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Vstup do problematiky

• Existencia istej formy agresie na pracovisku vo forme
intríg, šírenia klebiet, ironických poznámok a iných
prejavov nepriateľstva už v minulosti.

•Nepriateľské správanie – nie je novým fenoménom,
ale je vedecky skúmané iba po dobu 20 rokov →
terminologická nejednoznačnosť týkajúca sa
používania pojmov.



Bullying (šikanovanie)

• V slovenskej literatúre 
pojem bullying označuje 
šikanovanie detí navzájom v 
školách. O bullyingu
hovoríme keď je jednotlivec 
obťažovaný nepriateľským 
správaním opakovane, po 
určitú dobu. Negatívne javy 
majú jasný úmysel poškodiť 
druhú osobu. 



Mobbing

• Súčasné chápanie mobbingu
vychádza z definície zakladateľa 
jeho výskumu H. Leymanna: 
obťažovanie, urážanie, sociálne 
vylučovanie alebo aj negatívne 
pôsobenie na prácu niekoho → 
výskyt opakovane a pravidelne 
(min. 1krát týždenne), počas 
istého obdobia (najmenej pol 
roka). 



Sexuálne obťažovanie 

• Stav, keď dochádza k akejkoľvek 
forme verbálneho, neverbálneho 
alebo fyzického konania 
sexuálnej povahy → 
nepriateľské, ponižujúce, 
urážajúce pracovné prostredie.

• V kontexte mobbingu – sexuálny 
harašment → časté a dlhodobé 
pokorovanie nevhodnými 
poznámkami a správaním. 



Bossing

• Špecifická forma mobbingu
– psychické alebo fyzické 
násilie (zastrašovanie, 
znižovanie dôstojnosti) 
pracovníka alebo skupiny 
pracovníkov zo strany 
nadriadeného, pričom tento 
stav musí mať určité časové 
trvanie (najmenej pol roka). 



Následky násilia na pracovisku 

• Najčastejšie následky mobbingu:

• Psychické následky: znížené sebavedomie, poruchy koncentrácie,
pochybnosti o sebe, podráždenosť, úzkosť, depresia až po
psychiatrické syndrómy. Závažný je vznik aj posttraumatickej stresovej
poruchy.

• Psychosomatické následky: znížená imunita, kardiovaskulárne
ochorenia, dýchacie problémy, choroby zažívacieho traktu, poruchy
spánku, bolesti hlavy, kožné ochorenia.

• Dopady na dlhodobý súkromný život obete: stiahnutie sa z bežného
života, vyhýbanie sa kontaktu s ľuďmi, problémy so vzťahmi v rodine.



Následky násilia na pracovisku 

• Celková nevoľnosť (poruchy spánku, bolesti hlavy, búšenie srdca).

• Poruchy duševnej rovnováhy (poruchy koncentrácie, pamäti).

• Všeobecné stavy úzkosti (rezignácia, samovražedné myšlienky).

• Prejavy závislosti (zneužívanie liekov a alkoholu).

• Problémy trvalo sa vyskytujúce v klinických obrazoch: 

- žalúdočné a črevné ochorenia

- kardiovaskulárne poruchy a poruchy krvného obehu

- nádorové ochorenia.



Metóda

• 1/ Dotazník NAQ - R (The Negative Acts Questionnaire) 

• - najčastejšie používaná metodika merajúca mobbing na pracovisku

• - najnovšia revidovaná verzia – 37 položiek

• - prvých 29 položiek obsahuje tvrdenia zamerané na popis     

negatívneho správania voči dopytovanej osobe – položky vyjadrené    

bez zmienky o mobbingu

• - po vyplnení prvej časti dotazníka nasleduje vymedzenie pojmu  

mobbing

• - ostatné položky už priamo zamerané na problematiku mobbingu.



Metóda

• - NAQ zachytávajúci faktor frekvencie doplnený o

faktor pociťovanej intenzity

• 2/ Dotazník na zisťovanie záujmu respondentov o

vzdelávanie v oblasti prevencie násilia na

pracovisku



Dotazník NAQ 

• Ako často ste za posledných 6 mesiacov zažili nasledujúce negatívne 
podoby správania na pracovisku (boli ste vystavený nasledujúcim 
negatívnym činom v práci)?

• 1/ Zadržiavanie informácií potrebných pre plnenie úloh.....1-2-3-4-5

• 2/ Neželaná sexuálna pozornosť..........................................1-2-3-4-5

1 – nikdy               2- z času na čas, občas        3- raz za mesiac 

4 – raz za týždeň       5- denne



Dotazník NAQ 

• Akou intenzitou na Vás pôsobili nasledujúce negatívne podoby 
správania na pracovisku za posledných 6 mesiacov? 

• 3/ Ponižovanie a zosmiešňovanie.........................................1-2-3-4-5

• 4/ Prideľovanie úloh pod úrovňou Vašich kompetencií.........1-2-3-4-5

1- vôbec nie       2- trocha         3- dosť      4- značne            5- veľmi



Dotazník NAQ 

• „Bullying definujeme ako: situáciu keď jeden alebo viacerí
jednotlivci nepretržite počas určitého obdobia pociťujú, že sú
terčom negatívnych činov od jednej alebo viacerých osôb, pričom je
pre nich obtiažne brániť sa voči takémuto správaniu. Za bullying
nepovažujeme, ak sa takéto správanie (incident) vyskytne iba raz.“

• Po tejto definícii nasledujú položky priamo sa týkajúce násilia na
pracovisku :

• 30/ Využijúc predchádzajúcu definíciu, vyjadrite sa, prosím, či ste sa
za posledných 6 mesiacov stali obeťou takéhoto správania na
pracovisku?



Výsledky

•Ako najčastejšie sa vyskytujúce podoby negatívneho 
správania (faktor frekvencie) boli označované: 

• Šírenie klebiet a rečí o Vašej osobe 

• Zadržiavanie informácií, ktoré sú potrebné na plnenie 
úloh a ovplyvňujú Váš výkon

•Prideľovanie úloh, ktoré sú pod úrovňou Vašich 
kompetencií (schopností, možností). 



Výsledky 

•Ako najmenej často sa vyskytujúce podoby 
negatívneho správania (faktor frekvencie) boli 
označované: 

•Hrozba fyzického násilia alebo zneužívania 

•Útoky prostredníctvom výhražných správ, telefonátov, 
e- mailov

•Útočné poznámky alebo správanie týkajúce sa Vašej 
rasy, etnického pôvodu.



Výsledky

•Ako najintenzívnejšie negatívne činy (faktor intenzity) 
boli označované: 

• Šírenie klebiet a rečí o Vašej osobe 

• Zadržiavanie informácií, ktoré sú potrebné na plnenie 
Vašich úloh a ovplyvňujú Váš výkon 

• Ignorovanie Vašich názorov a stanovísk.



Výsledky

•Ako najmenej intenzívne negatívne činy (faktor 
intenzity) boli označované: 

•Neželaná sexuálna pozornosť

•Útočné poznámky alebo správanie týkajúce sa Vašej 
rasy, etnického pôvodu

• Ste objektom prehnaného vtipkovania, uťahovania si, 
sarkazmu.



Výsledky

Obete mobbingu za posledných 5 
rokov 

17 21,8 %

Nie obete mobbingu za posledných 
5 rokov 

61 78,2 %

Spolu 78 100 %



Výsledky

• Obete mobbingu za posledných 6 mesiacov

Nie 65 83,3 %

Áno, veľmi zriedka 3 3,8 %

Áno, občas 8 10,3 %

Áno, niekoľkokrát za mesiac 1 1,3 %

Áno, niekoľkokrát za týždeň 0 0 %

Áno, denne 1 1,3 %

Spolu 78 100 %



Výsledky

• Páchateľ mobbingu

Priamy nadriadený 6

Kolega 6

Podriadený 1



Výsledky

• Svedkovia mobbingu za 5 rokov 

Áno 30 38,5 %

Nie 48 61,5 %

Spolu 78 100 %



Výsledky

• Záujem o vzdelávanie 

Nie 20 25,6 %

Áno 58 74,3%

Spolu 78 100 %



Výsledky

• Znalosti v problematike násilia na pracovisku 

Skôr nie 19 24,3 %

Neviem 19 24,3 %

Skôr áno 
Áno 

40 51,2 %

Spolu 78 100 %



Záver 

• Prezentované údaje – vybrané výsledky z oblasti vzdelávania 
z nami realizovaného reprezentatívneho výskumu násilia na 
pracovisku. 

• Komplexný výskum mapuje problematiku mobbingu vo 
viacerých pracovných oblastiach (zdravotníctvo, doprava a 
spoje, poľnohospodárstvo). 

• Na základe výsledkov komplexného výskumu bude navrhnutá 
konkrétna preventívna stratégia – edukačný program 
prevencie násilia na pracovisku. 



Ďakujem za pozornosť. 


