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EDUKAČNÝ PREVENTÍVNY PROGRAM NÁSILIA  

NA PRACOVISKU V KONTEXTE ROZVOJA KOMPETENCIÍ 

 

PETRA KOPPOVÁ 
 

 

Anotácia: Cieľom príspevku je v teoretickej rovine predstaviť problematiku prevencie násilia na pracovisku 

formou edukácie zameranej na rozvoj kompetencií. V úvode je analyzovaná dôležitosť negatívneho fenoménu 

násilia na pracovisku. Je popísaná prevalencia týchto javov a intervencie na prevenciu násilia na pracovisku 

v členských štátoch Európskej únie. Na základe výsledkov vlastného výskumu autorka vypracuje edukačný 

program, ktorého zámerom bude nadobudnutie a rozvoj kompetencií- sociálnych zručností ako u manažérov tak 

aj u radových pracovníkov. 

 

Kľúčové slová: edukácia, prevencia, násilie na pracovisku- mobbing, bossing, sexuálne obťažovanie, 

kompetencie, sociálne zručnosti. 

 

Abstract: The paper  presents theoretically the issue of violence at the workplace and its prevention in the form 

of education aimed at the development of competencies. The intoductory part provides the analysis of the 

importance of the workplace violence phenomenon. The prevalence of these phenomena is described, as well as 

the interventions  to prevent the violence at the workplace in membering countries of the EU. Drawing from the 

findings of her own research the author will try to work out the educational programme, intended to accomplish 

and develop the competencies - social skills in both the managers and the employees. 

Key words: education, prevention, violence at workplace, mobbing, bossing, sexual harassment, competencies, 

social skills. 

Násilie na pracovisku- mobbing je problematika, ktorá sa v poslednom období  stala aktuálnou témou aj 

v Slovenskej republike, zatiaľ čo v západných krajinách sa jej venuje pozornosť už niekoľko rokov. Mnohé 

zdroje potvrdzujú existenciu istej formy agresie na pracovisku vo forme intríg, ohovárania, ironických poznámok 

a iných nepriateľských prejavov, ktoré museli ľudia znášať už v minulosti. Samotný pôvod výrazu mobbing 

presadzoval  rakúsky etológ a nositeľ Nobelovej ceny Konrad Lorenz, ktorým označoval útok zvieracej tlupy na 

votrelca.  

Dôvodov zvýšeného záujmu o tému násilia na pracovisku v súčasnosti môže byť viacero. Možným 

vysvetlením je myšlienka existencionálnych filozofov J.P. Sartra a A. Camusa, ktorí považovali násilie na 

pracovisku, dnes známe ako mobbing za prejav odcudzenia medziľudských vzťahov a problém komunikácie. Na 

prelome 20. a 21. storočia ostáva človek so svojím problémom sám, bez akejkoľvek pomoci druhých. Do 

popredia aj vo sfére práce sa dostávajú pudy a inštinkty ako túžba po moci, snaha stať sa výnimočným pokiaľ 

možno čo najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom, bez ohľadu na druhých. Nové trendy ako znižovanie 

počtu zamestnancov v určitých obdobiach, zvyšovanie pracovných nárokov a úloh, konkurenčný boj, patria tiež 

k dôvodom, pre ktoré sa môže vyskytovať zvýšená agresivita v pracovnom prostredí. Neinformovanosť o tejto 

problematike spôsobuje, že ľudia nepoznajú možnosti riešenia. Práve preto považujeme prevenciu násilia na 

pracovisku obsiahnutú v edukačnom programe, ktorý bude zameraný na cieľovú skupinu manažérov ako aj 

radových zamestnancov, za spôsob riešenia tohto problému v praxi, v  pracovnom prostredí. 

 

Charakteristika násilia na pracovisku 

 

Prvé práce švédskeho výskumníka H. Leymanna, týkajúce sa dlhšie pretrvajúceho nepriateľského 

správania sa jednotlivcov v práci, boli uverejnené v priebehu 80. rokov minulého storočia. Leymann označil 

tento negatívny jav ako mobbing. (Leynmann in Lovaš, 2010). Napriek poukazovaniu na výhody 

a opodstatnenosť tohto pojmu, definovanie násilia na pracovisku nie je jednoznačné. Blízkosť mobbingu 

v pracovnej sfére a bullyingu ( šikanovanie) v školách viedla k tomu, že sa tieto pojmy v niektorých prípadoch 

používajú alternatívne. V anglickej odbornej literatúre sa ubližovanie v práci označuje ako bullying, workplace 

bullying, mobbing alebo harassment. Slovensko sa zaraďuje medzi krajiny, ktoré uprednostňujú ako odborný 

termín mobbing na označenie agresie na pracovisku, zatiaľ čo bullying je jav  najčastejšie označovaný ako 

tyranizovanie v školách.  
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Bullying (šikanovanie)  

 

Ako bolo uvedené, pojmom bullying sa v slovenskej literatúre označuje šikanovanie detí navzájom 

v školách. O bullyingu možno hovoriť vtedy, ak je jednotlivec obťažovaný nepriateľským správaním zo strany 

druhej  osoby opakovane, po určitú dobu. Tieto negatívne javy majú jasný úmysel poškodiť druhú osobu. 

Vágnerová (in Kubáni, 2008),  považuje šikanovanie za  násilné, ponižujúce správanie osoby voči slabšiemu 

jednotlivcovi, ktorý nemôže zo situácie uniknúť a ani nie je schopný sa brániť.  Podľa niektorých autorov sa toto 

nežiaduce správanie   nemusí vyskytovať len v detstve, ale aj v dospelosti, v určitých sociálnych skupinách  

napr. v  armáde.  

 Z uvedeného je zjavné, že niektorí autori používajú termíny bullying a mobbing synonymicky, prípadne 

ich zamieňajú. Súčasný zástancovia pojmu mobbing zdôrazňujú okrem iných rozdielov, že mobbing označuje 

iný typ správania v porovnaní so šikanovaním na školách.  Rozdiel medzi bullyingom a mobbingom je podľa 

Vargovej (in Kubáni, 2008) , že bullying sa odohráva medzi dvoma ľuďmi, zatiaľ  čo pri mobbingu je prítomná 

skupina ľudí, ktorí napádajú človeka. Svedkami tohto ponižovania sa pritom stáva väčšina pracovníkov, pričom 

takmer nikto nezakročí na pomoc obeti.  V oblasti sociálneho správania sa tieto rozdiely dotýkajú  najmä 

výskytu fyzickej agresie. Mobbing má len zriedka podobu fyzického násilia, zatiaľ čo pri šikanovaní v školách 

sa fyzické násilie môže vyskytovať. Šikanovanie má väčšinou  zjavnú, priehľadnú  podobu , mobbing je 

opakované správanie sa, často nepriame, zastierané, na prvý pohľad nezjavné. 

  

Mobbing  

 

Pojem  mobbing je podľa M.F. Hirigoena (in Kariková, 2007) odvodený od anglického slova „mob“ (dav, 

smečka), presnejšie od spojenia „to mob“, čo znamená utlačovať, urážať, útočiť, napádať, vrhať sa na niekoho. 

Mobbing je teda formou psychického teroru na pracovisku, pričom spúšťacím mechanizmom je vždy konflikt. 

Tento pojem označuje skupinové správanie pracovníkov, ktoré môže mať podobu ohovárania, intrigovania 

podozrievania. Cieľom tohto nepriateľského správania je zneistiť pracovnú pozíciu určitého pracovníka až po 

jeho postupné vyčlenenie z pracovného kolektívu a napokon aj z pracovného miesta. Súčasné chápanie 

mobbingu vychádza z definície zakladateľa jeho výskumu H. Leymanna. Podľa nej to znamená obťažovanie, 

urážanie, sociálne vylučovanie alebo aj negatívne pôsobenie na prácu niekoho, pričom sa musí vyskytovať 

opakovane a pravidelne (minimálne jedenkrát týždenne), počas istého obdobia (najmenej pol roka) a medzi 

osobami s rovnakým pracovným postavením. Cieľom  mobbingových aktivít je zamedziť obeti medziľudskú 

komunikáciu, zablokovať sociálne vzťahy a natrvalo poškodiť sociálnu vážnosť obete.  

Tyranizovanie v práci môže mať rôznorodú podobu. Napriek tomu sa určité formy násilia vyskytujú najčastejšie. 

Ich prehľad poskytuje typológia podľa Leymanna (in Lovaš 2010):  

1/ Ovplyvňovanie schopnosti obete primerane komunikovať- útoky na možnosť vyjadriť sa.  

- Nadriadený alebo spolupracovníci nedávajú obeti možnosť vyjadriť sa 

- Obeť je v komunikácii prerušovaná, umlčiavaná 

- Obeti sa verbálne alebo písomne vyhrážajú  

- Obeť je napádaná a kritizovaná kvôli obsahu svojej práce  

- Je kritizovaný aj súkromný život obete  

2/ Ovplyvňovanie možnosti obete udržiavať sociálny kontakt- útoky na sociálne vzťahy. 

- Kolegovia sa s obeťou nerozprávajú  

- Nadriadený zakáže obeti komunikovať s ostatnými kolegami  

- Obeť je umiestnená tak, aby nemohla byť v styku s ostatnými kolegami  

3/ Ovplyvňovanie možnosti obete udržiavať si osobnú reputáciu- útoky na povesť, úctu, vážnosť. 

- Ohováranie, zosmiešňovanie, výsmech voči handicapom, z etnických dôvodov, politického alebo 

náboženského presvedčenia  

- Vyjadrovanie pochybnosti o duševnej spôsobilosti obete  

- Napodobňovanie chôdze, gestikulácie, spôsobu vyjadrovania obete  

- Pracovné miesto obete je znevažované, rozhodnutia obete spochybňované 

4/ Ovplyvňovanie pracovnej pozície obete- útoky na kvalitu pracovného života. 

- Obeť nedostáva žiadne pracovné úlohy, alebo dostáva nezmyselné pracovné úlohy, ťažko splniteľné 

úlohy, alebo naopak úlohy hlboko po úrovňou jej zručností.  

5/ Ohrozovanie fyzického zdravia obete- útoky na zdravie.  

- Zdravie ohrozujúce, poškodzujúce pracovné úlohy 

- Vyhrážanie násilím alebo aj priame fyzické útoky 

- Sexuálne obťažovanie.  

Mobbing znamená pre samotnú obeť mimoriadny sociálny stres a výsledky štúdií ( Milczarek, 2010) 

potvrdzujú, že aj tzv „bystanders“ (okolostojaci, nepriami účastníci mobbingu) vyjadrujú nespokojnosť 

s pracovným prostredím práve pre výskyt tohto nežiaduceho fenoménu. Prevencia násilia na pracovisku je preto 
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adresovaná nielen priamym obetiam, ale všetkým zamestnancom, ktorí sa často nedobrovoľne stávajú svedkami 

tohto správania.  

Sexuálne obťažovanie 

 

Medzi neprimerané správanie na pracovisku patrí aj sexuálne obťažovanie („sexual harassment“), ako 

jedna z foriem mobbingu. Pri tomto fenoméne je potrebné zdôrazniť, že problematika harašmentu sa dotýka 

rovnako žien ako aj mužov ako možných obetí neželaného správania sa so sexuálnym pozadím, alebo sexuálnym 

konaním. Podľa Aarona, Isaksena (in Kubáni, 2008) sa sexuálnym obťažovaním rozumie stav, keď dochádza 

k akejkoľvek forme verbálneho, neverbálneho alebo fyzického konania sexuálnej povahy a to pri výkone  

vytvára nepriateľské, ponižujúce, urážajúce pracovné prostredie.  Sexuálne obťažovanie môže mať podobu 

mobbingu, keď trvá dlhší čas, ale môže byť aj jednorázovou záležitosťou.  V kontexte mobbingu sa o sexuálny 

harašment  jedná, ak je dotknutá osoba často a dlhodobo pokorovaná nevhodnými poznámkami a správaním. 

Podľa doterajších poznatkov sa cieľmi sexuálneho obťažovania stávajú najmä ženy v podriadenom pracovnom 

postavení, napr. sekretárky. Medzi formy sexuálneho harašmentu je zaradená široká škála neprimeraného 

správania a aj pri niektorých zdanlivo neškodných prejavoch ako je  komentovanie vzhľadu, hvízdanie  

hovoríme už o mobbingu a dôkazy o závažných následkoch na zdravie a dôstojnosť obetí potvrdzujú, že takéto 

správanie nie je možné ospravedlňovať.   

 

Bossing  

 

Týmto termínom sa označuje špecifická forma mobbingu. Autorom tohto pojmu je nórsky psychológ S. 

Kile (podľa Kubáni, 2008) a označuje ním zastrašovanie a znižovanie dôstojnosti pracovníka alebo skupiny 

pracovníkov zo strany nadriadeného, ktoré môže mať za následok fyzické, duševné, morálne alebo sociálne 

ublíženie. Cieľom agresora je podobne ako pri mobbingu narušiť pracovnú atmosféru, prípadne vzťah k práci, 

a to preto, aby zdôraznil svoje hierarchicky vyššie postavenie (nadriadený sa môže cítiť ohrozený 

kompetentným,  kreatívnym pracovníkom), alebo chce pracovníka donútiť, aby odišiel z pracovnej pozície sám 

a dobrovoľne.  

 

Následky násilia na pracovisku na osobnosť pracovníka 

 

Ľudia môžu ochorieť v práci nielen kvôli pracovným podmienkam (napr. ťažká telesná námaha, nezdravé 

pracovné prostredie) a individuálnym faktorom ( alergie), ale aj kvôli sociálnym stresovým faktorom, ktoré 

pôsobia zvlášť intenzívne práve na obete mobbingu.  

Psychický teror zastihne obeť veľmi často úplne nepripravenú. Pritom pri mobbingu a bossingu boli 

zaznamenané odlišné reakcie u mužov a žien. Ženy pri hľadaní východiska oveľa viac využívajú pomoc svojho 

okolia, častejšie sa zverujú svojim priateľom, konzultujú s lekárom a celkovo prejavujú veľkú ochotu si o svojich 

problémoch otvorene pohovoriť s kolegami a nadriadenými. Môže  to nasvedčovať tomu, že ženy sa stávajú 

obeťami mobbingu častejšie ako muži, ale podstata tkvie v tom, že ženy sú vnímavejšie a zraniteľnejšie voči 

psychickému teroru na pracovisku. Keď takáto situácia nastane u žien, správajú sa prekvapivo racionálnejšie ako 

muži. Snažia sa ozrejmovať si príčiny a súvislosti psychosomatických ochorení vznikajúcich na základe 

mobbingu a vyjadrujú sa o ňom otvorenejšie. Muži majú veľmi často sklon psychické násilie potláčať alebo 

bagatelizovať. Otvorene priznať, že sú obeťami mobbingu im spôsobuje problémy aj vtedy, keď vážne ochorejú. 

Vyplýva to z odlišného vnímania mužov a žien, pričom muži majú sklony vnímať mobbing ako osobnú urážku. 

Týmto správaním ale škodia sami sebe a znemožňujú prijateľné riešenie danej situácie (Huberová, 1995). 

Mobbing znamená vylúčenie z kolektívu a vystavenie postihnutých extrémnemu sociálnemu stresu. 

Zistenia z odboru psychológie práce potvrdzujú, že osoby so sociálnym stresom sú zdravotne ohrozenejšie. 

Približne dvojnásobok osôb s veľkým sociálnym stresom malo aj závažné psychosomatické problémy, 

v porovnaní s tými, ktorí zažili malý sociálny stres. Obete mobbingu nemajú podporu kolegov na pracovisku, 

pričom práve sociálna opora zmenšuje stresové reakcie, a tým aj rozsah depresivity, nespokojnosti, telesných 

symptómov (Huberová,1995). 

Následky a ochorenia vyvolané alebo podporované mobbingom sa vyvíjajú pomaly, ale ich príznaky sú 

neskôr o to závažnejšie. Medzi najčastejšie následky mobbingu Huberová (1995) uvádza: 

Psychické následky: znížené sebavedomie, poruchy koncentrácie, pochybnosti o sebe, zvýšená dráždivosť, 

úzkosť, depresia až po psychiatrické syndrómy s myšlienkami na samovraždu. Za  mimoriadne závažný je 

považovaný aj vznik posttraumatickej stresovej poruchy.  

Psychosomatické následky: znížená imunita, kardiovaskulárne ochorenia, dýchacie problémy, choroby 

zažívacieho traktu, bolesti hlavy, kožné ochorenia, poruchy spánku, apatia.  

Kratz (in Kubáni, 2008) k následkom zaraďuje aj prejavy závislosti ako gamblerstvo, zneužívanie liekov 

a alkoholu. 
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Nemenej dôležité sú dopady mobbingu na dlhodobý súkromný život obete, ako uvádza Venglářová (2011): 

psychické problémy vedú k stiahnutiu sa z bežného života, obeť sa vyhýba kontaktu s ľuďmi, má problémy so 

vzťahmi v rodine. Psychický teror na pracovisku zanecháva na obeti nemalé následky, čo môže viesť k zvýšenej 

podráždenosti obete, náhlym zmenám správania. Ak rodina nie je informovaná o nepríjemnej situácii na 

pracovisku, ľahko vznikajú konflikty, ktoré môžu skončiť rozchodom partnerov, vedú k problémom s výchovou 

detí.  

Psychický teror na pracovisku vedie často k úplnému duševnému a telesnému vyčerpaniu. Varujúci 

argument je výskyt samovražedného konania u obetí dlhodobého psychického nátlaku. Pre predstavu v Nórsku 

ročne spácha samovraždu 100 obetí mobbingu, vo Švédsku je to každá šiesta samovražda (Venglářová, 2011). 

 Zaujímavý prístup prináša Európska agentúra pre bezpečnosť a zdravie pri práci vo svojej správe, ktorej 

vedúcou autorského kolektívu je M. Milczarek (2010). V správe sú uvádzané negatívne následky spôsobené 

násilím na pracovisku, ktoré postihujú jednak samotnú obeť, ale aj spolupracovníkov, organizáciu a napokon aj 

celú spoločnosť. Následky násilia na pracovisku sú rozdelené na dve hlavné skupiny:  

Individuálne následky: stopy po fyzickom násilí, pocity strachu, posttraumatická stresová porucha, znížené 

sebahodnotenie, znížená pracovná spokojnosť aj motivácia, psychologické následky súvisiace 

s psychosomatickým a duševným zdravím (úzkosť, depresia), samovražda, pocity viny v prípade ak je 

vyhrážanie namierené proti deťom alebo rodine obete.  

Následky pre organizáciu: zvýšené absentérstvo, strata koncentrácie (negatívne vplýva na pracovný výkon), 

nesprávne vykonávanie úloh, dopady na motiváciu, súťaživosť, nežiaduce následky na „bystanders“(svedkov 

násilia na pracovisku), klesajúce finančné obraty.  

Všetky dôsledky mobbingu majú vplyv nielen na celkové zdravie obete, ale významne negatívnym 

spôsobom vplývajú aj na jeho pracovný výkon, motiváciu, spokojnosť. Takáto nezdravá pracovná atmosféra 

môže viesť ku skutočnej alebo tzv. „vnútornej výpovedi“ pracovníka. Nezanedbateľné nie je ani zvýšené 

absentérstvo obetí, ktoré má v konečnom dôsledku vplyv aj na ekonomiku danej organizácie. Európska správa  

násilia na pracovisku uvádza, že cena absencie za jeden deň je napr. vo Fínsku 160 EUR (Milczarek, 2010). 

 

Prevalencia a intervencie na prevenciu násilia na pracovisku v členských štátoch Európskej únie  

 

Európska agentúra pre bezpečnosť zdravia pri práci vo svojej správe uvádza (Milczarek, 2010), že je 

náročné porovnávať výsledky štatistík o prevalencii násilia na pracovisku. Je to spôsobené terminologickou 

nejednotnosťou, rozdielnou metodológiou výskumov, konkrétnou operacionalizáciou, spôsobom zisťovania 

tyranizovania v práci, spôsobom nahlasovania násilia, kultúrnymi rozdielmi v samotnom vnímaní násilia. V 

súčasnosti sa využívajú dva prístupy na zisťovanie mobbingu: subjektívne merania- vnímaná viktimizácia ako 

mobbing v práci ( zisťuje sa či sa respondent považuje za obeť mobbingu, často sa pri tom uvádza, čo mobbing 

predstavuje), objektívne merania- vnímané vystavenie špecifickým správaniam, ktoré zodpovedajú definícii 

tyranizovania ( zisťuje či je respondent vystavený formám správania, ktoré sú považované za mobbing) (Lovaš, 

2010). Všetky tieto faktory vplývajú na mieru výskytu, preto je potrebné brať ich do úvahy pri interpretácii 

medzikultúrnych rozdielov. 

European Working Conditions Survey- EWCS (Milczarek, 2010) prináša výsledky situácie v členských 

štátoch Európskej únie:  5% pracovníkov hlásilo, že boli vystavení násiliu zo strany spolupracovníkov  a menej 

ako 2% pracovníkov udáva, že boli vystavení sexuálnemu obťažovaniu, alebo neželanej sexuálnej pozornosti za 

posledných 12 mesiacov v roku 2005. Existujú pritom rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ. Vo 

všeobecnosti vyšší výskyt násilia, ale aj hrozieb násilia je hlásený v severských členských štátoch, kým 

v južných štátoch je výskyt nižší. Vyššie hodnoty od priemeru boli hlásené v Holandsku (10%), vo Francúzsku 

a Veľkej Británii (obe 9%) a v Írsku (8%). Čo sa týka situácie na Slovensku, Európska správa prináša informácie  

o výskyte sexuálneho obťažovania z prieskumu robeného v SR, podľa ktorého  66,4% respondentov udáva  

aspoň jednu skúsenosť so sexuálnym obťažovaním na pracovisku,  36,7% malo osobnú skúsenosť s takýmto 

obťažovaním a 55,5%  udáva nepriame skúsenosti so sexuálnym obťažovaním.  Vlastná komplexná štúdia 

o miere výskytu násilia a riešenia vzniknutej situácie na Slovensku však zatiaľ chýba. 

Typickým znakom pre násilie na pracovisku je jeho vyšší výskyt v určitých pracovných odvetviach. 

Podľa EWCS je najväčšie riziko hrozby násilia a skutočného násilia v nasledujúcich odvetviach: zdravotníctvo, 

vzdelávanie, verejná správa, sektory obrany, oblasť dopravy a komunikácií, odvetvie ubytovania a pohostinstiev. 

V odvetví zdravotníctva cez 16% zamestnancov zažilo hrozby násilia a 15% trpelo skutočným násilím počas 

uplynulých 12 mesiacov. 

Je zrejmé, že v posledných rokoch najmä od roku 1990 rastie záujem o problematiku boja proti násiliu na 

pracovisku v celej Európe. To viedlo k vývoju návrhov na vzdelávanie, prevenciu a intervencie týkajúce sa 

mobbingu a obťažovania. Vládna politika a prevencia a intervencie sa v jednotlivých krajinách líšia. Ciele 

najčastejšie vedú k zvýšeniu povedomia, informovanosti, vzdelávaniu rôznych cieľových skupín.  
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Základnými zásadami, obsiahnutými v dohode Európskych sociálnych partnerov (Milczarek,2010) sú : 

nulová tolerancia pre všetky druhy fyzického a psychického násilia,  vedomosti a metódy riešenia, ktoré však 

musia byť vedecky podložené,   zodpovednosť zamestnávateľov  za preventívne politiky. 

Komplexný prístup k problematike prevencie násilia na pracovisku prináša európsky dokument „Zvyšovanie 

povedomia o psychickom obťažovaní pri práci“ (Milczarek,2010),  ktorý bol publikovaný Svetovou 

zdravotníckou organizáciou. Dokument navrhuje niektoré metódy, ktoré sa používajú v primárnej, sekundárnej 

a terciárnej úrovni prevencie.  

 

Primárna prevencia- Zamestnávateľ by mal zabezpečiť spôsoby ako informovať manažérov aj ostatných 

zamestnancov o danej problematike,  o možnosti jej riešenia. Na tejto úrovni by mali byť použité konkrétne 

metódy: 

A/ Informácie a vzdelávanie o mobbingu a jeho dôsledkoch – vzdelávanie môže byť pritom využité na 

mnohé účely, najčastejšie na zvyšovanie povedomia o tomto fenoméne.  

B/ Konkrétne informácie o vplyve tohto problému na zdravie a kvalitu života. 

       C/ Etický kódex-  súbor pravidiel spoločnosti, vyjadrujúci, že neetické správanie a diskriminácia nebudú  

tolerované.  

       D/ Zmluvy- podmienky by mali byť zahrnuté v zmluvách, ktoré upravujú napr. uplatňovanie sankcií  

v prípade porušenia pravidiel.  

 

Sekundárna prevencia – Akonáhle mobbing začal, môže byť zložité kontrolovať, či boli zavedené účinné 

opatrenia. V týchto prípadoch sú navrhnuté nasledujúce metódy:  

A/ Dôverník- osoba, ktorá môže byť zamestnancom spoločnosti alebo externý pracovník, ktorý má 

špeciálne za úlohu zaoberať sa problematikou mobbingu a poskytovať pomoc obetiam násilia na pracovisku. 

Tento zamestnanec by mal byť v danom odbore vyškolený. V našich podmienkach by to bol v ideálnom prípade 

personálny konzultant s odborným vzdelaním andragogické poradenstvo, ktorý je kvalifikovaný aj na riešenie 

náročných situácií týkajúcich sa mobbingu.  

B/ Mediátor- mediácia je definovaná ako sprostredkovanie, teda proces, v ktorom nestranná osoba 

mediátor ponúka ľuďom v konflikte príležitosť vyriešiť problémy a dohodnúť sa na prijateľnom riešení pre 

všetkých zúčastnených. Umožňuje konfrontáciu názorov a vyjadrenie emócií. Sprostredkovanie nemá za cieľ 

nájsť vinníka konfliktu, ale pomôcť zúčastneným stranám si porozumieť, stanoviť podmienky vyriešenia, aby aj 

naďalej mohli spolupracovať v atmosfére vzájomnej úcty.  

 

Terciárna prevencia- Vzhľadom k tomu, že mobbing môže mať vážne dôsledky pre pracovníkov, mali by byť 

prijaté  opatrenia, aby im pomohli obnoviť ich zdravie a dôstojnosť. Tieto metódy by mali zároveň pomôcť 

zmierniť dôsledky na všetkých úrovniach ( individuálne, rodinné, sociálne siete). Ide o nasledovné: 

Vytváranie skupín, ktoré združujú ľudí, ktorí   sa stali obeťami psychického teroru na pracovisku. Zdieľanie 

podobných skúseností v skupine umožňuje uvedomiť si, že nie sú zodpovední za nepríjemné udalosti v práci.  

Prijatie legislatívy  v prevencii násilia. Všeobecne platí, že  zákon by mal obsahovať nasledujúce body, pričom 

stratégie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, kultúry:  

- Podpora preventívnych opatrení na zníženie výskytu násilia na pracovisku  

- Ochrana pracovníkov, ktorí sa zaoberajú mobbingom a poskytovanie  stimulov pre zamestnávateľov, 

ktorí reagujú na násilie na pracovisku rýchlo, spravodlivo a účinne. 

Vzdelávanie a informovanosť pracovníkov je často považovaná za primárny prvok organizácie pre boj 

proti násiliu na pracovisku, pričom môže byť použitý na mnohé účely: zvyšovanie povedomia o tomto 

fenoméne, zvyšovanie schopnosti racionálnejšie riešiť konflikty, efektívne vyrovnávanie sa s agresivitou 

a násilným správaním. V porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ Slovenská republika nemá konkrétnu 

stratégiu na riešenie násilia na pracovisku. V súvislosti s dôležitosťou vzdelávania ako prvkom prevencie 

dúfame, že Edukačný program násilia na pracovisku bude prínosom v danej problematike.  

 

Vzdelávanie v kontexte prevencie mobbingu 

 

Vzdelávanie má pri programoch prevencie násilia nezastupiteľnú rolu. Oblasti prevencie násilia patria do 

oblasti profesijnej andragogiky. Preventívne programy v oblasti mobbingu sú určené pre cieľovú vzdelávaciu 

skupinu dospelých , konkrétne pre riadiacich pracovníkov- manažérov a ostatných radových pracovníkov.   Táto 

oblasť vzdelávania obsahuje andragogické prístupy: koncept celoživotného vzdelávania a oblasť 

sebavzdelávania. Vzdelávanie v tejto problematike by malo zohľadňovať  andragogické tézy, ktoré uvádza V. 

Prusáková (2005): analýza vzdelávacích potrieb, stanovovanie vzdelávacích cieľov, výber vhodných metód, 

špecifiká cieľovej vzdelávacej skupiny.  

V súvislosti s problematikou vzdelávania v kontexte prevencie mobbingu je najpodstatnejšie brať ohľad 

na cieľovú skupinu manažérov. Manažér plní v organizácii spravidla niekoľko funkcií: je lídrom, vodcom, 
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správcom, organizátorom, koordinátorom, rozhoduje o cieľoch a postupoch a v súvislosti s témou násilia na 

pracovisku môže mať v náplni práce aj  poskytovanie pomoci obetiam mobbingu, úlohy v prevencii,  a pri 

riešení  tohto nežiaduceho javu. Na splnenie tejto širokej škály funkcií musí manažér disponovať 

spôsobilosťami:  

A/ odbornými kompetenciami- zahŕňa vzdelanie a prax v oblasti pôsobenia, ekonomické a právne vedomosti, 

všeobecný rozhľad 

B/ riadiacimi kompetenciami- patria sem rozhodovacie schopnosti, technické schopnosti a sociálne 

kompetencie- schopnosť získať ľudí, efektívne ich viesť, vplývať na ich postoje, komunikačné zručnosti.  

C/ mravnými kompetenciami- osobnostné kvality, ktoré umožňujú manažérovi byť mravnou autoritou pre 

spolupracovníkov aj pre verejnosť. 

Pri vzdelávaní manažérov je možné uplatňovať  samoriadiace učenie (Self Managed Learning), pri 

ktorom si ľudia sami stanovujú, čo sa chcú naučiť a čo sa chcú naučiť spoločne s ostanými. Tento typ 

vzdelávania sa, ale predpokladá schopnosť určiť si adekvátne vzdelávacie potreby. V praxi to znamená 

vytvorenie skupín riadiacich pracovníkov (napr. manažérov), ktorí sa zúčastňujú na rôznych druhoch 

vzdelávania, vzájomne sa informujú, čiže sa neformálne učia a vyhodnocujú efektivitu vlastného rastu 

(Ondrušek, Labáth,2007). 

 V oblasti prevencie násilia na pracovisku je pre všetkých zamestnancov dôležité získanie a rozvoj tzv. 

social skills (sociálnych zručností), kde zaraďujeme: sebapoznanie, percepciu, komunikáciu, riešenie konfliktov, 

rozvoj empatie, riadenie agresie, podporovanie osobného a profesijného rastu. V oblasti manažmentu pôsobia 

preventívne aj mravné kompetencie riadiacich pracovníkov, ktoré by mali zaručovať dôveru v spravodlivé 

riešenie prípadných konfliktov, pomoc obetiam mobbingu, celkovo priateľskú a príjemnú atmosféru na 

pracovisku pre všetkých zamestnancov.  

Na získavanie a rozvoj spomínaných kompetencií je vhodné experienciálne učenie formou sociálno-

psychologických tréningov. Táto forma vzdelávania predstavuje výrazný odklon od kognivistického poňatia 

učenia a vychádza z poznania, že človek sa neučí len generalizáciami, neprijíma len hotové vedomosti, ale 

rovnako sa učí praktizovaním, pozorovaním a pokusným skúšaním naučeného v praxi.  V experienciálnom 

prístupe sa kladie väčší dôraz na spôsobilosti, alebo zručnosti, ktoré sú charakterizované ako schopnosti 

prakticky si osvojiť návyky a postupy na vykonávanie určitej činnosti. Učiaci by mal vedieť preniesť skúsenosť, 

získanú v umelých tréningových podmienkach, do reálneho života.  

Proces, v ktorom ide o nácvik a rozvoj spôsobilostí- kompetencií označujeme ako tréning, pričom cieľom je 

osvojenie zručností metódami sociálneho učenia. Tento druh učenia sa vyznačuje:  

- Väčšinu programu tvoria praktické cvičenia, hranie rolí, hry 

- Špecifický vzťah učiaceho a učiaceho sa  

- Komunikácia najmä medzi účastníkmi- dôležitá je vzájomná interakcia  

- Pracuje sa v malých skupinách 

- Dôležitá je aktívna účasť všetkých zúčastnených  ( Ondrušek, Labáth, 2007).  

Prínos tohto spôsobu učenia spočíva v: hlbšom osvojovaní vedomostí pri bezprostrednom zážitku, 

zvyšovaní schopnosti rozoznávať a reflektovať vlastné emócie, získavaní skúseností na základe kooperácie 

v menších skupinách- podpora medziľudských vzťahov, rozvíjaní sociálnej kreativity- tvorivé riešenie 

problémov, uvedomení si vlastných hodnôt, postojov, zmena vlastného porozumenia, porozumenia iným ľuďom, 

zvyšovaní pozitívneho vnímania seba aj iných (Kariková, 2007).  

K prevencii mobbingu, okrem osoby zaoberajúcej sa špeciálne mobbingom, ktorá by  mala byť vzdelaná 

nielen v danej oblasti, ale aj napr. v oblasti medziľudskej komunikácie by sme mohli zaraďiť aj mentoring. Táto 

metóda neformálneho vzdelávania sa odohráva priamo na pracovisku v dvojici mentor a mentorovaný. Mentor 

pôsobí ako poradca, ktorý pôsobí na pracovisku dlhšie a má tak aj viac skúseností . Obsahom mentoringu je 

osobný rast, ale aj zvládanie náročných situácií v praxi, teda aj problematika mobbingu. Táto forma vzdelávania 

môže byť zvlášť prospešná, pretože obeťami mobbingu sa často stávajú noví a neskúsení pracovníci. Mentor 

okrem odovzdávania odborných znalostí by  mal tiež disponovať sociálnymi aj mravnými kompetenciami 

(Ondrušek, Labáth, 2007).  

 

Edukačný preventívny program zameraný na nadobudnutie a rozvoj kompetencií 

 

Na základe doterajších teoretických poznatkov a získaných výsledkov vlastného výskumu, zameraného 

na problematiku mobbingu, bude zostavený nový edukačný program, zameraný na prevenciu násilia na 

pracovisku, ktorého zámerom je aplikácia konkrétnych metód prostredníctvom školení pre vedúcich ako aj 

radových zamestnancov v praxi. Primárnym krokom prevencie je informovanosť a vzdelávanie, prostredníctvom 

ktorého by mali zamestnanci nadobudnúť tzv. social skills, ktoré významným spôsobom zamedzujú vzniku 

mobbingu. Vhodnou metódou môžu byť rôzne školenia, resp. tréningy, zamerané na získanie informácií o tomto 

negatívnom jave, ale aj získanie zručností na jeho zvládanie. Súčasťou edukačného programu môžu byť napr. už  

konkrétne tréningy, ktoré ponúkajú vzdelávacie agentúry. Obsahovo by mali byť zamerané najmä na tri 
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oblasti.:1/ interpersonálne správanie (ktoré pôsobí preventívne na prevenciu násilia na pracovisku), 2/ konflikty 

a ich efektívne zvládanie (neriešený konflikt sa považuje za prvý krok na začatie mobbingu), 3/ samotná 

tematika mobbingu a jeho prevencie.  

 Najpodstatnejšia je informovanosť a vzdelanosť v oblasti násilia na pracovisku. Prvou oblasťou edukácie 

je  preto Mobbing- psychický teror na pracovisku a možnosti jeho zvládania.  Obsahovou náplňou takto 

zameraných tréningov je: definovanie mobbingu, jeho cieľov, príčin, výskytu mobbingu, jeho znaky, fázy, 

techniky, charakteristika mobbera a obete mobbingu a obrana pred  násilím na pracovisku. Cieľom kurzov je, 

aby si účastníci vzdelávania osvojili základné pojmy súvisiace s problematikou mobbingu, pochopili rozdiely 

medzi mobbingom a inými formami násilia a na základe týchto poznatkov vedeli používať spôsoby prevencie.  

Druhou  oblasťou edukácie je Riešenie konfliktných situácií.  Obsahovou náplňou programov tohto typu 

je charakteristika konfliktov a konfliktných situácií, zdroje pracovných konfliktov, vnútorné konflikty, 

medziľudské konflikty a ich vzájomná súvislosť, najčastejšie metódy pri riešení konfliktných situácií ( regresia, 

vytvorenie  opačného vzoru správania, popieranie nepriaznivého faktu, racionalizácia, sebaobviňovanie, 

obviňovanie druhých ľudí a iné), mobbing- charakteristika psychického teroru na pracovisku, a problematika 

stresov (zvládanie náročných situácií). Tento tréning je určený a vhodný pre všetkých zamestnancov- od 

majiteľov, manažérov až po radových zamestnancov. Cieľom tréningov je vedieť identifikovať zdroje a príčiny 

konfliktov, naučiť sa využívať modely zvládania konfliktných a stresových situácií v praxi, získať zručnosti ako 

úspešne riešiť konflikty na pracovisku.  

Poslednou, ale nie menej dôležitou oblasťou je Interpersonálne správanie. Obsah takýchto programov 

tvorí: sebapoznávanie a poznávanie iných, sociálna senzitivita, neverbálna a verbálna komunikácia, empatia, 

konflikty v interpersonálnom vzťahu, tolerancia v medziľudských vzťahoch, správanie bez uplatňovania 

diskriminácie, kooperácia, asertivita v pracovnom procese. Hlavnými cieľmi vzdelávacieho programu sú: 

zlepšenie sociálnej percepcie, zdokonaľovanie sociálnych zručností, zmena nežiaducich stereotypov, 

optimalizácia autoregulácie správania, funkčné vyjadrenie pocitov a citov, interpersonálna otvorenosť, 

porozumenie sociálnym vzťahom v skupine.  

Absolvovanie týchto vzdelávacích programov by malo viesť k nadobudnutiu, alebo rozvoju sociálnych 

kompetencií, ktoré podľa Olsona a Nelsona (in Kariková, 2007) prispievajú k prevencii a znižovaniu mobbingu 

v organizácii.  

Sociálna podpora -emocionálna a informačná podpora spolupracovníkov pomáha predchádzať jedincom 

robiť svojvoľné, nepremyslené rozhodnutia.  Empatia – táto schopnosť pomáha pracovníkom lepšie si vzájomne 

rozumieť, môže pozitívne pôsobiť na citlivé pracovné procesy a vzájomné vzťahy. Poslednou kompetenciou je 

emocionálna sebakontrola. Jedinci s emočnou sebakontrolou poznajú, rozumejú a riadia svoje emócie situačne 

vhodnými cestami. 

Tieto kompetencie by sa mali stať základom pre všetkých pracovníkov v súvislosti s prevenciou  násilia 

na pracovisku, pričom ale vedúci pracovníci- manažéri by mali disponovať aj napr. mravnými kompetenciami, 

ktoré je možné tak isto získať vzdelávaním v príslušných oblastiach.  

Nami zostavený edukačný program bude poskytovať informácie a vzdelávať aj v nasledujúcich 

tematických častiach:  

1/ Právnej- oblasť poskytujúca informácie o právnom postavení zamestnancov a o právnych následkoch  

násilia.  

2/ Medicínskej- poznatky a informácie pre zamestnancov o zdravotných následkoch násilia na  

pracovisku.  

3/ Psychologickej- oblasť referujúca o príčinách násilia na pracovisku, riešení násilia, konkrétnych  

prípadoch, prevencii násilia.  

Metódy z nášho edukačného programu by mali byť pre organizácie užitočné pri zavádzaní konkrétnych 

preventívnych opatrení a dúfame, že aj pomocou tohto programu sa upriami  pozornosť na problematiku 

mobbingu.  

 

Záver  

 

Na základe uvedených údajov je zrejmé, že téma násilia na pracovisku je dôležitým a aktuálnym 

problémom každej organizácie, celej spoločnosti, vo väčšine krajín EÚ, Slovenskú republiku nevynímajúc. 

Pozornosť doterajších výskumov je sústredená najmä na dopady na osobnosť pracovníka- obete mobbingu, ktorý 

môže trpieť psychickými, psychosomatickými a sociálnymi následkami. Prítomnosť tohto nežiaduceho javu na 

pracovisku pritom pôsobí nepriaznivo aj na ostatných zamestnancov, celkovú pracovnú atmosféru, ale aj na 

ekonomickú stránku organizácie.  Našim cieľom je na základe výsledkov vlastného výskumu, ktorý zmapuje 

situáciu ohľadom mobbingu (príčiny, prevalencia, priebeh, typické obete) vytvoriť nový edukačný program, 

zameraný na prevenciu násilia na pracovisku. Vzdelávanie manažérov, ako aj radových pracovníkov  sa 

označuje za primárny prvok prevencie. Konkrétny edukačný program bude obsahovať tri základné oblasti: 

informovanosť o tematike mobbingu,  spôsoby  riešenia konfliktov a interpersonálneho správania. Vzdelávanie 
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by malo viesť k nadobudnutiu a rozvoju sociálnych kompetencií u všetkých zamestnancov a tým k posilneniu 

prevencie násilia na pracovisku.  
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