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Mobbing v zamestnaneckej praxi 

Mobbing in employent practice 

JAŠKOVÁ, Anna, Mgr. 

 

Abstrakt: V príspevku sa zameriavame na stručnú analýzu problematiky mobbingu. Túto 

problematiku prezentujeme najmä z pohľadu sociálnej práce a etiky. Následne sa venujeme 

významu práce a pracovného prostredia pre človeka. V empirickej časti ponúkame výsledky 

kvantitatívneho prieskumu, ktorý sme realizovali dotazníkovou metódou. Na záver uvádzame 

odporúčania pre prax.  

Kľúčové slová: mobbing, psychické násile, mobbér/mobbérka, obeť, pracovisko, konflikty, 

sociálne vzťahy 

Abstract: In the contribution we focus on the short analysis of the concept of mobbing. We 

offer mainly views of social work and ethitcs. In the next part we concentrate on value of 

work and office environment for person. The empirical part presents the results of quantitative 

research carried out by questionnaire method. In conclusion, we offer recommendations for 

practice. 

Keywords: mobbing, psychological violence, mobber, victim, workplace, conflicts, social 

relationships 

 

 

Úvod 

 

Vo výskume vychádzame z definície mobbingu, ktorý vnímame v súvislosti s 

problematikou narušených sociálnych vzťahov v práci. Ovplyvňuje spokojnosť človeka so 

sociálnou klímou na pracovisku, podmieňuje vznik napätia a stresu, ktoré sa následne 

odrážajú nielen na jeho pracovnom výkone, ale tiež na jeho psychickom a fyzickom zdraví 

a celkovom sociálnom fungovaní. Konflikty tvoria prirodzenú súčasť pracovného života, 

skazonosne pôsobia až vtedy, keď sa zúčastnení v boji o hodnoty, postavenie, moc 

a prostriedky správajú ako sociálni neandertálci (Kratz, 2005). 

V príspevku sa pokúsime načrtnúť problematiku mobbingu najmä z aspektu sociálnej 

práce a etiky a tiež stručne predstavíme prieskum týkajúci sa miery výskytu mobbingových 

prejavov, ktorý sme realizovali v roku 2011, na Úrade práce, sociálnych veci a rodiny 

v Humennom v rámci diplomovej práce. 

Aj takouto cestou chceme upozorniť na nebezpečenstvo prameniace z bagatelizácie tohto 

spoločenského problému. Sme presvedčení, že mobbing (Beňo, 2003, Kratz, 2005, Leymann, 

1996, Svobodová, 2008 a i.) predstavuje nebezpečenstvo nielen pre jednotlivca, ale i pre 

spoločnosť. 

 

1. Mobbing 

 

Človek je tvor spoločenský. Sociálne vzťahy s inými ľuďmi sú preňho preto 

nenahraditeľné. Pre optimálne sociálne fungovanie sú pre človeka dôležité nielen harmonické 

vzťahy v rodine a v kruhu priateľov a známych, ale tiež uspokojivé sociálne vzťahy v práci. 

Práca je pre človeka akousi vstupnou bránou do spoločnosti a predstavuje preňho bohatý zdroj 

sociálnych kontaktov. Ak si niektorý z pracovníkov vezme na mušku niektorého zo svojich 

kolegov s jasným cieľom narušiť jeho sociálne väzby, sociálne ho izolovať až znevážiť 
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a poškodiť jeho ľudskú dôstojnosť, vtedy hovoríme o mobbingu, čiže psychoterore na 

pracovisku. Agresor cielene a systematicky plánuje svoje útoky tak, aby svoju obeť zatlačil do 

kúta a deklaroval tak svoju prevahu.  

V našej spoločnosti zaznamenáva násilie a agresivita stále stúpajúcu tendenciu. S násilím 

a agresivitou sa stretávame na každom kroku a svet práce nie je výnimkou. Ľudia sa stávajú 

bezohľadnejšími, egocentrickejšími, hľadiacimi len na seba a svoje blaho. Na ceste za svojimi 

cieľmi často pozerajú len pred seba a netrápi ich, keď svojim konaním ubližujú ostatným. 

Pracujúci človek strávi v práci väčšinu dňa. Spokojnosť so sociálnymi vzťahmi ovplyvňuje 

nielen spokojnosť človeka v práci a pracovný výkon človeka, ale odráža sa aj v jeho 

celkovom zdraví a sociálnych vzťahoch mimo pracoviska. 

 

1.1 Charakteristika mobbingu 

 

V súčasnosti existuje na výraz mobbing niekoľko výstižných definícií. V rámci 

komplexného nazerania na túto problematiku nemožno opomenúť rôzne aspekty – a to 

celospoločenský, sociálny, psychologický, medicínsky, právny a etický. V súlade s našim 

odborným zameraním sa sústredíme najmä na mobbing v kontexte sociálnej práce a etiky. 

V celospoločenskom ponímaní je mobbing formou psychického násilia, vytvárajúceho pre 

obeť nepriateľské, zastrašujúce, zahanbujúce, ponižujúce alebo urážlivé prostredie s úmyslom 

alebo účinkom ublížiť  a porušiť ľudskú dôstojnosť (Rajzigner, 2006). Z pohľadu sociálnej 

práce, je pre nás najprijateľnejšia sociologická definícia priekopníka mobbingu, Heinza 

Leymanna (1996), ktorý sa domnieva, že o mobbingu môžeme hovoriť vtedy, ak je obeť 

vystavovaná útokom aspoň raz týždenne a minimálne pol roka. Na etický aspekt upozorňuje 

Lovaš (2001), ktorý mobbing opisuje ako nepriateľskú a neetickú komunikáciu na pracovisku, 

ktorú systematicky praktizuje jedna alebo viac osôb voči jednotlivcovi, ktorý sa v dôsledku 

toho stáva bezmocným a bezbranným. Výsledná bezmocnosť často súvisí s vysokým rizikom 

vylúčenia nápadnej osoby.  

Vylúčenie z pracovného kolektívu, či strata zamestnaneckého miesta je úzko spojená s 

vylúčením obete zo spoločenského života, pretože práca predstavuje pre človeka akúsi 

vstupnú bránu do spoločnosti. A práve jednou z úloh sociálnej práce je tiež integrácia 

ohrozených jednotlivcov a snaha, aby bolo marginalizovaných skupín v spoločnosti čo 

najmenej. Preto je dôležité chápať problematiku mobbingu nie ako problém jednotlivcov, ale 

ako zatiaľ skrytý problém spoločnosti. Mobbing predstavuje problém, ktorý je predmetom 

záujmu nielen psychológie, sociológie, medicíny, ale aj práva, etiky a v neposlednom rade 

tiež sociálnej práce, ktorá sa vo svojej praktickej rovine zaoberá sociálnym fungovaním 

človeka pri riešení problematiky mobbingu má svoje miesto. 

Poukazujúc na etickú dimenziu problematiky mobbingu chceme vyzdvihnúť najmä etiku 

sociálnu, keďže mobbing úzko súvisí s etikou medziľudských vzťahov, presnejšie s etikou 

človeka začleneného v profesionálnych štruktúrach. Sociálna etika (Vajda, 2004) sleduje 

osudy kategória dobra a spravodlivosti a to, ako sa ony realizujú v jednotlivých sférach 

spoločenského života. Základný princíp humanizmu, ktorý sa v morálke uplatňuje, dostáva 

v dimenziách spoločnosti podobu spravodlivosti. V tomto kontexte spravodlivosť spočíva 

v uznaní druhého človeka ako osobnosti s ľudskou dôstojnosťou. Princípy humanizmu 

a spravodlivosti sú taktiež nosnými princípmi sociálnej práce (Čechová, Halečka, Tvrdoň et 

al., 2003). Práve na tomto mieste poukazujeme na paralelu medzi princípmi etiky a princípmi 

sociálnej práce.  

Ako vidieť, etika nachádza v sociálnej práci bohaté zastúpenie a obe stoja na rovnakých 

pilieroch, pretože vyzdvihujú humanizmus a sociálnu spravodlivosť v živote spoločnosti. Ako 

vidieť pri komplexnom nazeraní na sociálne problémy, ktoré predstavujú predmetnú oblasť 

sociálnej práce, nemôžeme opomenúť tiež etické dimenzie každej problematiky. 



 

 

177 

 

 

2. Práca a pracovné prostredie 

 

Práca znamená pre človeka na jednej strane zdroj finančných príjmov, na strane druhej je 

akousi vstupnou bránou do sveta spoločnosti - človek sa v práci sebarealizuje, nadväzuje 

sociálne kontakty a získava si tiež rešpekt a uznanie druhých ľudí. Pracovné prostredie má 

vplyv nielen na kvalitu pracovného výkonu ale aj na celkové psychické a fyzické zdravie 

človeka. Človek pracuje jednak preto, aby si prostredníctvom práce uspokojoval svoje 

základné biologické potreby, ale ja preto, aby uspokojil množstvo svojich spoločenských 

potrieb (Polonský, Hamaj, 2002). Vychádzajúc s Maslowovej pyramídy ľudských potrieb 

tvrdíme, že človek si v práci napĺňa svoje rozvíjajúce potreby, ktoré zahŕňajú tiež potrebu 

niekomu patriť, vzťahy s inými ľuďmi a prijímanie ich náklonnosti a tiež potrebu vedomia 

vlastnej hodnoty. Pracovný život charakterizuje Sojka (2007) ako obojstranne, t. j. zo strany 

zamestnanca aj zamestnávateľskej organizácie vzájomne zabezpečovaný a previazaný súbor 

aktivít, pracovných podmienok, sociálnych vzťahov, pracovného statusu, možnosti ďalšieho 

rozvoja a podnikovej kultúry, ktorý je v značnej miere determinovaný pracovným miestom 

zamestnanca a v priebehu ktorého sa realizujú tak ciele zamestnanca ako aj zamestnávateľskej 

organizácie. V súvislosti so vzťahom kvality súkromného života a kvality pracovného života 

vyzdvihujeme transferový model (prelievací efekt, ktorý zastávajú viacerí autori (Georges, 

Brief, 1990; Schmidt, Bedian, 1982; Leiter, Durup, 1996, in: Sojka, 2007)). S pojmom práca 

úzko súvisí pojem pracovné prostredie, ktoré predstavuje podmienky v ktorých človek 

pracuje. Z tohto pohľadu sú pre človeka veľmi významné sociálne vzťahy na pracovisku. 

Strieženec (1996) uvádza, že organickou súčasťou života podniku je i jeho podniková kultúra, 

ktorú reprezentujú ľudia daného podniku a výrazne ovplyvňuje vzťah k práci, pracovnú 

morálku, pracovnú disciplínu i kvalitu pracovnej činnosti. V klíme bezpečnej kultúry (Beňo, 

2002) zamestnanci ľahšie preberajú zodpovednosť, robia menej chýb, dokážu rýchlejšie 

a lepšie riešiť náročnejšie úlohy a vládnu medzi nimi kvalitnejšie a transparentnejšie vzťahy 

a zamestnanci podávajú väčší výkon. Na vplyv medziľudských vzťahov v súvislosti 

s pracovnou výkonnosťou upozorňujú aj Faltus a  Janečková (2008), ktorí uvádzajú, že 

vzájomná závisť, klebety, škodoradostná kritika, ktoré sa na pracovisku objavujú, znižujú 

sebadôveru pracovníka, vyvolávajú pocity neistoty a zhoršujú jeho pracovnú výkonnosť. 

V rámci sociálnej práce sa touto problematikou zaoberá podniková sociálna práca, ktorej 

obsahom je aj riadenie, komunikácia, konflikty, sociálne štruktúra, sociálne klíma, účinky 

pracovného procesu a sociálne správanie, pracovné prostredie, bezpečnosť práce a pod. 

(Strieženec, 1996). Okrem podnikovej sociálnej práce sa problematikou vzťahov na 

pracovisku zaoberá taktiež sociológia práce. 

 

3. Empirický prieskum 

 

V tejto časti práce prezentujeme prieskum týkajúci sa miery výskytu mobbingových 

prejavov, ktorý sme realizovali v roku 2011, na Úrade práce, sociálnych veci a rodiny 

(ÚPSVaR) v Humennom. Štruktúra výskumu a interpretácia výskumných zistení vychádza zo 

základných častí – vymedzenie cieľov, hypotéz, plánu a interpretácií.  

 

3.1 Ciele empirického prieskumu 

 

Cieľom nášho empirického prieskumu bolo zistiť mieru výskytu mobbingových prejavov 

u pracovníkov a pracovníčok ÚPSVaR v Humennom. 

Vychádzajúc z hlavného cieľa sme si určili nasledujúce parciálne ciele: 
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Zistiť, s ktorými mobbingovými prejavmi sa stretávajú pracovníci a pracovníčky ÚPSVaR 

v Humennom najčastejšie. 

Zistiť, či existujú rozdiely v miere výskytu mobbingových prejavoch v závislosti od rodu, 

pracovnej pozície a najvyššieho ukončeného vzdelania. 

 

3.2 Hypotézy 

 

Na základe parciálnych cieľov nášho empirického prieskumu sme si stanovili nasledovné 

hypotézy: 

H1: Predpokladali sme, že existuje vzťah medzi rodom a mierou výskytu mobbingových 

prejavov. Ženy sa budú s mobbingovými prejavmi stretávať častejšie ako muži. 

H2: Predpokladali sme, že existuje vzťah medzi pracovnou pozíciou a mierou výskytu 

mobbingových prejavov. Pracovníci a pracovníčky na zamestnaneckých pracovných 

pozíciách sa budú s mobbingovými prejavmi stretávať častejšie ako pracovníci a pracovníčky 

na manažérskych pracovných pozíciách. 

H3: Predpokladali sme, že existuje vzťah medzi rodom, pracovnou pozíciou a mierou 

výskytu mobbingových prejavov. 

H4: Predpokladali sme, že existuje vzťah medzi najvyšším ukončeným vzdelaním 

a mierou výskytu mobbingových prejavov. Pracovníci a pracovníčky s ukončeným 

stredoškolským vzdelaním sa budú s mobbingovými prejavmi stretávať častejšie ako 

pracovníci a pracovníčky s ukončením vysokoškolským vzdelaním 

 

 

 

 

3.3 Prieskumný plán 

 

V našom empirickom prieskume sme pracovali s týmito premennými: 

 závislé premenné - mobbingové prejavy, 

 nezávislé premenné - rod, pracovná pozícia, najvyššie ukončené vzdelanie.  

 

3.4 Metodológia prieskumu  

 

Dotazník bol určený pracovníkom a pracovníčkam ÚPSVaR v Humennom. Prieskumnú 

vzorku tvorilo 41 respondentov, z toho 14 mužov a 27 žien. Rozloženie respondentov 

a respondentiek na základe najvyššieho ukončeného vzdelania je nasledovné - 22 pracovníčok 

a pracovníkov má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 5 respondentov a 

respondentiek má ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a 14 respondentov 

a respondentiek má ukončené stredoškolské vzdelanie.  

 

3.5 Nástroj zberu dát 

 

Na získanie informácií potrebných k realizácii empirického prieskumu sme použili 

metódu dotazníka ako prieskumného vyhodnocovacieho nástroja na pomerne rýchle získanie 

informácií o znalostiach, názoroch a postojoch opytovaných osôb. Použili sme 

neštandardizovaný dotazník vlastnej konštrukcie, ktorý pozostáva z nasledujúcich častí: 

úvodne slovo a inštrukcia, 30 položiek s päťbodovou odpoveďovou škálou a časť 

s demografickými údajmi.  

Dotazník pozostáva z 30 otázok, ktoré predstavujú výroky zamerané na popis správania sa 

spolupracovníkov a spolupracovníčok a nadriadených voči dotazovanej osobe na pracovisku. 
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Otázky sme skonštruovali vychádzajúc z kategorizácie mobbingových stratégií Leymanna 

(1996), ktorý rozlišuje nasledujúcich 5 oblastí - ovplyvňovanie obete primerane 

komunikovať, ovplyvňovanie obete udržiavať sociálny kontakt, ovplyvňovanie pracovnej 

pozície obete, ovplyvňovanie obete udržiavať si osobnú reputáciu a ohrozovanie fyzického 

zdravia. V rámci demografických údajov sme zisťovali rod, vek, najvyššie ukončené 

vzdelanie a pracovnú pozíciu. Analýzou reliability sme pre náš prieskumný nástroj zistili 

hodnotu Cronbachovej α = ,863. 

 

3.6 Postup zberu dát 

 

Zber dát sme realizovali v mesiaci február 2011. Respondentov a respondentky sme 

získali dostupným výberom. Dotazníky boli zostavené a distribuované v printovej podobe. 

Prieskum sme realizovali na ÚPSVaR v Humennom. Z celkového počtu 65 dotazníkov sme 

vyhodnocovali 41 dotazníkov. Nižšiu návratnosť by sme mohli zdôvodniť aj tým, že 

v prípade mobbingových prejavov ide o pomerne chúlostivú problematiku, o ktorej sa 

nehovorí ľahko a táto tematika mohla byť respondentov a respondentkám nepríjemná.  

 

3.7 Štatistické spracovanie 

 

Dáta boli aplikované do SPSS 19 pre Windows a následne boli prevedené automatické 

výpočty. Na vyhodnotenie dát sme použili tieto štatistické procedúry: prevedenie základnej 

analýzy t.j. deskriptívna štatistika kategorických dát (rod, pracovná pozícia, najvyššie 

ukončené vzdelanie) a deskriptívna štatistika číselných dát (mobbingové prejavy), procedúra 

zisťovania normality pomocou Explore s použitím testu Kolmogorov-Smirnov, 

neparametrické formy testov (Mann-Whitney U test a Kruskal-Wallis H test) a multivariačná 

analýza rozptylu Manova (Test of between subjects effects). 

 

3.8 Interpretácia výsledkov 

 

Vychádzajúc z výsledkov nášho prieskumu môžeme konštatovať, že miera výskytu 

mobbingových prejavov na ÚPSVaR V Humennom nie je vysoká. Naši respondenti 

a respondentky sa s mobbingovými prejavmi stretávajú, aj keď v nižšej miere. Ako 

najčastejšie uvádzali: preťažovanie pracovnými úlohami, neakceptovanie názorov 

a postrehov, nedostávanie priestoru na vyjadrenie sa, šírenie klebiet a spochybňovanie 

pracovných rozhodnutí. Na Slovenku bol v roku 2006 realizovaný reprezentatívny 

dotazníkový výskum, vychádzajúc z ktorého Holubová (2007) uvádza najčastejšie 

označované osobne zažité prejavy šikanovania na pracovisku. A patrí tu: preťažovanie 

úlohami, neprimeraný tlak na výkon, ohováranie a intrigovanie, znevažovanie práce a úsilia 

neprimeranou kritikou a tiež obviňovanie. Ak to komparujeme s našim prieskumom, vidíme 

zhodu, pretože v oboch prípadoch sa na prvej priečke umiestnilo preťažovanie pracovnými 

úlohami. Ako vyplýva z výsledkov, v našej prieskumnej vzorke absentujú najmä aktívne 

prejavy priamej verbálnej alebo fyzickej agresie. 

Prvou hypotézou sme zisťovali vzťah medzi rodom a mierou výskytu mobbingových 

prejavov. Vychádzali sme pritom z prvej reprezentatívnej správy o mobbingu vydanej 

Spolkovým úradom ochrany práce a pracovného lekárstva v Nemecku, podľa ktorej hrozí 

ženám o 75 % vyššie riziko ako mužom (Kratz, 2005). Táto hypotéza sa nám nepotvrdila. 

Muži a ženy dosiahli približne rovnaké priemerné skóre. Našim ďalším pracovným 

predpokladom sme zisťovali, či existuje vzťah medzi pracovnou pozíciou a mierou výskytu 

mobbingových prejavov. Výsledky testu potvrdili signifikantný vzťah. Porovnaním 

priemerného skóre pracovníkov a pracovníčok na manažérskych pracovných pozíciách 
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a pracovníkov a pracovníčok na zamestnaneckých pozíciách sme zistili výrazný rozdiel. Naše 

zistenie len potvrdzujú výsledky reprezentatívnej ankety vo Švédsku (Kratz, 2005), z ktorej 

vyplýva že najčastejšou formou mobbingu je mobbing medzi pracovníkmi a pracovníčkami 

na rovnakej úrovni (44 %), mobbing zhora (37 %), kombinácia mobbingu na rovnakej úrovni 

a mobbingu zhora (10 %) a mobbing zdola (9 %). 

Ďalej nás zaujímal vzťah medzi rodom, pracovnou pozíciou a mierou výskytu 

mobbingových prejavov. Tento vzťah sa nám opäť potvrdil ako štatistický významný. Ako 

vidieť v tabuľke 10, aj napriek výrazne nižšiemu zastúpeniu mužského rodu v našej 

prieskumnej vzorke, zastavajú muži takmer tri pätiny manažérskych pracovných pozícií. Na 

základe týchto výsledkov môžeme konštatovať, že viac ohrozené sú ženy na 

zamestnaneckých pozíciách a najmenej muži na manažérskych pracovných pozíciách. 

Výsledky prieskumu potvrdili tiež náš predpoklad obsiahnutý v poslednej hypotéze a to, že 

existuje signifikantný vzťah medzi najvyšším ukončeným vzdelaním a mierou výskytu 

mobbingových prejavov. Paradoxom však bolo, že najvyššie skóre výskytu mobbingových 

prejavov nedosiahli pracovníci a pracovníčky s ukončením stredoškolským vzdelaním, tak 

ako sme sa domnievali, ale pracovníci a pracovníčky s ukončením vysokoškolským 

vzdelaním I. stupňa. Čo by sme mohli interpretovať aj tým, že vplyvom rastúcej požiadavky 

spoločnosti na zvýšenie vzdelanostnej úrovne sa najmä starší pracovníci a pracovníčky, ktorí 

si doplnili vzdelanie o bakalársky titul, dostali do situácie, kedy sa začali odlišovať od svojich 

kolegov a kolegýň so stredoškolským vzdelaním. A práve strach zo straty pracovného miesta, 

strach z konkurencie a závisť predstavujú hlavné spúšťače mobbingu, čo sa môže ešte 

výraznejšie prejaviť v súvislosti s aktuálnym prepúšťaním ako dôsledkom hospodárskej krízy.  

Sme si vedomí viacerých obmedzení nášho prieskumu. Ide najmä o nedostatky 

vyplývajúce z výberu prieskumnej vzorky. Naša vzorka nie je reprezentatívna - respondentov 

a respondentky sme získali dostupným výberom a v rámci vekovej kategórie do tridsať rokov, 

dotazník vyplnil len jeden respondent, pričom práve absolventi a absolventky a mladí 

pracovníci a pracovníčky tvoria rizikovú skupinu. Ďalším obmedzením je nízky počet 

prieskumnej vzorky. Celkovo odpovedalo 41 respondentov a respondentiek. Nižšiu mieru 

návratnosti dotazníkov, by sme mohli interpretovať aj tým, že ide osobnú tému, ktorá mohla 

byť respondentom a respondentkám nepríjemná. 

 

Záver 

 

Súhrne môžeme konštatovať, že mobbing predstavuje závažný sociálny problém, ktorý si 

vyžaduje osobitú pozornosť a interdisciplinárny prístup. Problematika mobbingu súvisí 

s problematikou narušených sociálnych vzťahov a negatívne ovplyvňuje sociálne fungovanie 

človeka. 

Vychádzajúc z prezentovaných úvah uvádzame niekoľko odporúčaní pre prax: 

 pri riešení problematiky mobbingu sa ako najúčinnejšia ukazuje prevencia - sociálne 

pracovníčky a sociálni pracovníci, by mohli mapovať rizikové pracoviská a publikovať 

výsledky, realizovať prednášky s cieľom zvyšovať informovanosť a detabuizovať túto 

problematiku, 

 ako ďalšou možnosťou sa ukazuje sociálne poradenstvo, ktoré predstavuje formu 

pomoci pre klientov a klientky pri riešení a predchádzaní ich sociálnych problémov, 

 pôsobenie sociálnych pracovníkov a sociálnych pracovníčok v rámci 

interdisciplinárneho tímu - spolupráca s inými odborníkmi (lekári, psychológovia, psychiatri, 

právnici) pri riešení mobbingu, 

 využívanie mediácie ako efektívnej metódy riešenia konfliktov na pracovisku, ktorú 

môžu vykonávať tiež sociálni pracovní a sociálne pracovníčky ako mediátori a mediátorky, 
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 problematikou sociálnych vzťahov na pracovisku sa v rámci sociálnej práce zaoberá 

podniková sociálna práca, ktorá je bohužiaľ na Slovensku málo rozvinutá. Predpokladáme, že 

rozvoj tohto druhu sociálnej práce, by znamenal tiež posun v aktívnejšom riešení 

problematiky mobbingu u nás, 

 ideálne by bolo legislatívne ošetrenie tejto problematiky, ak by sa na Slovensku 

rovnako ako vo Švédsku, Fínsku, či Holandsku zakotvil antimobbingový zákon, obete 

mobbingu by sa naňho mohli priamo odvolať, 

 ďalšiu možnosť z pohľadu etiky predstavujú etické kódexy. najmä na väčších 

pracoviskách, ktoré sú akýmsi vodidlom pre prax a určujú ktoré správanie je na pracovisku 

prípustné a ktoré nie, 

 celkovo je potrebné zaujať aktívnejší prístup k riešeniu tejto problematiky, inšpirovať 

sa našimi zahraničnými susedmi, ktorí sú v riešení mobbingu pred nami a ktorí: zakladajú 

združenia na pomoc obetiam mobbingu, vytvárajú mobbingové telefonické krízové linky 

pomoci a webové stránky, kde poskytujú informácie o mobbingu, zverejňujú prípady riešenia 

a kde dokonca obete mobbingu spolu komunikujú prostredníctvom chatu. 
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