
Šikanovanie 

V našom CVČ netolerujme žiadne prejavy šikanovania ani iné formy agresie 

a intolerancie. 

 

1. Charakteristika šikanovania 

 

1. Na účel Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a 

školských zariadeniach 
 sa šikanovaním rozumie: 

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

alebo 

b) úmyselný spravidla opakovaný útok voči členovi alebo skupine členov, ktorí sa z rôznych 

dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. 

 

2. Podstatou šikanovania je najmä: 

a) úmysel ublížiť druhému fyzický alebo psychicky, 

b) agresia jedného člena alebo skupiny členov, 

c) prevaha agresora alebo skupiny agresorov  nad obeťou. 

 

3. Šikanovanie sa môže prejaviť: 

a) Šikanovanie sa prejavuje v priamej podobe najmä fyzickými útokmi, urážaním, 

nadávkami, posmechom, zosmiešňovaním, príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli 

obete, odcudzením vecí, vyhrážaním, vydieraním, zneužitím osobných údajov, fotografií, 

šírením nepravdivých informácií 

alebo kyberšikanovaním 

b) Šikanovanie sa môže prejavovať i v nepriamej podobe prehliadaním, ignorovaním, 

zámerným vyčlenením z kolektívu alebo nedobrovoľným vystavovaním agresívnym 

situáciám. 

 

 

4. 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 vyskytujú v spojení s inými formami 

šikanovania. 

 

5.Šikanovanie  

Môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku. 

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. 

 



2.Povinnosti vychovávateľa sa dopĺňajú o : 

 

1. Centrum voľného času zodpovedá za členov v čase výchovno-vzdelávacej činnosti na 

záujmovom útvare a na všetkých aktivitách počas príležitostnej činnosti. 

Za povinnosť uvedenú v tomto bode sú zodpovední všetci pedagogickí zamestnanci centra 

voľného času, konkrétne: 

a) tí, ktorí realizujú výchovno-vzdelávací proces, 

b) tí, ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas všetkých akcií rôzneho druhu príležitostnej 

činnosti, na ktorej sa zúčastňujú  s deťmi. 

 

Šikanovanie nesmie byť zamestnancami centra voľného času v žiadnej miere a podobe 

akceptovateľné a pedagóg musí šikanovanie medzi deťmi bez meškania riešiť a každej 

jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc. Zamestnanec, ktorému je známy prípad 

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

a) neprekazenia trestného činu, 

b) neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví. 

 

Všetci vychovávatelia využívajú princípy a metódy prevencie a riešenia šikanovania v rámci 

kompetencie centra voľného času. 

 

Vychovávateľ je povinný členov ZÚ viesť k osvojeniu noriem medziľudských vzťahov 

založených na demokratických princípoch, pričom rešpektujú individualitu členov, pomáhajú 

rozvíjať pozitívne medziľudské vzťahy. 

 

Vychovávateľ informuje členov o možnosti anonymného oznámenia o šikanovaní vo forme 

listu, ktorý po činnosti v ZÚ nechá na stole alebo v schránke, ktorá je určená na pripomienky, 

návrhy. 

 

 

 

 

3. Povinnosti členov CVČ sa dopĺňajú o:  

 

1. Ak si svedkom šikanovania alebo máš podozrenie, že správanie ostatných by sa dalo 

považovať za šikanovanie, uvedený stav bez meškania nahlás vychovávateľovi na 

záujmovej činnosti alebo ktorémukoľvek pedagogickému zamestnancovi centra, 

ktorému dôveruješ a ten je povinný vec riešiť. 

 

a) Ako sa vyhnúť šikanovaniu, čo robiť: 

 

- Je potrebné hovoriť o svojom probléme s rodičmi, vychovávateľom alebo iným 

dospelým, ktorému člen dôveruje. 

- Vyhýbať sa konfliktom, riešiť veci slovne, nedať sa vyprovokovať. 



- Pri vzniku konfliktu vyjadriť jasne a stručne svoj názor, hneď pritom odísť 

a nezapájať sa do dlhšej a hlbšej rozpravy a oznámiť konflikt vychovávateľovi. 

- Nenechať sa zastrašovať, aj keď je provokatérov viacero. 

- Dôkladne si vyberať priateľov. 

- Uvedomiť si, že chyba nie je v ňom, ale v zlých vzťahoch v kolektíve. 

- Nehanbiť sa za to, že som šikanovaný. 

 

2. V prípade pomoci vyhľadaj: 

 

1. vychovávateľa na záujmovej činnosti, 

2. vychovávateľa na akejkoľvek činnosti v centre, 

3. riaditeľku CVČ, 

4. detskú linku istoty /Príloha č.1/. 

 

 

4. Opatrenia sankcie na riešenie situácie 

 

Hlavným a najdôležitejším opatrením v CVČ je pravidlo, ktorým sa riadime, že:  

V CVČ netolerujeme žiadne prejavy šikanovania. 

 

V prípade, že sa vyskytne prípad šikanovania, budú sa používať tieto opatrenia: 

1. Opatrenia pre obete šikanovania: 

a) odporučiť rodičom člena vyhľadať odbornú psychologickú pomoc,/CPPPaP Dubnica nad 

Váhom/ pre člena ako aj pre rodičov člena, 

b) zorganizovať skupinový intervenčný program v spolupráci s CPPPaP 

c) zaistiť bezpečie obete, 

d)zabezpečiť informácie a poradenstvo o šikanovaní. 

 

2. Opatrenia pre agresorov: 

 a) odporučiť rodičom agresorov vyhľadať odbornú psychologickú starostlivosť  

b) opatrenia v mimoriadne závažných / napr. naplnenie skutkovej podstaty trestného činu, 

ublíženie na zdraví/ resp. opakujúcich sa prípadoch: 

- odporúčanie rodičov  umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt v diagnostickom 

centre, 

- oznámenie príslušnému Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie sociálno-právnej 

ochrany 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, 

- oznámenie príslušnému útvaru policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu 

šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin. 

c) sankcie 

 - napomenutie, pokarhanie vychovávateľom, 

- napomenutie alebo pokarhanie riaditeľom, 

- úplné vylúčenie člena z centra voľného času. 
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