
 

      ŠIKANOVANIE  
 

 

 
Chicane je slovo francúzskeho pôvodu a znamená zlomyseľné obťažovanie, týranie, 

sužovanie, prenasledovanie. Pod pojmom šikanovanie najčastejšie rozumieme také 

správanie, ktoré jedinec vníma ako fyzické, resp. psychické obťažovanie, narúšajúce jeho 

integritu. 

Prejavy šikanovania sa vyskytujú takmer vo všetkých kolektívoch tried  stredných škôl./ 

Výsmech, drobné „ústrky“, „strkačky“, bitky, „obťažovanie“ je tolerované po hranicu, keď to 

šikanujúci „preženie“ , alebo to šikanovaný už ďalej nechce, resp. nedokáže zvládať. 

Základný princíp ktorý musí platiť od prvého dňa školského roka bez výnimky pre 
všetkých študentov, rodičov aj pracovníkov školy, ale aj domovy mládeže a pracoviska 
praktického vyučovania je: 
 

„SME  ŠKOLA, KDE SA ŠIKANOVANIE NETOLERUJE !“ 
Každému študentovi, aj rodičovi musí byť od prvého dňa v škole jasné, že pri šikanovaní 

neexistuje miera tolerancie. To isté platí aj pre pedagogických pracovníkov - ani oni sa nesmú 

beztrestne dopúšťať správania ponižujúceho ľudskú dôstojnosť.   

Presne vymedzené pravidlá žiaduceho aj nežiaduceho správania, ako aj súbor odmien za ich 

dodržanie a trestov za porušenie sú predpokladom prevencie šikanovania. Pravidlá je nutné 

stanoviť v školskom poriadku, oboznámiť s ním žiakov a rodičov, pravidelne ich hodnotiť 

a kontrolovať.  

Je potrebné určiť spôsob identifikácie prejavov šikanovania v triede, jedálni, na praktickom 

vyučovaní.  

Spôsob riešenia šikanovania riešiť ako pripravený model / konkrétne opatrenia /:  

- zadefinovať jasne to, čo za šikanovanie  považujeme, aké presné prejavy v správaní 

napĺňajú podstatu šikanovania / vymedziť aj „nevinné predbiehanie sa v jedálni „, 

zlomyseľnosti chlapcov smerom k dievčatám, nadávky, výsmech, neprimerané 

správanie starších k mladším ročníkom študentov, / 

- reagovanie pedagóga resp. kohokoľvek, keď sa stane aj náhodným svedkom správania 

vykazujúceho prvky šikanovania,  

- čo a kedy bude riešiť pedagóg, kolektív triedy, rada školy 

 

Podľa stupňa závažnosti situáciu rieši pedagóg, ak situáciu nezvláda, vedenie školy, resp. 

pedagogická rada školy ujednotí na postupe. /  komu prípad hlásiť, kam sa má vinník odviesť, 

kto kde zabezpečí dozor, ako ochrániť obeť šikanovania, kto bude zodpovedný za riešenie 

konkrétnych prípadov pokiaľ sa vyskytnú atď/. 

Pri naplnení skutkovej podstaty trestného činu, resp. pri podozrení, že sa jedná o trestný čin 



ohlásiť tento čin na políciu a následne s ňou spolupracovať.  

 

Šikanovania sa bezprostredne dotýka § 235 a 237 Trestného zákona v jeho ôsmej hlave, v 

ktorej sú uvedené skutkové podstaty trestných činov proti slobode a ľudskej dôstojnosti. 

 

Vydieranie vymedzuje § 235 ako trestný čin, ktorého sa dopúšťa ten, „kto iného násilím, 

hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel.“ 

 

Útlak sa v § 237 označuje ako trestný čin, ktorého sa dopúšťa ten, „kto iného núti, 

zneužívajúc jeho tieseň alebo závislosť, aby niečo konal, opomenul alebo trpel“. 

 

Obmedzovania slobody a vyznania sa podľa § 236 dopúšťa ten, „kto násilím, hrozbou 

násilia alebo hrozbou ťažkej ujmy: 

a) núti iného na účasť na náboženskom úkone 

b) zdržuje iného bez oprávnenia od takejto účasti 

c) inému v slobode vyznania ináč bráni  

Pri šikanovaní sa môžeme stretnúť s vyhrážaním. Pokiaľ tým vzbudí agresor u iného dôvodnú 

obavu a dôsledkom je neblahý psychický účinok na obeť, ide tiež o trestný čin. Aj keď sa to 

dospelému môže zdať banálne, dieťa tým psychicky trpí a možné sú aj trvalé následky. 

Násilné odobratie vecí (peniaze, osobné veci, oblečenie a pod.) aj malej finančnej hodnoty 

môže byť kvalifikované ako trestný čin lúpeže. Rozhodujúci je totiž samotný fakt, že bolo 

použité násilie a nie výška hmotnej straty. 

Pokiaľ sa šikanovanie prejaví na zdravotnom stave poškodeného, môže ísť o trestný čin 

ublíženia na zdraví. V tom prípade je nutné ošetrenie lekára a jeho odborné vyjadrenie. 

Ak je šikanovanie založené na úmyselnom poškodení vecí obete, môže ísť o trestný čin 

poškodzovania cudzej veci. 

Je dôležité si uvedomiť, že keď sú páchateľmi deti mladšie ako 15 rokov, nie sú trestne 

zodpovedné. To však neznamená, že nemôžu byť postihnuté iným spôsobom, pokiaľ bežné 

výchovné postupy nemajú účinnosť. V takých prípadoch je nutné obrátiť sa na sociálneho 

kurátora mládeže odboru sociálnych vecí príslušného mestského alebo okresného úradu. 

Kurátor je oprávnený vo vážnych a odôvodnených prípadoch na základe šetrenia vydať 

predbežné opatrenie na umiestnenie dieťaťa do príslušného ústavu. Toto opatrenie platí až do 

vydania riadneho rozsudku súdu. Z praxe vieme, že realizovať tieto opatrenia je ťažké . 

Sexuálne formy šikanovania môžu byť zahrnuté pod trestné činy pokusu o znásilnenie, 

znásilnenie, pohlavné zneužívanie alebo kupliarstvo. 

Rodičia sa pri zanedbávaní výchovy (túlanie, ponocovanie, asociálne správanie) dopúšťajú 

trestného činu ohrozovania mravnej výchovy, ak svojmu dieťaťu umožňujú viesť záhaľčivý 

alebo nemravný život a je možné ich pri dokázaní činu odsúdiť. 

Pokiaľ k šikanovaniu dochádza v priebehu vyučovania, nesie plnú zodpovednosť za 

vzniknutú  ujmu školské zariadenie a jeho zriaďovateľ. Rodič preto môže požadovať náhradu 

škody na veciach, aj na zdraví. 

 

Rozhodujúcu pozornosť je potrebné venovať výchovným metódam pri vytváraní 

pozitívnej atmosféry v triedach tak, aby študenti mali úctu k sebe, aj iným, efektívne 

komunikovali, boli empatickí, dokázali spolupracovať, konflikty riešili alternatívnym 

nenásilným spôsobom - čo sú všetko prejavy správania sa pôsobiace preventívne proti 

šikanovaniu. / využívať celý výchovno vzdelávací proces, ako súčasť vyučovacích hodín, 

najmä však triednické hodiny, hodiny etiky, referáty študentov, diskusné kluby, články v 

školskom časopise, besedy s pracovníkmi pedagogicko-psychologických poradní, s 

právnikom, políciou a pod./ 



    Vhodné sa javí venovať tejto problematike jednu z triednických hodín na začiatku šk. roka.        

Pri prejavoch šikanovania odporúčame zorganizovať mimoriadnu triednickú hodinu v jeden 

deň,  v jednu hodinu po triedach na celej škole, kde každý triedny profesor informuje adresne, 

kto, čo spravil, čo porušil, aké mal možnosti nápravy, prijaté opatrenia . Dôležité je zamerať 

sa viac na posúdenie činu, ako nositeľa činu. Atmosféra v triede umožňuje formovať postoje 

študentov, vytvára priestor pre vyjadrenie názoru, je priestor  navrhovať možné  opatrenia a 

dohodnúť sa na ďalšej stratégii v danej triede. Podstatná je priama preventívna činnosť 

školského psychológa. Vytvára sa atmosféra, kde skupinové vedomie a skupinová 

zodpovednosť študentov môžu výrazne napomôcť pri predchádzaní šikanovania. 

 


