
JUDr. Mária Ritomská: Dramatické vzťahové pasce na pracoviskách v Slovenskej republike

1. Od roku 2008 sa venujem skúmaniu pracovnoprávnych vzťahov na našich pracoviskách (Úrad práce, Národný

inšpektorát práce, ÚRSO).

2. S volebným programom na túto tému som v roku 2012 bola zvolená do parlamentu (teória a prax poslanca,

Programové vyhlásenie vlády SR, doplnenie tvorba legislatívy proti mobbingu).

3. Do Programového vyhlásenia vlády SR je potrebné zapracovať aj monitoring mobbingu a rovnako aj

do Zákonníka práce a do Trestného zákona.

4. Vláda SR nespolupracovala a rovnako ani hnutie OĽaNO a tak v ďalšom volebnom období som pre neúspech

politickej strany Priama demokracia s mojou poslaneckou činnosťou skončila.

5. Vo verejnosti som neskončila so skúmaním pracovnoprávnych vzťahov na pracoviskách. LEBO: Čo spôsobuje

a prečo je ohrozené naše zdravie?

6. Súčasné medziľudské vzťahy motivované – alebo jednoducho nekontrolované vzťahy, sú sprievodným javom

boja medzi ľuďmi a medzi skupinami aj na pracovisku aj na verejnosti.

7. Nazývame ich mobbing a bossing - ide o sociálne patológie rôznych foriem úmyselného znepríjemňovania

pracovného života.

Človek akoby znova prežíval džungľový boj o prežitie.



Ako sa šíri mobbing na pracovisku

Pri skúmaní každého prípadu vychádzame z učenia Prof. Heinza Leymann - hodnotil mobbing ako veľmi závažný

sociálny stresor a v tejto súvislosti hovorí o posttraumatickej stresovej poruche.

Na prvom mieste je neetické pracovné prostredie.

Na druhom mieste je bezprávny stav – občan sa nikde nedovolá spravodlivého zástoja proti presile, nikto ho neobháji.

Na treťom mieste je kruté psychické utrpenie – pocit krivdy a bezmocnosti so sprievodnými príznakmi ako je

nespavosť, chronická únava, zvýšená chorobnosť pre pokles odolnosti.

Na štvrtom mieste je funkčná porucha telesných orgánov – počnúc poruchami srdcového rytmu cez poruchy krvného

tlaku, poruchy zažívacieho systému.

Na piatom meste je organické poškodenie telesných orgánov – cievne príhody mozgu a srdca, rakovina žalúdka,

rakovina hrubého čreva.

Na šiestom mieste je sociálna izolácia – človek nenachádza svoje miesto v spoločnosti lebo je vážne chorý, ale

invalidný dôchodok nedostane.

Na siedmom mieste býva sociálne odvrhnutie s komplexnými následkami nielen pre postihnutého, ale aj pre jeho

rodinu.



Ako sa dá brániť proti mobbingu na slovenských pracoviskách ?

Na to som sa pozrela z hľadiska súčasného práva a konštatujem – zatiaľ stále nijako.

Mojou predstavou bolo, a to mám od lekárov, že mobbingový syndróm by mal byť samostatnou

patologickou diagnózou a mala by byť zaradená do následkov pracovnoprávnych patológií.

V mobbingovom syndróme, ako v diagnostickej jednotke, vidíme množstvo chorôb od neurotických

rozladených osobností, cez telesné postihnutia ako je vysoký krvný tlak, až po samovraždy.

To všetko môže byť diagnostikované po zistení pracovnoprávnej patológie, je to následok, vzniká ako

finálny ekonomicko-zdravotný problém z prenasledovania na pracovisku.

Navrhla by som napríklad monitorovať sociabilitu poslancov, ich zmysel pre sociálne cítenie, a boli by

sme všetci prekvapení ich asociálnym nastavením.



Súčasná situácia na slovenských pracoviskách

V súčasnosti máme na Slovensku maskovanie mobbingu lekármi, psychiatrami a títo sa skrývajú za indiferentné

diagnózy ako je napr. depresia, stres, či neuróza a iné, alebo za somatické diagnózy ako je žalúdočná

dyspepsia, srdcová neuróza – čo sú už absolútne zavádzajúce diagnózy a spôsobujú „sociálnu slepotu“. To

znamená, že spoločnosť vôbec nevníma zhubnosť mobbingu – ani oficiálne, ani štatisticky, ale ani empaticky.

Obvyklou príčinou patologického vzťahu je sociálne deformovaná osobnosť, resp. zle vychovaný, alebo

psychicky poškodený človek ktorý nejakým spôsobom (obvykle psychicky) týra inú osobu, často viac osôb. To

je absolútna väčšina vzťahov medzi ľuďmi – jeden je predátor, kanibal, a ostatní sú obeťami, korisťou,

vykorisťovaní (mnohí podriadení sú obvykle obeťami, často nevedome).

Týrané osoby (obete) nedokážu zo vzťahu „vycúvať“, preto patologický vzťah najmenej dvoch osôb trvá, hoci je

zlý, chorobný. Tyran sám sa nikdy nevzdá, resp. nevycúva zo vzťahu, nie dobrovoľne, on nikdy neuvoľní týranú

osobu. Niekedy ani pod hrozbou zákonnej moci.

Tyran sa snaží vždy dosiahnuť svoj tyranský cieľ: Duševne konzumovať, deprimovať, deptať, zatlačiť alebo

vytlačiť zo zamestnania, vidieť osobu „zlomenú“, „zavrieť osobu“ na psychiatrické oddelenie, ak sa nepodarí do

väzenia.

Pre poškodenú obeť je nemožné zistiť, čo je príčinou zlého vzťahu, a čo je príčinou poškodenia utýranej duše, hoci

častokrát sama si povie, že ktosi mu (jej) ublížil a psychicky ho (ju) týra.



Znaky obetí mobbingu

1. U každej obete po precitnutí zo zbytočnosti nadmerného snaženia sa nastupuje stav bezradnosti, bezmocnosti,
neraz vyúsťujúci do beznádeje až zúfalstva. (Ing. Žitňanský, Ing. Chorvátová, Mokráňová, Halajčíková,
Kolumberová)

2. Obeť túži, aby sa to, čo často nevie ani pomenovať, čo najskôr skončilo, no koniec utrpenia
neprichádza.(Lovasová, Číž, Kazda, Margala)

3. Obeť je v permanentnom psychickom tlaku. Neustále myslí na problémy v práci, líha si s nimi, vstáva s nimi,
pričom sa v noci často budí plná strachu. Nepomáhajú ani víkendy, obeť od piatku myslí na pondelok, kedy to
začne znova.(Funtík, Černochová, Kissová,Daňová, Černý)

4. Tým, že obeť mobbingu, bossingu nie je schopná účinne brániť, potom dochádza v práci zákonite zníženie
pracovného výkonu, zníženie kvality práce. (Lucinová,Smolková, Guštafíková, Paniaková)

5. Obeť je často práceneschopná, a tým všetkým paradoxne dáva za pravdu šéfovi, ktorý jeho tyranizovaním
dosiahol jeho čiastkové alebo úplné zlyhanie. (Neštráková, Glavová, Hudecová)

6. Obeť si často spôsobí posttraumatickú stresovú poruchu, ba neraz dochádza až k samovražde obete.
!Petrusová, Valent,Sziglová)



Páchanie skutku z pohľadu právnej praxe

Z každého registrovaného prípadu mobbingu Inštitút ochrany ústavných práv zaznamenal, že v jeho skutku

chýba pre právnu prax:

1. ochrana a dodržiavanie ľudských práv a ľudskej dôstojnosti v pracovnom prostredí;

2. výchova, vzdelávanie, poradenstvo a osveta v oblasti pracovnoprávnych a morálnych vzťahov
na pracoviskách;

3. predstava o monitoringu pracovísk;

4. identifikácia patologických pracovnoprávnych a medziľudských vzťahov;

5. porušovanie existujúcich právnych predpisov;

6. ťažká vymožiteľnosť práva;

7. následky patologickej sociálnej sféry s dopadom na jednotlivca;

8. následky patologickej sociálnej sféry vyjadrené v ekonomických súvislostiach;

9. medializácia príbehov mobbingu, bossingu a následné reakcie zamestnávateľov;

10. zločinná činnosť mobbérov, ktorí ignorujú všetky kontrolné zložky spoločnosti, počnúc prokuratúrou,
končiac NR SR.

Vláda SR je úplne mimo, nemá žiadny prehľad o mobbingu ani o bossingu, dokonca ignoruje diskrimináciu
a šikanu, jednoducho, v spoločnosti chýba kontrola a súdna dôslednosť.



Ako sme sa snažili získať spoluprácu a logo Národného inšpektorátu práce

Záštitu môže získať výhradne aktivita, ktorá je v súlade so strategickými plánmi a cieľmi: BOZP pri práci v SR

napríslušné programovacie obdobie a programom jej realizácie a kľúčové dohovory Medzinárodnej organizácie

práce, ktorými je SR viazaná.

Záštitu môže získať aj aktivita, ktorá má jedinečný prínos v prospech zvyšovania povedomia v oblasti inšpekcie

práce, presadzovanie ochrany zamestnancov pri práci a BOZP a šírenie jej osvety s regionálnym,

celoslovenským alebo medzinárodným charakterom.

Na webových stránkach sme našli Podmienky udeľovania záštity NIPu a oprávnenie používať meno,

akronym alebo logo NIPu. Nakoľko naše aktivity majú jedinečný prínos v prospech zvyšovania povedomia

občanov

v oblasti inšpekcie práce, presadzovanie ochrany zamestnancov pri práci a BOZP a šírenie jej osvety

s regionálnym, celoslovenským alebo medzinárodným charakterom požiadali sme dňa 2. 7. 2018 NIP o záštitu.

Dňa 24. 7. 2018 nám NIP odpovedal s tým, aby sme doplnili našu žiadosť.

Dňa 14. 9. 2018 sme doplnili o konkrétny termín a miesto konania aktivity a zaslanie program konferencie.

Ako nám napísali : ...” potom bude žiadosť zase posúdená”.

Dňa 16.10.2018 sme dostali odpoveď: „podporujeme Vaše myšlienky, vážime si vašu činnosť a aktivity spojené

s problematikou ochrany zamestnancov pred mobbingom, avšak v zmysle podmienok udeľovania záštity NIPu,

naša žiadosť nesplnila potrebné náležitosti“. Aj napriek našej snahe o spoluprácu sa nám NIP deň pred

konaním konferencie ospravedlnil.



Pozdrav z NIPu deň pred konferenciou 

Náš projekt IOUP čiastočne nadväzuje na volebný program s ktorým som bola zvolená do slovenského

parlamentu - má cieľ pôsobiť preventívne a informatívne aj na mladých ľudí, pripraviť ich na úlohu slušného

morálneho zamestnávateľa, alebo na úlohu sebavedomého zamestnanca ktorý vie obhájiť svoje ľudské práva. Toto je

oblasť, v ktorej zlyhala rovnako Cirkev, ako aj každá doterajšia vláda SR.

Nahliadnutím do pracovno-právnych ustanovení zisťujeme detto:

Žiadna definícia na ochranu proti mobbingu, bossingu, stalkingu... neexistuje. Bezprostredným následkom

neoprávneného mobbingu sú príznaky depresií, poruchy koncentrácie, psychiatrické syndrómy a najrôznejšie

psychosomatické ochorenia. 1

Štátni úradníci boli a mnohí ešte stále sú zvyknutí na absolutizmus, „samovládu“. Nikto im nerozkáže, a mnohí z nich

nechcú byť ústretoví k občanovi.

Pozdrav z NIPU Vážená pani JUDr. Ritomská, dovoľte mi poďakovať sa Vám za pozvanie na Vami organizovanú

medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 15. 11. 2018 v Bratislave. Zároveň mi dovoľte oznámiť Vám, že

vzhľadom na vysokú pracovnú zaneprázdnenosť sa konferencie v zastúpení Národného inšpektorátu práce nebudem

môcť zúčastniť. Želám Vám veľa úspechov vo Vašej ďalšej práci. S pozdravom Ing. Jana Mochňacká vedúca |

oddelenie pracovnoprávnych vzťahov | odbor inšpekcie práce

Aké sú kompetencie IP? Pri výkone inšpekcie práce vychádzajú inšpektoráty práce z predložených dokladov

a nerozhodujú o sporných nárokoch vzniknutých z pracovnoprávnych vzťahov medzi zamestnancom

a zamestnávateľom, ale o týchto rozhodujú výlučne súdy v zmysle ust. § 14 Zákonník práce, kde je uvedené cit. „Spory

medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy.“Je

to len ukážka, že štátne majú svoju náplň práce, ktorá nie je nastavená, ako pomoc pre občanov. Presúva sa tu

zodpovednosť na niekoho iného, v tomto reťazci z úradov sa posúva zodpovednosť na súdy.



Pani kontrolórka z NIP Ing. Daniela Múdra nám potvrdila v prípade Ing arch. Ivany Lisickej PhD.:

1. porušenia Zákonníka práce na pracovisku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde nie je a nebola

zabezpečená ochrana práce po návrate ženy, matky z materskej dovolenky,

2. zamestnávateľ nemal zistené, že pani inžinierka nastúpi po materskej dovolenke a nezabezpečil jej riadnu

prácu - zákon ju predsa chráni,

3. porušenia zákona o inšpekcii práce pri výkone inšpekcie práce jeho vykonávateľom Inšpektorátom práce

Bratislava,

4. pochybil aj kontrolór STU pri šetrení ňou podanej sťažnosti,

5. mobbing obete zamestnankyne, matky, ženy pokračuje,

6. je v pozícii moci mobbéra, ktorý sa rozhodne prepustiť zamestnanca. Aj cez porušenie zákona. A je jedno či je

to matka detí, alebo otec rodiny.



Úrady práce by mali pomáhať nezamestnanému v sebaobrane proti neoprávnenému prepusteniu

A/ registrovať spôsoby prepustenia tak, aby neoprávnené spôsoby prepustenia boli okamžite vecne riešené

Inšpektorátom práce, alebo Justíciou, či Prokuratúrou, Okamžitým úkonom zrušenia platnosti takého

prepustenia.

B/ vytvoriť empirickú tabuľku príčin a spôsobov prepustenia zo zamestnania, a to z toho dôvodu, že legislatívu

vieme tvoriť len na základe zistenej príčinnej súvislosti. Tvorbu zákona predbieha skúsenosť, a tá musí byť

taxatívne podchytená, zaregistrovaná.

Národný inšpektorát práce prijal začiatkom júna 2017 v záujme efektívneho rozvoja sústavy inšpekcie práce

Koncepciu činnosti NIP do roku 2020 pre všetky inšpektoráty práce z celého Slovenska.Jej prioritou je

zlepšiť ochranu zamestnancov pri práci. K tomu uviedol generálny riaditeľ NIP Ing. Karol Habina:

„Za úspešnou firmou stoja spokojní zamestnanci.

Mimoriadne dôležitým predpokladom spokojnosti je zabezpečenie ochrany ich práv, života a zdravia. Práve

toto musí byť základným spoločným cieľom zástupcov zamestnávateľov, zamestnancov a v neposlednom

rade aj sústavy inšpekcie práce. Za najväčšiu prioritu považujem venovať sa problematikám prevencie,

osvety a nastaveniu prehľadnej a vyváženej legislatívy.

Každý by mal začať od seba a tak Národný inšpektorát práce prijal Koncepciu rozvoja inšpekcie

práce, aby sme v tomto spoločnom boji boli silným a významným partnerom. Spokojný zamestnanec sústavy

inšpekcie práce vytvára predpoklad kvalitného a efektívneho plnenia úloh inšpekcie práce, z čoho vyplýva

ochrana práv, života a zdravia zamestnancov a úspech podnikateľov .“



Skúsenosti zo súdnych siení

- prípad exposlankyne parlamentu a ostatných 24 žalobných návrhov

- prípad oznamovateľov protispoločenskej činnosti (Šaling, Lucinová, a ďalší)

- štátne inštitúcie, kouči, mediátori, neziskové organizácie. charita.

Koho zo štátnych úradníkov vypočuje poslanec alebo vláda? Ani jeden poslanec, ktorému sa podarilo niečo upraviť

a zmeniť pomocou zákona, nikdy nesleduje, ako sa „jeho“ zákon aplikuje v praxi. Splnil požiadavku lobbistov, urobil si
poslaneckú čiarku a tým to zhaslo.

Prečo sa nedarí slovenskú zákonodarnú činnosť orientovať na potlačenie psychického násilia na pracoviskách?

Lebo Slovensko je „štandardný“ štát v rámci EÚ, má svoje pestované psychické násilie na pracoviskách. Legislatívna

činnosť zákonodarcov je typická, je paneurópsky zameraná „na objednávky lobistov“. Zamestnávatelia majú svojich

poslancov a tí im „ušijú zákon na mieru“.

Zákony, ktoré sa prijímali a prijímajú, žiaľ, nemajú nastavený systém kontrolného mechanizmu. Ako to, že nikoho

nenapadlo zaviesť kontrolný poslanecký systém na monitoring účinnosti nových zákonov? Jednoducho preto, lebo

zverstvo v parlamente sa honosí počtom legislatívnych návrhov.

Robia si štatistiku a médiá ich v tom podporujú, že kto koľko návrhov podal a koľko z toho bolo schválených. Je to

choroba, vôbec ich nezaujíma dopad zákonov na život občanov.



Dôsledky zlého systému

Slovensku škodí rozkrádanie mnohomiliónových súm mocipánmi štátu, ktoré potom chýbajú v školstve,

zdravotníctve a iných oblastiach, ale aj ďalšie dôsledky tejto organizovanej protištátnej činnosti:

- Korupcia a biedna vymožiteľnosť práva je najväčšou brzdou dobrého a poctivého podnikania na Slovensku

a škodí hlavne drobným domácim podnikateľom. To zvyšuje chudobu, nespravodlivú sociálnu nerovnosť

i nezamestnanosť.

- Štát riadený skorumpovanými politikmi, úradníkmi a oligarchami zdierajúcimi vlastných spoluobčanov ťažko

odolá aj iným zlým vplyvom a záujmom. Poškodzovanie nezávislosti a možnosti slobodného konania SR.

Chýbajúce prostriedky štát nahrádza aj zvyšovaným zadlžovaním.

- Chudobný a zadĺžený štát má oslabenú nezávislosť a slobodu, napr. voči svojim veriteľom i rôznym tlakom

zo zahraničia.

- Poškodzovanie autority štátu v očiach vlastných občanov. Tí si nemôžu vážiť štát, v ktorom je tak biedna

vymožiteľnosť práva a spravodlivosti. Ničí sa dôvera občanov v políciu a súdy, aj úsilie a dobré meno poctivých

štátnych úradníkov i policajtov.

- Zlá ekonomická, právna a kultúrno-politická situácia vyháňa mnoho slušných a kvalifikovaných ľudí

zo Slovenska.



Závery našich pozorovaní

Pokračujeme v skúmaní patologických procesov a ich príčin v medziľudských vzťahoch, hľadáme a aplikujeme
humánne formy (legislatívne aplikácie, didaktika), metódy (psychoterapia), prostriedky (penitencia, satisfakcia),
a chceme ošetriť zlé ľudské vzťahy. Lebo môžeme konštatovať nenormálne, neľudské stavy vo vzťahoch medzi
ľuďmi.

Ako všade v krajinách EÚ prebieha boj o miesta a všade pribúda počet psychiatrických pacientov následkom
nekalého prepustenia zo zamestnania.

Je dôležité , aby všetky štáty EÚ prijali potrebnú preventívnu legislatívnu a účinnú ochranu zamestnancov.

Sme presvedčení, že štát je povinný predchádzať takýmto situáciám. Inšpektorátom práce a Úradom práce
Vyhláškou nariadiť resp. vytvoriť Právne oddelenia na Úradoch práce, kde budú riešené sťažnosti prepustených
alebo šikanovaných zamestnancov;

Štatistika únikov zo štátneho rozpočtu prezentuje vysoké čísla strát. Aj to je dôvod, pre ktorý je legislatívna
prevencia mobbingu nevyhnutná.Identifikácia s cieľmi zamestnávateľa sa stala bludom, už nič negarantuje
existenciu zamestnaneckej pozície. Výsledkom je „strata úcty k zamestnávateľovi“, ktorý nie je schopný garantovať
„trvalú pracovnú pozíciu“. Vznikol deficit hodnotového motívu v „hierarchickom usporiadaní“, vznikajú
„anarchické nálady“, množia sa motívy k občianskej neposlušnosti.

Súdy a centrá právnej pomoci nemajú právne skúsenosti s témou mobbing.Je potrebné čeliť stresovým situáciám - to
sú základné dispozície IOÚP Duševné zdravie človeka je poznačené rôznym typom duševných chorôb, sú to vážne
problémy s prispôsobením sa občianskemu životu.

Tieto všeobecné trendy vo vývoji spoločnosti nielen na Slovensku ale vo všeobecne krízovom období sveta, môžu
byť nevhodne podčiarknuté patologickými vzťahovými fenoménmi, a v určitej súčinnosti môžu vyvrcholiť
v patologickom útoku na vybrané obete medzi zamestnancami. Prejavilo sa to v Gorile alebo vo vražde Jána
Kuciaka.

Našimi konferenciami prispievame k šíreniu osvety a monitoringu Na základe stretnutí s občanmi sme prišli
na riešenia aby sme mohli naplniť všetky potreby občanov - k tomu sme založili Úniu štátnej starostlivosti.


