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Šikanovaním sa rozumie : 

a) správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného žiaka 

b) úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych 

dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť. 

 

Podstatou šikanovania je najmä : 

a) úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky  

b) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov 

c) prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou. 

 

Šikanovanie sa môže prejaviť : 

a) v priamej forme, najmä fyzickými útokmi, urážaním, nadávkami, posmechom, 

zosmiešnením, vyhrážaním, vydieraním... 

b) v nepriamej forme, najmä prehliadaním, ignorovaním 

 

Kyberšikanovanie  je priama forma šikanovania, pri ktorej ide o zneužitie informačno –

komunikačných technológií (najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na úmyselné 

ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie. 

 

Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku. 

Žiak, ktorý je agresorom, môže byť trestne stíhaný.  

Skutočnosť, že fyzická osoba nie je trestne zodpovedná z dôvodu nízkeho veku nie je 

prekážkou na podanie žaloby vo veci náhrady škody, ktorú žiak spôsobil. Zákonný zástupca 

žiaka a žiak zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne. 

 

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorému je známy prípad šikanovania 

a neprijme žiadne opatrenia, môže byť stíhaný najmä za trestný čin: 

a) neprekazenie trestného činu  

b) neoznámenie trestného činu 

c) ublíženie na zdraví. 

 

Prevencia šikanovania sa zabezpečuje najmä formou súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu 

vrátane pozitívneho vplyvu osobnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 

v rámci každodenného vyučovania, obsahového zameranie a didaktiky predmetov 

a prierezových tém. 

 

Riaditeľ školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ priebežne informujú zákonných 

zástupcov o preventívnych činnostiach školy. 

 

Riaditeľ školy zodpovedá za systémové aktivity školy v oblasti prevencie šikanovania. 

a) vytvára pozitívne prostredie v škole 

b) podporuje prosociálne správanie  a vzťahy detí 

c) určuje  v školskom poriadku pravidlá 

         1. správania sa vrátane sankcií za ich porušenie 



         2. používania informačno-komunikačných technológií  

d) rozpracúva podrobnosti prevencie a riešenia šikanovania žiakov vo vnútornom predpise 

školy 

 

Riaditeľ školy: 

a) zabezpečí bezodkladnú pomoc obetiam a ochranu detí 

b) zabezpečí dozor v triede, kde sa preveruje šikanovanie  

c) vykoná opatrenia na zabránenie možnej krivej výpovede agresora jeho izoláciou počas 

preverovania šikanovania  

d) preveruje šikanovanie 

e) zabezpečí, aby obeť nebola konfrontovaná s agresorom, 

f) zabezpečí zistenie vhodných svedkov 

g) uchová dôkazy pri podozrení na kyberšikanovanie  

h) kontaktuje vo vzťahu k obeti, agresorovi a svedkovi šikanovania zákonných zástupcov, 

i)kontaktuje miestne príslušné centrum 

 

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný šikanovanie, alebo 

podozrenie zo šikanovania medzi žiakmi bezodkladne riešiť a každej jeho obeti bezodkladne 

poskytnúť pomoc 

 

Riaditeľ školy je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní podozrenie, že žiak sa 

dopustil: 

a) šikanovania, 

b) spáchania trestného činu 

Pri podozrení na šikanovanie žiaka spolupracujú riaditeľ školy, koordinátor prevencie, 

výchovný poradca, ďalší pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci s rodinou obete 

a s rodinou agresora. Dbajú pri rozhovore so zákonným zástupcom obete, agresora alebo 

svedka najmä na zachovane dôvernosti informácií. 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť 25. októbra 2018 

 

V Zlatých Moravciach, 25.10.2018                                     RNDr. Renáta Kunová, PhD. 

                                                                                                             riaditeľka školy 


