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Riaditeľka školy vydáva smernicu k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov, ktorá 

vychádza zo Smernice č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v 

školách a školských zariadeniach, ktorú vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu SR podľa § 3 písm. d) a o) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon), v súlade s článkom 11 ods. 2 písm. f) druhým bodom Organizačného poriadku 

MŠVVaŠ SR  

 

Čl. 1  

Úvodné ustanovenia 

1. Táto smernica sa vydáva za účelom prevencie a riešenia šikanovania, násilia 

a rizikového správania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského 

zariadenia  podľa § 144 ods. 1 písm. o) a § 153 ods. 1 zákona a na práva žiaka podľa§ 

144 ods. 1 písm. i) a k) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti 

preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania v nadväznosti na 

zodpovednosť školy a školského zariadenia podľa ustanovení školského zákona. 

3. Cieľom smernice je vzhľadom na závažnosť šikanovania poskytnúť základné 

informácie nie len pedagogickým zamestnancom, ktorí sa podieľajú na výchovno-

vzdelávacom procese o formách, prejavoch, návrhoch na riešenie, spôsoboch 

preventívneho pôsobenia a o potrebe spolupráce s rodinou žiakov ako aj s príslušnými 

inštitúciami. 

Čl. 2  

Pôsobnosť 

Smernica sa vzťahuje na činnosť:  

1. školy, 

2. školského klubu detí. 

 

Čl. 3 

Charakteristika šikanovania 

 

1. Šikanovaním sa rozumie: 

akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorého zámerom je ublíženie inému žiakovi 

alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované 

použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších 

dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, 

ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví.  

 

2. Podstatné znaky šikanovania sú: 

 úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu 

druhému,  

http://www.minedu.sk/data/att/13481.pdf
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 agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,  

 opakované útoky, 

 nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou, 

 v nepriamej forme prehliadanie, ignorovanie, zámerné vyčleňovanie z kolektívu.  

 

3. V prípade agresorov ide často o jednotlivcov : 

 nadpriemerne telesne zdatných, silných, obratných (nepomer síl hlavne pri 

fyzických útokoch), 

 sebaistých, neúzkostných, často však pochádzajúcich z prostredia s nevhodnou 

výchovou (citový chlad, ponižovanie, nedostatok záujmu, fyzické násilie, agresívne 

správanie rodičov), 

 typická je túžba dominovať, ovládať druhých, bezohľadne sa presadzovať, 

ubližovanie druhým im prináša radosť, 

 často sú vzťahovační, s nízkym prahom frustračnej tolerancie, ľahko sa urazia, 

 môže ísť taktiež o jednotlivcov, ktorí sa takýmto správaním snažia zapadnúť do 

partie. 

 

4. Obeťou šikanovania sa môže stať každý. Šikanovanie hrozí zväčša deťom, ktoré prídu 

ako nové do zohratého kolektívu. Tieto deti sa môžu stať predmetom nepriateľstva pre 

nejakú svoju prednosť/odlišnosť. Môžu to byť deti príliš zrelé, premýšľavé, ušľachtilé 

či infantilné pre svoju jemnosť. Najčastejšie sa deti stávajú obeťami šikanovania ak:  

 Ak sa od skupiny odlišujú pre nejakú zvláštnosť (dobrý žiak, žiak s handicapom...) 

 Ak majú v škole málo kamarátov, ťažšie nadväzujú kontakty 

 Pôsobia na ostatných dojmom citovo labilného jednotlivca 

 Ak sa jedná o deti pochádzajúce zo slabšej sociálnej vrstvy (menej atraktívne 

oblečenie, hygienická zanedbanosť...) 

 Ak provokujú agresiu vlastným správaním 

 

Obeť máva zvyčajne nízke sebavedomie, má sklon pociťovať zanedbanie bez 

dostatočného dôvodu, dieťa sa považuje za hlúpe, nezaujímavé, submisívne sa 

podriaďuje. Prítomné býva taktiež ťažšie presadzovanie sa medzi vrstovníkmi.  

 

5. Rozpoznanie obete šikanovania : 

 dieťa je cez prestávky často samé, ostatné deti o neho nejavia záujem 

 pri skupinových aktivitách (delenie na družstvá) je často volené ako posledné 

 cez prestávky vyhľadáva blízkych učiteľov 

 pôsobí smutne až depresívne (máva blízko k plaču) 

 zhoršuje sa mu prospech (niekedy náhle) 

 jeho osobné veci sú poškodené alebo zničené 

 má odreniny, modriny, škrabance (nevie ich vysvetliť) 

 často sa pred odchodom do školy sťažuje na bolesť hlavy, brucha 

  



6. Formy šikanovania  

 

a. Priama forma sa prejavuje: fyzickými útokmi, urážaním, nadávkami, posmechom, 

zosmiešnením, príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzením 

veci, vyhrážaním, zastrašovaním, vydieraním, zneužitím osobných údajov, 

fotografií, šírením nepravdivých informácií alebo kyberšikanovaním 

 

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, pričom sa často vyskytuje v spojení s 

inými formami šikanovania.  

 

Kyberšikanovanie má najčastejšie tieto znaky  

 sociálna prevaha alebo psychická prevaha agresora, nie je nutná fyzická prevaha,  

 agresor vystupuje často anonymne,  

 útok nevyžaduje fyzický kontakt agresora a obete,  

 agresor spravidla nevidí priamu emocionálnu reakciu obete na útok s ohľadom na 

anonymitu a odstup, ktoré informačno-komunikačné technológie umožňujú,  

 útoky sa šíria prostredníctvom internetu podstatne rýchlejšie ako inými spôsobmi,  

 útoky sú prístupné veľkému množstvu osôb,  

 agresor je schopný uskutočniť útok z rôznych miest,  

 útoky môžu mať dlhšie trvanie v čase,  

 obeť nemusí o napadnutí dlhšiu dobu vedieť,  

 obeť nemusí byť schopná identifikovať agresora,  

 zverejnené informácie, fotografie a audiozáznamy a videozáznamy môže byť 

náročné odstrániť z internetu. 

  

b. Nepriama forma sa prejavuje: prehliadaním, ignorovaním, zámerným vyčleňovaním 

z kolektívu alebo nedobrovoľným vystavovaním agresívnym situáciám  

 

Čl. 3  

Priestupková a trestnoprávna zodpovednosť súvisiaca so šikanovaním 

 

Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať aj skutkovú podstatu trestných 

činov v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon. Ide najmä o trestný čin:  

 ohovárania  

 nebezpečného vyhrážania  

 ublíženia na zdraví  

 obmedzovania osobnej slobody  

 nátlaku  

 vydierania  

 lúpeže  



 hrubého nátlaku  

 krádeže  

 poškodzovania cudzej veci  

 neoprávneného užívania cudzej veci  

 

Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo 

trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo 

viacerých osôb.  

 

Zodpovedný za priestupky je ten, kto v čase spáchania priestupku dovŕšil pätnásty rok 

svojho veku. 

„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 na majetku 

alebo vo veci náhrady ujmy, ktorú žiak spôsobil na zdraví. Zákonný zástupca žiaka 

a žiak zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne“: 

 

Pedagogický alebo odborný zamestnanec , ktorému je známy prípad šikanovania 

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

 

 Ublíženia na zdraví 

 Neoznámenia trestného činu 

 Neprekazenia trestného činu 

 

Čl. 4  

Prevencia šikanovania 

Základným preventívnym opatrením je kontinuálne vytváranie a udržiavanie 

bezpečného, príjemného a tolerantného prostredia pre žiakov ako aj zamestnancov školy.  

Prevencia šikanovania je zabezpečovaná nie len odborným pôsobením školského 

psychológa, ale je aj súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so zreteľom na 

pozitívny vplyv osobnosti pedagogických zamestnancov v rámci každodenného 

vyučovania, obsahovaného zamerania, didaktických predmetov a prierezových tém 

zameraných na: 

 

 Osobný a sociálny rozvoj žiakov 

 Ochranu životného prostredia a zdravia 

 Výchovu a vzdelávanie k ľudským právam 

 Boj proti extrémizmu, multikultúrnu výchovu 

 Výchovu k tolerancii a porozumeniu 

 Výchovu k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu 

 



Prevencia proti šikanovaniu je taktiež zabezpečovaná v rámci spolupráce školy s inými 

organizáciami (poskytovanie rôznych preventívnych programov) so zameraním sa na 

diskusie, hry, súťaže. 

Situácia na škole je priebežne monitorovaná školským psychológom. Dôležitým bodom je 

spolupráca medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami.  

V rámci účinnej prevencie šikanovania je pri príprave a realizácii celoškolskej stratégie 

dôležité najmä: 

 

 Vytvoriť pozitívnu klímu v škole a v triede. Viesť s deťmi diskusiu, trpezlivo 

a s rešpektom ich počúvať. 

 Navodiť úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy, rodičmi a jasne 

vymedziť možnosti oznamovať aj náznaky šikanovania (treba zachovávať dôvernosť 

týchto oznámení). 

 Vo vnútornom poriadku školy jasne stanoviť pravidlá správania vrátane sekcií za ich 

porušenie, viesť písomné záznamy o riešení konkrétnych prípadov šikanovania. 

 Zaistiť v súlade s pracovným poriadkom dozor pedagogických zamestnancov cez 

prestávky, pred začiatkom vyučovania, počas vyučovania až do odchodu žiakov zo 

školy. Toto je dôležité hlavne v priestoroch kde k šikanovaniu už došlo alebo by k nemu 

mohlo dochádzať. 

 Oboznámiť pedagogických zamestnancov so systémom školy pre oznamovanie 

a spôsob riešenia šikanovania, zvyšovať informovanosť pedagogických zamestnancov, 

informovať pedagogických zamestnancov, žiakov aj rodičov ako postupovať v prípade, 

že sa o šikanovaní dozvedia. 

 

Čl. 5  

Postup v prípade zistenia šikanovania 

 

V prípade, že v priestoroch budovy počas školského vyučovania a na školských akciách sa 

zistí prípad šikanovania, je každý pedagogický i nepedagogický zamestnanec povinný 

postupovať nasledovne : 

 

1. Zamestnanec, ktorý zistí šikanovanie, informuje o tejto skutočnosti triedneho učiteľa 

agresora a obete, výchovného poradcu, školského psychológa a vedenie školy.  

2. Triedni učitelia si na vyšetrenie prizvú daných žiakov, zamestnanca školy, ktorý 

skutočnosť oznámil, výchovného poradcu prípadne koordinátora prevencie. O danom 

vyšetrení triedni učitelia spíšu zápis, pričom tento odovzdajú v jednom vyhotovení 

vedeniu školy. 

3. V zápise popíšu skutočnosť, vyjadrenia agresora a obete a navrhnú opatrenia na 

riešenie. 

4. Triedni učitelia agresora a obete v spolupráci s výchovným poradcom si pozvú na 

pohovor rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov (nie v jednom termíne, 

oddelene). Aj o tomto stretnutí spíšu zápis. K pohovoru prizvú aj člena vedenia školy.  



5. Po písomnom uzavretí celého prípadu, zvážení návrhov na opatrenia, vyjadrení 

agresora a obete, rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov riaditeľ školy 

rozhodne o ďalšom postupe v súlade so školským poriadkom školy, pracovným 

poriadkom školy, resp. zákonom č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon a zákonom č. 

372/1990 Z. z. – Zákon SR o priestupkoch.  

6. Nakoľko šikanovanie je závažným negatívnym spoločenským javom, celý prípad 

vyšetrenia šikanovania sa bude realizovať pri zachovaní dôvernosti až do vyriešenia 

daného prípadu. Týmto postupom nie je dotknutá informačná povinnosť školy.  

7. V prípade, že tento negatívny jav zistí žiak školy, je povinný okamžite o tejto 

skutočnosti informovať svojho triedneho učiteľa, výchovného poradcu, v ich 

neprítomnosti člena vedenia školy.  

8. V prípade, že rodič má podozrenia na šikanovanie, informuje o tejto skutočnosti 

triedneho učiteľa, príp. ďalšieho pedagogického pracovníka, na ktorého hodinách 

dochádza k šikanovaniu. Ak podozrenie na prejavy šikanovania nie je bezodkladne a 

uspokojivo vyriešené v právomoci pedagogických pracovníkov, obráti sa rodič s 

informáciou na riaditeľa školy. V prípadoch preukázateľných prejavov šikanovania sa 

rodič priamo obráti na riaditeľku školy.  

 

Čl. 6  

Opatrenia na riešenie šikanovania 

 

Opatreniami na riešenie šikanovania pre obeť a jej zákonných zástupcov, osoby, ktoré sa 

osobne starajú o dieťa a zariadenie, v ktorom je obeť umiestnená na základe rozhodnutia 

 súdu sú najmä : 

 odporúčanie vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť,  

 zabezpečenie skupinového intervenčného programu v spolupráci so školským 

psychológom, prípadne s CPPPaP, 

 zaistenie bezpečia obete,  

 zabezpečenie informovania a poradenstva o šikanovaní pre dotknuté osoby  

 

 Opatreniami na riešenie šikanovania pre agresora a jeho zákonných zástupcov, osoby, 

ktoré sa osobne starajú o dieťa a zariadenie, v ktorom je agresor umiestnený na základe 

rozhodnutia súdu sú najmä:  

 odporúčanie zákonným zástupcom agresora vyhľadať odbornú starostlivosť, 

 preloženie agresora do inej triedy alebo do inej výchovnej skupiny, ak je agresor 

schopný stále ohrozovať svoje okolie,  

 uloženie opatrenia vo výchove podľa § 58 ods. 2 a 3 zákona.  

 

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný šikanovanie, alebo 

podozrenie zo šikanovania medzi žiakmi bezodkladne riešiť a každej jeho obeti 

bezodkladne poskytnúť pomoc.  

 



Čl. 7  

Spolupráca školy s Orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánom 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

 

V mimoriadnych prípadoch má škola povinnosť: 

 odporučiť rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt v 

diagnostickom centre, prípadne do liečebno-výchovného sanatória,  

 oznámiť prípad príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - sociálno-právna 

ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého 

v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov,  

 oznámiť prípad príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu 

prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo čin 

inak trestný (u maloletých).  

 

Čl. 8  

Opatrenia na prevenciu šikanovania  

 

 Oboznámiť s obsahom Smernice k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov – žiakov, 

rodičov a pedagogických aj odborných zamestnancov školy. 

 V prípade podozrenia na  výskyt šikanovania bezodkladne informovať zodpovedných 

zamestnancov školy (riaditeľstvo školy, školský psychológ, triedny učiteľ). 

 Dôsledne vykonávať pedagogický dozor. 

 Realizácia programov zameraných na prevenciu šikanovania v triednych kolektívoch. 

 V spolupráci s ostatnými inštitúciami organizovanie besied zameraných na prevenciu 

šikanovania. 


