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DALŠIE POJMY

Bossing – šikanovanie od nadriadeného pra-
covníka

obťažovanie prostredníctvomStalking –
neustálych telefonátov, verejného osočovania

nekorektné metódy vedúcichCharing –
pracovníkov

šikanovanie od podriadených,Staffing –
s cieľom zosadiť vedúceho pracovníka
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MOBING
INTRIGY, ŠIKANA NA PRACOVISKU
Z ,O STRANY KOLEGOV JEDNOTLIVCA
ALEBO V MNOHÝCH PRÍPADOCH

.NADRIADENÉHO

Mobbing nie je definovaný v žiadnom zákone.
Mobbér manipuluje servilných (podliezavých,
poklonkujúcich, prehnane úctivých, pätolizač-
ských) a submisívnych zamestnancov, a tí
presadzujú „mobbérove zákony“. Mobbér svoj
tyranský čin prenasledovania popiera a tají,
alebo ukrýva za nejaký „zákon“, prípadne sa
odvoláva na „plnenie povinností“, ale nikdy
neprizná svoj úmysel - týranie a vytlačenia za-
mestnanca zo zamestnania. Mobbing vplýva
na psychiku človeka, poškodzuje jeho zdravie,
znižuje výkonnosť v práci. Ak trvá príliš dlho
spôsobuje apatiu, depresiu, úzkosť, stratu se-
badôvery, nespavosť, problémy s tlakom a iné
výpadky zdravotného stavu. Zo strany mobbé-
ra ide o systematicky stupňujúce sa útoky
na obeť, ktoré sú zámerne a plánovite pripra-
vované s cieľom poškodiť a profesijne ju zlik-
vidovať.

CHARAKTERISTIKA

Šikana je definovaná otvorenými, deklarova-
nými formami prenasledovania. Šikanér nevá-
ha verejne použiť zastrašovanie spáchaním
trestného činu, porušuje zákony. Šikanovanie
na pracovisku môže prameniť z viacerých fak-
torov. Patrí sem samotná nespokojnosť a frus-
trácia na pracovisku, konkurencia, systém
odmeňovania, prípadne organizačné zmeny.

je charakteristický „nepriznanou“Mobbing
formou psychickej tyranie. Mobbér sa často
skrýva za „nariadenia“ a „zákony“. Mobbéri
porušujú zákony, majú svoj vlastný výklad
zákona a sú presvedčení, že oni môžu vysvet-
ľovať zákon ako im vyhovuje. Je to znak mo-
bbérskeho myslenia.

- Zlosť na organizáciu /nezvláda riešiť problé-
my / ponižuje, znevažuje pracovníkov
a ich výkony

/ ak ho povýšia mení sa jeho- Túžba po moci
správanie voči okoliu

/ prenáša automaticky dolu/- Tlak zhora
hľadá obetného baránka

/ vylučovanie z porád, neakceptujú- Izolácia
jeho názor

/ ak zistia, že má problém- Útoky na zdravie
náročky ho poverujú najťažšími úlohami

PRECO MOBBUJE Ý?NADRIADEN

BOSSING

V zákonníku práce (§ 13, ods. 3) je de-bossing
finovaný ako porušenie zásady rovnakého za-
obchádzania so všetkými zamestnancami.
Ďalej definuje, že nikto nesmie tieto práva
a povinnosti zneužívať na škodu druhého účast-
níka pracovno-právneho vzťahu alebo spolu-
zamestnancov. Nikto nesmie byť na pracovisku
v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťa-
hov prenasledovaný ani inak postihovaný za to,
že podá na iného zamestnanca alebo zamest-
návateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie
trestného stíhania alebo né oznámenie o krimi-
nalite alebo inej protispoločenskej činnosti.


