
 
k téme bossingu a mobbingu na 
Slovensku.  
Kladné ohlasy medzi učiteľmi, aj 
odbornými kruhmi...  

• 14.6.2013 

   DÁTUM 

• 10:00 – 16:00 

   ČAS 

• BRATISLAVA 

• HOTEL  GARNI  KOŠICKÁ 52   

   MIESTO 
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Mgr. Mário Micenko 
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JUDr. Mária Ritomská 

 

Prof. PhDr. Soňa Kariková PhD 
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Mgr. T. Čitbaj 
 

JUDr. Martin Hudák. 
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Výpovede šikanovaných 
 

Závery z konferencie 

ZOSTAVILI 

http://www.golejova.sk/
http://mariagrafova.wordpress.com/2013/06/15/stop-by-stop-step-by-step/


BOSSING – šikana zo 

strany vedenia 

 

MOBBING – šikana zo 

strany kolegov 

14. 6. 2013 5 BRATISLAVA 



10:00 – 10:05      Otvorenie,  
 PaedDr. Ľudovít SEBELÉDI,  
          predseda NŠO   
10:05 – 10:15    Mgr. Mário MICENKO,  
          člen predsedníctva NŠO    
10:15 – 10:30       Mgr. Marián MESÁROŠ 
                        SNS pre ľudské práva    
10:30 – 10:45       JUDr. Mária RITOMSKÁ,  
          OZ Práca a vzťahy 
10:45 – 11:00       Prof. PhDr. Soňa KARIKOVÁ PhD,  
                        Univerzita Mateja Bella BB 
11:00 – 11:10        PaedDr. Mária BARANCOVÁ,     
          Slovenská komora učiteľov    
11:10 – 11:40        Čitbaj 
12:10 – 12:40       JUDr. Martin Hudák,           
          Otvorené ministerstvo, o. z. 
12:40 – 13:00       Mgr. Peter Dráb LL.M,             
          Občania proti korupcii, o. z 

13:00 – 14:00     Obed 
14:00 – 15:00     Šikanovaní učitelia  
15:00 – 16:00     Diskusia  
16:00                 Záver konferencie 
 



Mgr. Mário Micenko 
 predsedníctva  

Kontakt: 0903 275 151    
Mail:  mario45@zoznam.sk 

Milé dámy, vážení páni 

konferenciu 
pod názvom bossing a mobbing 
v slovenskom školstve, nevznikla na 
pôde Nových školských dborov 
náhodne.  
Za touto myšlienkou stojí stúpajúci 

svojim zamestnávateľom a sú to 
často prípady, ktoré by v slušnej 
a demokratickej spoločnosti nemali 
mať miesto. 

Celý príspevok M.Micenku  

Video z vystúpenia M.Micenku  

http://youtu.be/3RIEvL2xuhg
http://www.nso.sk/
https://docs.google.com/file/d/0B7bRI9695rwkME9KSFplTEVPcVE/edit?usp=sharing


AKO POSTUPOVAŤ 
Mgr. Marián  
Slovenské národné stredisko  
pre ľudské práva 

Podľa čl. 2 v spojení s ustanovením 
„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“. 

 

Celý príspevok M.Mesároša  

Video z vystúpenia M.Mesároša 

http://youtu.be/jciI7QQTh08
http://www.snslp.sk/
https://docs.google.com/file/d/0B7bRI9695rwkRWgyRWhHQmVXTEE/edit?usp=sharing


BOJ PROTI MOBBINGU 
 
 JUDr. M. Ritomská  
  OZ Práca a vzťahy 

Mlčanlivosť.   
Mlčanie je živnou pôdou tyranie a 
biedy. 

a obeť sa 
stáva ľahko zničiteľnou hračkou 
v rukách bossa alebo mobbera.  
Mlčanie je biedou nášho 
pracujúceho trpiaceho občianstva. 
Na vine sú aj médiá. 
 

Celý príspevok M. Ritomskej  

Video z vystúpenia M. Ritomskej  

http://youtu.be/uV54GmMdfNQ
https://docs.google.com/file/d/0B7bRI9695rwkS2hxaHFVWTF2RU0/edit?usp=sharing


SÚDNE  MOBBINGU A BOSSINGU 
 
JUDR. MARTIN HUDÁK, 
ADVOKÁT  
OTVORENÉ MINISTERSTVO 

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 

Celý príspevok M. Hudáka 

Video z vystúpenia M Hudáka 

http://www.youtube.com/watch?v=jTA7fMvqiPg
https://docs.google.com/file/d/0B7bRI9695rwkQmNYQUlsYUVmdnc/edit?usp=sharing
http://www.otvoreneministerstvo.sk/language/sk-SK/Domov


DÔSLEDKY MOBBINGU NA 

UČITEĽOV   

Prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD. 
Univerzita Mateja Bella BB 

a 
 

PaedDr. Mária Barancová (na obr.) 

prezidentka  Slovenskej komory učiteľov 

Celý príspevok M. Barancovej 

Video z vystúpenia M. Barancovej 

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.  
3. Organizačné faktory  
• byrokratické riadenie školy  
• nejasné a nedostatočné informovanie  
• nejasné pravidlá odmeňovania  
 

http://youtu.be/MTNq4j8liP0
https://docs.google.com/file/d/0B7bRI9695rwkcmh6NjVVZVZLQkE/edit?usp=sharing
http://www.komoraucitelov.org/
http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf


Mgr. T.   
v zast.  za Verejného ochrancu práv 
Verejný ochranca práv 
Verejný ochranca práv je 

ktorý v rozsahu 
a spôsobom ustanoveným 

 fyzických osôb 
a právnických osôb v konaní pred orgánmi 
verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej 
moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo 
nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom.  
V zákonom ustanovených prípadoch 
sa verejný ochranca práv môže podieľať 
na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich 
v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby 
porušili základné právo alebo slobodu 
fyzických osôb a právnických osôb.  
Všetky orgány verejnej moci poskytnú 
verejnému ochrancovi práv potrebnú 
súčinnosť. 
 
(článok 151a ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) 

Video z vystúpenia T.Čitbaja 

http://www.vop.gov.sk/
http://youtu.be/XQz_zLtaiAM


Výpovede  ľov 

...Vyjadrovala sa voči svojim 
podriadeným hrubo: 
počas porady a podobne.  
  
Byrokraticky , 
všetky naše aktivity sme museli 
písomne vykazovať...  
  
Zosmiešnila ma, a 

 
  
Nik sa ma nezastal... 
  

za to, že som bola 
priama voči nej a referovala som 
napr. pripomienky rodičov voči škole.  

Viac z výpovedí šikanovaných 

https://docs.google.com/file/d/0B7bRI9695rwkTkcxX1MwTUs2UlE/edit?usp=sharing


ZÁVERY Z KONFERNCIE 

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 

 

Celý dokument 

https://docs.google.com/file/d/0B7bRI9695rwkU2RmbUdmZG5oYjA/edit?usp=sharing
http://www.nso.sk/


http://www.nso.sk/

