazývané ako exogénna depresia. Neskôr sa pridávajú psychosomatické 

poruchy organizmu, ako je napríklad vysoký krvný tlak, poruchy srdcového rytmu, 

neurózy s poruchami funkcií nervov ako je nespavosť, ešte neskôr poruchy trávenia 

a prípadné zmeny orgánov, niekedy mozgové príhody, srdcové infarkty, a nie nakoniec 

aj zhubné nádory. 

 Práceneschopnosť mobbovaných ľudí je, skôr alebo neskôr, na 100 % istá. Čo to robí 

s našimi daňami? Vieme. Nedávno nám dane zvýšili, zvýšili odvody aj chudákom 

živnostníkom, lebo pán Kažimír zrazu zistil, že pán Mikloš nevedel počítať a 

štátna kasa je celá červená od debetov. Pán Kažimír konal, a teraz je štátna kasa 

červená od krvi krvácajúcich učiteľov, živnostníkov a iných slušných ľudí. 

Ja som na strane učiteľov od začiatku a plne vás podporujem vo vašom oprávnenom 

boji za zvýšenie platov. K vášmu boju pripájam aj argumenty do boja  za humánne 

pracovno-právne vzťahy, ktoré sú neoddeliteľné od slušnej mzdy. 

Bol niektorý riaditeľ, alebo nejaký zástupca či iný šéf z akéhokoľvek školského 

pracoviska na nejakom tréningu  vedenia konfliktného dialógu ? Myslíte si, že 

vedenie školy to nepotrebuje? Toto je iba jedna otázka z mnohých, ktoré 

chceme dostať do legislatívy. 

Ako už vieme, chudoba môže zapríčiniť zníženie kvality vzdelávania. Je tu priamy 

príklad v našom štáte. Kto by pracoval za taký plat, ako majú učitelia? To, že naši 

učitelia tu zostávajú, to je svedectvo o vysokej miere patriotizmu, vysokej morálke 

a hlbokom etickom poznaní. 

Naše školstvo sa drží na veľmi vysokej úrovni vzdelávania, ale nie je to zásluhou 

posledného 23 ročného obdobia zmien a frustrácií, ale je to zotrvačnosť 

predchádzajúcich morálnych princípov platných v školstve.  Naše školstvo si 
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udržiava vrcholné metodiky vyučovania, aké nevidno nikde inde vo svete. Keď pošlete 

nášho maturanta kamkoľvek do sveta na univerzitu, je schopný nielen držať krok v 

štúdiu, ale zaručene sa stane jedným z najlepších študentov tej univerzity. A toto je 

zásluha všetkých pedagógov od materskej škôlky až po učiteľov na univerzitách.   

Preto, nenechajte sa zastrašovať bossmi na ministerstvách či v riaditeľniach. 

Otázku bossingu a mobbingu musíme spoločne vyriešiť pre pokojné a tvorivé 

pracovné prostredie, aby ste si v pokoji a vyrovnane mohli užívať platy, ktoré si 

zaslúžite. 
 

Podporujem vás a vy dúfam podporíte môj politický boj za slušnosť, za 

legislatívnu istotu, za ľudské pomery v práci a vo vzťahoch. 
 

Podľa prípadov obetí mobbigu, ktoré zastupujem na súdoch, je to boj dokonca aj so 

sudcami, ktorí nie sú schopní rozhodovať spravodlivo a niekedy sa mi zdá, že som na 

scéne zlého filmu, nezmestili by sa ani do vysielania TV JOJ, ale o tom vám 

porozprávam na blogu v mojich ďalších príspevkoch. 

http://ritomska.blog.sme.sk/ 
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Súdne riešenia mobbingu 

a bossingu 

JUDr. Martin Hudák, 

advokát 

 

 

 

Príprava na spor 
 

Zdokumentovanie protiprávneho konania:  

§ 125 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení 

neskorších predpisov: „Za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno 

zistiť stav veci, najmä výsluch svedkov, znalecký posudok, správy a vyjadrenia 

orgánov, fyzických osôb a právnických osôb, listiny, ohliadka a výsluch účastníkov. 

Pokiaľ nie je spôsob vykonania dôkazu predpísaný, určí ho súd.“  

 svedkovia (napr. kolegovia v práci)  

 archivácia komunikácie (napr. e-mailová komunikácia, záznamy hovorov)  

 interné a organizačné akty (rozvrhy prác a úloh)  

 stanovisko zamestnávateľa (§ 13 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v  znení neskorších predpisov) 

 stanovisko/výsledok kontroly Inšpekcie práce (zákon č. 125/2006 Z. z. o 

inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 

a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)  

 stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva (§ 1 ods. 2 

písm. f) zákona č. 308/1993 o zriadení Slovenského národného strediska pre 

ľudské práva v znení neskorších predpisov)  

 stanovisko odborovej organizácie, zamestnaneckej rady, zástupcov 

zamestnancov  
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Mimosúdne riešenie 

 šetria náklady  

 šetria čas  

 sú prejavom obnovujúcej sa dôvery  
 

Nezabudnúť na:  

Dohodu o urovnaní sporu s presne stanovenými podmienkami nápravy, mechanizmus 

kontroly tejto nápravy a prípadne sankcie za nedodržanie podmienok 
 

Súdne riešenie 

Dôkazné hľadisko (alebo pravdu mám, až keď ju dokážem)  

Dôkazy v náš prospech vs. dôkazy v náš neprospech  

Ekonomické hľadisko (alebo každá pravda niečo stojí)  
 

Náklady:  

● Súdny poplatok (66€ + 3% zo žiadanej sumy ak ide o ochranu osobnosti alebo spory 

v súvislosti s diskrimináciou)  

● Trovy právneho zastúpenia (advokát: 20% z prisúdenej sumy)  

● Iné trovy konania (cestovné náklady, trovy dokazovania: svedočné, ušlý zárobok)  

● Vrátia sa nám keď budeme úspešní? Áno. Vrátia sa nám keď budeme neúspešní? 

Nie  
 

Časové hľadisko (alebo dokázanie pravdy niečo trvá)  

Priemerná dĺžka konania v občianskych a obchodných veciach: 11,6 mesiaca (2012), 

17.miesto v EÚ 
 

Iné faktory ovplyvňujúce súdne konania  

 

• Osobnostné, podpora okolia, odborov.  

• Elektronická komunikácia medzi súdmi a stranami 19. miesto v EÚ  

• Rozpočet súdov 18. miesto v EÚ  

• Sudcovská nezávislosť 27. miesto v EÚ = posledný (115. zo 144 na svete)  

• Počet sudcov 3. miesto v EÚ  
 

Ústava SR, článok 144 ods. 1: „Sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a 

pri rozhodovaní sú viazaní ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa 

čl. 7 ods. 2 a 5 a zákonom.“ 



BOSSING A MOBBING  V SLOVENSKOM ŠKOLSTVE 

Nové Školské Odbory 

 
 24 

 

Dôsledky mobbingu na 

učiteľov   

Prof. PhDr. Soňa Kariková, 

PhD. 

Univerzita Mateja Bella  

Banská Bystrica 
 

 

 

a 

 

PaedDr. Mária Barancová 

prezidentka  

Slovenskej komory učiteľov 

(na obr.) 
 

 

 

1. V akej miere sa vyskytuje násilie medzi učiteľmi v súčasnom edukačnom 

prostredí?  

2. Ako vplýva na osobnosť učiteľa, na jeho vzťah k profesii a celkovej životnej 

spokojnosti pozícia „obete mobbingu“?  

3. Do akej miery sú učitelia schopní predchádzať a profesionálne riešiť násilie medzi 

žiakmi vtedy, keď sú v analogickej situácii v akej sa nachádzajú žiaci ako obete 

šikanovania? 

 

Základné pojmy  
 

• Bullying je šikanovanie medzi žiakmi, ktoré je obvykle sprevádzané fyzickými 

útokmi, pričom ide väčšinou o obťažovanie jednej osoby.  
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• Mobbing je charakteristický ďaleko „sofistikovanejším“ správaním, akým je napr. 

úmyselná sociálna izolácia obete – násilie medzi rovnocenne postavenými 

zamestnancami.  

• Bossing je pojem vyjadrujúci psychický teror nadriadených voči podriadeným 

pracovníkom.  
 

Definícia pojmu mobbing  
 

• pojem mobbing je prevzatý z anglického slovesa „to mob”- vrhnúť sa, dotierať, 

obťažovať, hromadne napadnúť;  

• systematické šikanovanie, terorizovanie a poškodzovanie osoby na pracovisku, ktoré 

spravidla smeruje k tomu, aby obeť ukončila pracovný vzťah (Kmoníčková, 

Wágnerová, 2005).  
 

Report of the Force on the Prevention of Workplace Bullying (2001)  
 

• ponižovanie  

• zastrašovanie  

• verbálne útoky  

• obviňovanie  

• izolovanie  

• sledovanie a neprimeraná kontrola  

• opakované prideľovanie povinností, ktoré sú pre jednotlivca očividne nepríjemné  

• opakované zadávanie neprimeraných termínov a úloh, ktoré nemožno splniť  
 

Ordinace of the Swedish National Board of Occupational Safety and Health 

against Victimatisation at Work (1993) 

•   očierňovanie a ohováranie zamestnanca alebo jeho/jej rodiny  

•   zámerné sabotovanie alebo obmedzovanie výkonu práce  

•   zámerne zadržiavanie informácií alebo poskytnutie nesprávnych informácií     

    vzťahujúcich sa k výkonu práce 

•   očividné napádanie, ostrakizovanie, bojkotovanie alebo ignorovanie zamestnanca  

•   zosmiešňovanie, hyperkritický prístup  

•   kontrola zamestnanca bez jeho/jej vedomia s úmyslom ublíženia  
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Príčiny mobbingu (nielen) v edukačnom prostredí  
 

1. Individuálne faktory  

2. Situačné faktory  

3. Organizačné faktory  

4. Spoločenské faktory 
 

1. Individuálne - osobnostné faktory obete mobbingu  

a) Hostilita 

●postoj osobnosti, charakterizovaný nepriateľskosťou, negativizmom, 

zatrpknutosťou, odporom voči ostatným ľuďom  

●projekcia vlastnej hostility do okolia, môže potenciovať či nepriamo motivovať 

agresívne správanie (Heretik, 1993); 
 

b) Odlišnosť od väčšiny   
 

• vek  

• telesný vzhľad, resp. telesný handicap  

• vyššia kvalifikácia, resp. jej zvyšovanie  

• podávanie vyšších kvalitnejších pracovných výkonov  

• pohlavie  

• náboženské vyznanie a pod.  
 

Individuálne osobnostné faktory – mobber/agresor  

• navodzovanie pocitu viny u ostatných  

• nejasná komunikácia  

• častá zmena názorov a správanie podľa potreby  

• spochybňovanie názorov a schopností druhých  

• priame alebo nepriame vyhrážanie  

• egocentrickosť  

• odmietanie kritiky svojej osoby  

• nerešpektovanie práv a potrieb iných ( Wágnerová, 2005).  
 

2. Situačné faktory  

• neistota/nestabilita zamestnania - znižujúci sa počet žiakov  

• snaha vytvárať čo najlepší obraz o svojej osobe, často na úkor druhého  

• časté zmeny zákonov, vyhlášok, nariadení  

• dôsledná aplikácia zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a pod.  
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3. Organizačné faktory  
 

• byrokratické riadenie školy  

• nejasné a nedostatočné informovanie  

• nejasné pravidlá odmeňovania  

• postup na vyššiu funkciu, je založený na „zásluhovosti“  
 

4. Spoločenské faktory  
 

• celková miera násilnej kriminality v spoločnosti  

• ekonomické zmeny súvisiace s konkurencieschopnosťou  

• rýchle spoločenské zmeny spojené so sociálnou depriváciou (Di Martino, Hoel, 

Cooper, 2003)  
 

Dôsledky mobbingu na osobnosť učiteľa 
 

Vznik tzv. psychosociálneho pracovného úrazu 

  

• znižuje sa sebadôvera a sebahodnotenie  

• zhoršuje sa pracovný výkon  

• množia sa zdravotné problémy vyúsťujúce v práceneschopnosť  
 

Stupne (symptómy) mobbingu 

Davenportová (podľa Lednická, 2002):  

• 1.stupeň - častý plač, občasné poruchy spánku, podráždenosť, znížená schopnosť 

koncentrácie  

• 2.stupeň - pretrvávajúce poruchy spánku, vyšší krvný tlak, porucha pozornosti, 

depresia, zneužívanie alkoholu alebo drog, vyhýbanie sa pracovisku  

• 3.stupeň – rozvinutá depresia, suicidálne tendencie, rozvinuté psychosomatické 

ochorenia a spôsobovanie násilia tretej strane.  

 

• chybné až paranoidné vnímanie príznakov násilia aj tam, kde vôbec nie je, znížená 

citlivosť na vnímanie a rozlišovanie násilných prejavov až adaptácia na násilnú 

atmosféru, čo sa prejavuje zvýšenou toleranciou k násiliu a násilnými prvkami v 

správaní (Spurný, 1995)  
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Cieľ výskumu 

• zmapovanie výskytu prejavov mobbingu v slovenskom edukačnom prostredí a 

deskripcia zistených fenoménov vo vzťahu k vybraným anamnestickým a 

osobnostným premenným  

Výskumná vzorka N – 163 respondentov 

• materské školy – 29  

• 1. stupeň ZŠ – 29  

• 2. stupeň ZŠ – 32  

• stredné školy – 57  

• školské kluby detí – ŠKD – 10  

• priemerný vek - 39 rokov  

• priemerná dĺžka praxe – 13 rokov  
 

Výskumné metódy 
 

Dotazník subjektívnej miery mobbingu:  

– zistenie základných anamnestických údajov (pohlavie, typ školského zariadenia, vek, 

dĺžka praxe, kariérny plán a pod.);  

– zistenie subjektívneho vnímania pracovného prostredia respondentov  

– zistenie výskytu konkrétnych prejavov mobbingu/bossingu  

– zistenie dôsledkov mobbingu/bossingu na zdravotný stav respondentov  
 

Osobnostný inventár piatich faktorov (NEO-FFI) autorov P. T. Costu a R. R. 

McCraeho, určený na meranie piatich všeobecných dimenzií osobnosti – tzv. veľkú 

päťku, resp. Big Five. Ide o nasledujúce dimenzie (Hřebíčková, Urbánek, 2001):  

• neurotizmus  

• extraverziu  

• otvorenosť voči skúsenosti  

• prívetivosť  

• svedomitosť  
 

Dotazník životnej spokojnosti (autorov J. Fahrenberga, M. Myrteka, J. 

Schumachera a E. Brählera v modifikácii K. Rodnej a T. Rodného, 2001) zameraný na 

zisťovanie miery životnej spokojnosti v siedmich oblastiach:  

• Zdravie  

• Práca  

• Financie  
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• Voľný čas  

• Partnerstvo  

• Vlastná osoba  

• Priatelia  
 

1. Aký je výskyt mobbingu v edukačnom prostredí ? 
 

• 15 % respondentov(porovnanie napr. Fínsko – univerzitní zamestnanci: 17%, Nórsko 

– učitelia: 6%, Švédsko – učitelia v materských školách: 6%, Veľká Británia – 

verejný sektor: 11%)  

• 38% respondentov uvádza výskyt mobbingu/bossingu na ich škole  
 

2. V rámci ktorého typu edukačného prostredia sa mobbing vyskytuje 

najčastejšie? 
 

• školský klub detí – 50%  

• materské školy - 19%  

• stredné školy - 18%  

• 2. stupeň - 9%  

• 1. stupeň - 4%,  
 

3. Ktoré konkrétne prejavy mobbingu sa v edukačnom prostredí vyskytujú 

najčastejšie? 
 

• časté poverovanie suplovaním (28,4%)  

• poverovanie úlohami nezodpovedajúcimi kvalifikácii (27,77%)  

• náhle sa končiace rozhovory pri vstupe do miestnosti (20,75%)  

• neposkytnutie pomoci pri pracovných problémoch zo strany kolegov (16,8%)  

• neoprávnené pripisovanie chýb (14,2%)  

• zatajovanie dôležitých informácií (12,96%)  

• šírenie klebiet o osobe respondenta (12,18%)  

• nemožnosť vyjadriť sa (11,73%)  
 

4. V ktorých ukazovateľoch sa signifikantne líšia učitelia vnímajúci sa ako obete 

mobbingu od učiteľov, ktorí sa takto nevnímajú? 
 

• dlhšia učiteľská prax (17,5 vs. 12,5)  

• vyššia miera fluktuačných tendencií (69% vs. 34%)  
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• vyššia miera užívania liekov na ukľudnenie (28% vs. 8%)  

• vyšší výskyt psychosomatických ťažkostí (52% vs. 24%)  
 

Zistili sme vysoko signifikantné rozdiely (p<0,01) aj v ukazovateľoch týkajúcich 

sa:  

• možnosti pracovného postupu  

• vzťahu k práci  

• radosti z práce  

• vnímanej záťažovosti práce  

• názoru na výskyt mobbingu v školstve  
 

5. V ktorých osobnostných vlastnostiach sa signifikantne líšia učitelia vnímajúci 

sa ako obete mobbingu od učiteľov, ktorí sa takto nevnímajú? 
 

• Vyššia miera neurotizmu (36,4 vs. 31,8)  

- vyššia anxiozita, depresívnosť, podráždenosť  

• Nižšia miera extraverzie (38,3 vs. 41,5)  

- znížená aktivita, asertivita, družnosť, srdečnosť a prejavy pozitívnych emócií  

• Nižšia miera prívetivosti (42,6 vs. 44,5)  

- zvýšená ostražitosť, znížený altruizmus 
 

6.V ktorých oblastiach spokojnosti života sa signifikantne líšia učitelia vnímajúci 

sa ako obete mobbingu od učiteľov, ktorí sa takto nevnímajú? 
 

• Vyššia miera celkovej nespokojnosti so svojím životom (127,3 vs. 135, 2)  

• Vyššia miera nespokojnosti s oblasťou práce (26,3 vs. 37,1)  

• Vyššia miera nespokojnosti s oblasťou zdravia (28,5 vs. 36,5)  

Profil obete mobbingu  
 

• 39-ročná učiteľka (vychovávateľka) v ŠKD resp. v MŠ, s 15, 5 ročnou praxou, chce 

odísť zo školstva, je neurotickejšia, menej prívetivá, častejšie užíva lieky na 

ukľudnenie, trpí psychosomatickými ťažkosťami (bolesti hlavy, nespavosť), so 

svojím životom nie je spokojná, najmä v oblasti práce a zdravia.  

 

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  

s účinnosťou od 1.11.2009 

• § 5 – Práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca ods. 

4 – Nikto nesmie práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého pedagogického 
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zamestnanca. Pedagogický zamestnanec nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich 

práv prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca školy a 

lebo školského zariadenia sťažnosť, žalobu alebo podnet na začatie trestného 

stíhania.  

• § 10 Zdravotná spôsobilosť ods. 1 – Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná a 

duševná spôsobilosť pedagogického zamestnanca potrebná na výkon pedagogickej 

alebo odbornej činnosti. 

• § 20 Školský psychológ ods. 1 - ...vykonáva aj odborné činnosti psychologického 

poradenstva pre pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení 

• § 25 – 33, ktoré explicitne popisujú profesijný rozvoj a kariérový systém, ako 

súbor pravidiel ustanovených na zaradenie pedagogického zamestnanca alebo 

odborného zamestnanca do kariérového stupňa a na kariérovú pozíciu  

• § 35 – 40, ktoré sa týkajú kontinuálneho vzdelávania ako súčasti celoživotného 

vzdelávania, konkrétne ide o:  

• § 36 Adaptačné vzdelávanie ...získanie profesijných kompetencií začínajúceho 

pedagogického zamestnanca  

• § 38 Funkčné vzdelávanie ...získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon 

riadiacej činnosti  

• § 39 Aktualizačné vzdelávanie ...udržanie si profesijných kompetencií potrebných 

na štandardný výkon pedagogickej činnosti...  

• § 40 Inovačné vzdelávanie ....zdokonaľovanie profesijných kompetencií potrebných 

na štandardný výkon pedagogickej činnosti...  

• § 53 Starostlivosť o pedagogického zamestnanca, jeho ochrana, morálne 

oceňovanie – podpora a úhrada nákladov spojených s rekondičnými alebo liečebnými 

pobytmi  

• § 55 Riaditeľ zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v 

pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne 

a umožní im absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, 

na sebapoznanie a riešenie konfliktov.  
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Výpovede šikanovaných učiteľov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Vyjadrovala sa voči svojim 

podriadeným hrubo: „Čo čumíš?“ 

počas porady a podobne.  

 

Byrokraticky nás preťažovala, 

všetky naše aktivity sme museli 

písomne vykazovať...  

 

Zosmiešnila ma, bola agresívna a 

ironická .  

 

Nik sa ma nezastal... 

 

Bola to pomsta za to, že som bola 

priama voči nej a referovala som 

napr. pripomienky rodičov voči škole.  

 

Mňa prenasledovali kolegyne za 

moje názory na zborovni.sk. Donášali 

riaditeľke moje príspevky 

(vytlačené) a horlivo o nich 

diskutovali nie na portáli, ale po 

kabinetoch. Bolo mi odporučené, aby  

prišlo k prehodnoteniu môjho 

účinkovania vo fórach, lebo robím 

vraj hanbu škole....  

 

Nemám platovú triedu, ktorú mám mať - 

mám to potvrdené z odboru školstva, ... zmluva 

na dobu určitú... cez prázdniny na úrade 

práce. 
 

V súčasnosti, po troch rokoch, už nikto z nás 

nie je zamestnancom školy, pretože sme boli 

postupne prepustení, z dôvodu nadbytočnosti, 

posledná z nás k 28. februáru 2013.  
 

Kolegyňa, začínajúce mladé učiteľky 

šikanovala neustále zhadzovanie a urážanie aj 

pred žiakmi, prekrývanie osobných vecí 

dokonca aj jedla, aj dokumentácie.  

 

Zosmiešňovanie aj pred kolektívom, urážky, 

prezývky. Vedenie nezasiahlo!  
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ZÁVERY Z KONFERENCIE 

1.  Bossing a mobbing na školách preukázateľne existuje. 

2. Trpí tým učiteľ a v konečnom dôsledku aj žiak. 

3. V súčasnej dobe sa dá brániť prostredníctvom antidiskriminačného zákona, ale 

všetkým obetiam mobbingu by účinnejšie pomohlo  prijatie samostatného 

antimobbingového zákona, tak ako je to vo vyspelých demokratických 

krajinách. 

4. Pomohla by väčšia angažovanosť spolupracovníkov. 

5. Pomohlo by aj paritné zastúpenie pedagógov v Rade školy. 

6. Pomohla by väčšia informovanosť pedagógov ako sa brániť, kde sa obrátiť, 

medializácia vyriešených prípadov. 

7. Treba zvýšiť právnu informovanosť študentov na pedagogických fakultách. 

8. Mobbing zo škôl nezmizne, ale čím viac bude jeho priestor zúžený, tým lepšie 

pre všetkých. 

9. Úlohou konferencie bolo poukázať na  negatívny jav na našich školách, otvoriť 

diskusiu na túto tabuizovanú tému, poukázať na možnosti riešení a  vytvoriť 

podmienky pre užšiu spoluprácu NŠO s organizáciami, ktoré danú problematiku 

monitorujú a riešia. 

 Kam sa obrátiť, keď ste obeťou mobbingu? 

 na svojich kolegov 

 na svoje odbory (v prípade NŠO - 0948 764 099) 

 na Radu školy 

 na nadriadeného 

 na médiá 

 na Občianske združenie  Otvorené ministerstvo, JUDr. Hudák 

http://www.otvoreneministerstvo.sk/ 

 na verejnú ochrankyňu práv JUDr. Dubovcovú http://www.vop.gov.sk/kontakt 

 na poslankyňu JUDr. Ritomskú - 0910 953 587 

http://www.otvoreneministerstvo.sk/
http://www.vop.gov.sk/kontakt

