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Čl. I  

Úvodné ustanovenia 

Tento vnútorný predpis sa vydáva za účelom prevencie a riešenia šikanovania, násilia, 

drogových závislostí a sociálno-patologických javov žiakov v škole v súlade so Smernicou č. 

36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. 

 

Čl. II  

Pôsobnosť 

Tento vnútorný predpis sa vzťahuje na činnosť základnej školy. 

 

Čl. III 

Charakteristika pojmov 

 

1. 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. 

 

 

 

2. 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. 
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3. Drogová prevencia  

sa definuje ako iniciatívy, aktivity a stratégie určené na to, aby sa predchádzalo zneužívaniu 

návykových látok, oddialil sa prvý kontakt s nimi, aby sa zamedzilo negatívnym dôsledkom 

spojeným so zneužívaním legálnych a nelegálnych drog. Školská prevencia obsahuje všetky 

aspekty, obmedzuje sa ale na školské prostredie. Zahrňuje prevenciu zneužívania drog a 

pravidlá a predpisy týkajúce sa drog, pomoc pri vyhľadávaní a poskytovaní starostlivosti pre 

ohrozených žiakov v odborných poradenských zariadeniach a službách a akékoľvek ďalšie 

aktivity a stratégie týkajúce sa zneužívania drog v škole. 

 

Čl. IV 

Podstatné znaky šikanovania  

 

a) úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému  

b) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov  

c) opakované útoky  

d) nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou  

e) urážlivé nadávky, posmech 

f) odcudzenie vecí atď. 

 

Čl. V 

Prejavy šikanovania  

 

1.Priama podoba: 

 

a) fyzické útoky 

b) urážlivé prezývky 

c) nadávky  



Základná škola, Ihľany 127, 059 94 Ihľany 

d) posmech  

e) tvrdé príkazy agresora vykonať určitú vec proti vôli obete  

f) odcudzenie veci atď.  

 

 

2. Nepriama podoba: 

 

a) zhoršenie vzťahov v triede  

b) vtieravé správanie agresora  

c) utiahnuté správanie obete  

d) stráž pri dverách  

e)dieťa čaká, kým odídu ostatní zo školy  

f) obeť stojí cez prestávku pri kabinete učiteľov  

g) obeť sa bojí počas hodiny ísť na WC  

h) zhoršenie správania obete  

i) zhoršenie prospechu obete  

j) zvýšená chorľavosť  

k) rodičia vyslovia obavy zo šikanovania  

l) obeť máva „náhodné“ zranenia  

 

 

Čl. VI 

Kyberšikanovanie  

 

Kyberšikanovanie možno definovať ako zámerné a opakované, poškodzujúce správanie 

spôsobované cez elektronické média (internet, mobil a iné) a úmyselné ohrozenie, ublíženie 

alebo zastrašovanie, pričom sa často vyskytuje v spojení s inými formami šikanovania. 
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Čl. VII 

Podstatné znaky kyberšikanovania 

 

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

b) agresor vystupuje často anonymne, 

c) útok nevyžaduje fyzický kontakt agresora a obete, 

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

    anonymitu a odstup, ktoré informačno-komunikačné technológie umožňujú, 

e) útoky sa šíria prostredníctvom internetu podstatne rýchlejšie ako inými spôsobmi, 

f) útoky sú prístupné veľkému množstvu osôb, 

g) agresor je schopný uskutočniť útok z rôznych miest, 

h) útoky môžu mať dlhšie trvanie v čase,  

i) obeť nemusí o napadnutí dlhšiu dobu vedieť, 

j) obeť nemusí byť schopná identifikovať agresora,  

k) zverejnené informácie, fotografie a audiozáznamy a videozáznamy môže byť náročné 

odstrániť z internetu. 

 

 

Čl. VIII 

Prejavy kyberšikanovania  

 

a) urážanie, posmievanie, nadávanie adresované obeti - pomocou SMS, e-mailov, v chate, 

telefonáty, 

b) urážanie, posmievanie, nadávanie obeti viditeľné publiku - pomocou komentárov na profile 

sociálnych sietí (Facebook...), na webstránke, na blogu, 

c) zosmiešnenie, poníženie viditeľné publiku -zverejnením fotky, fotomontáže, 

zosmiešňujúceho videa a pod., 

d) šírenie zosmiešňujúcich obsahov - rozposielanie pomocou SMS, MMS, emailov, zdieľania 

na sociálnych sieťach, 

e) kradnutie identity alebo vytvorenie falošnej virtuálnej identity obete, ich zneužitie - napr. 

vystupovanie a komunikovanie v niekoho mene, 
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f) posielanie obeti fotografii alebo videí s nevhodným či nepríjemným obsahom (niečo 

hnusné, desivé, znázorňujúce ubližovanie, sexuálne obsahy, násilie, brutalitu a pod.) alebo 

odkazy na ne, 

g) vyhrážanie, zastrašovanie, vydieranie, 

h) zverejňovanie či zneužitie osobných informácií, 

e) sexuálne narážky a komentáre či návrhy na sex, ktoré sú veku neprimerané, nevhodné, 

f) zámerné, systematické vylučovanie z komunikácie a interakcií. 

 

 

Čl. IX  

Ciele školy 

a) snažiť sa vytvoriť prostredie obmedzujúce vznik šikanovania, 

b) vhodnými prostriedkami zabrániť jeho trvaniu, 

c) vytvárať pozitívnu klímu v triede, v celej škole –budovať kladné medziľudské vzťahy,    

    zodpovednosť za správanie, uvedomovanie si dôsledkov správania –podporovať zdravie,   

   zdravý životný štýl, 

d) vytvárať školu bez drog -hlavne alkohol a tabak –vytvárať postoje a schopností odmietať   

   tieto látky, 

e) v rámci primárnej prevencie informovať žiakov (primerane veku) o návykových látkach,    

   ich účinkoch a rizikách, 

f) realizovať osobnostný a sociálny rozvoj, rozvoj sociálnych komunikatívnych zručností. 

 

Čl. X 

Prevencia šikanovania 

Prevencia šikanovania sa zabezpečuje najmä formou:  

a) súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane pozitívneho vplyvu osobnosti všetkých 

pedagogických zamestnancov  v rámci každodenného vyučovania, obsahového zamerania a 

didaktiky predmetov a prierezových tém 

-osobný a sociálny rozvoj, 
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-mediálna výchova, 

-multikultúrna výchova,  

-ochrana života a zdravia, 

-výchova a vzdelávanie k ľudským právam, 

-výchova k občianstvu,-boj proti extrémizmu, 

-výchova k manželstvu a rodičovstvu. 

b) súťaží, hier a rôznych aktivít, ktoré sú rozpracované v Pláne práce koordinátora prevencie 

závislostí a iných sociálno – patologických javov a v spoločnom pláne aktivít na školský rok  

2019/2020. 

 

Čl. XI 

Priestupková a trestnoprávna zodpovednosť 

1.Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať skutkovú podstatu priestupkov v 

zmysle zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

Ide predovšetkým o priestupky:  

a) proti občianskemu spolunažívaniu 

b) proti majetku 

2. Zodpovedným za priestupky je ten, kto v čase spáchania priestupku dovŕšil pätnásty rok 

svojho veku. Ak v čase spáchania priestupku dovŕšil pätnásty rok a neprekročil osemnásty rok 

svojho veku, zaraďuje sa do kategórie „mladistvých“.  

3.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:  

a) ohovárania  

b) nebezpečného vyhrážania 

c) ublíženia na zdraví 

d) obmedzovania osobnej slobody 

e) nátlaku 

f) vydierania 



Základná škola, Ihľany 127, 059 94 Ihľany 

g) lúpeže 

h) hrubého nátlaku 

i) krádeže 

j) poškodzovania cudzej veci 

k) neoprávneného užívania cudzej veci.  

 

4. 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.  

5. Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil štrnásty rok svojho veku. 

Žiaci, ktorí v čase spáchania trestného činu dovŕšili štrnásty rok a neprekročili osemnásty rok 

svojho veku sa podľa trestného zákona zaraďujú do kategórie „mladistvých“.  

6. Pedagogický zamestnanec školy, ktorý sa dozvie o prípade šikanovania a neprijme v tomto 

smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu.  

7. Konaním podľa predchádzajúceho bodu môže pedagogický zamestnanec napĺňať i 

skutkovú podstatu trestného činu neprekazenia trestného činu, neoznámenia trestného činu 

alebo ublíženia na zdraví a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší 

dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, 

alebo uloženú mu podľa zákona. 

 

Čl. XII 

Metódy riešenia   šikanovania 

Riaditeľka školy alebo ňou poverená osoba zostavuje tím zamestnancov školy, ktorý navrhuje 

a zabezpečuje odborný postup pri riešení šikanovania. 

1. Pre vyšetrovanie šikanovania sa využije nasledovná stratégia: 

a) zaistenie ochrany obetiam, 

b) rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili – ( o danom šetrení spíšu zápis), 

rozhovor s obeťou, s agresormi, 

c) nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami   
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   (nikdy nekonfrontovať obete a agresorov), 

d) uchováva dôkazy pri podozrení na kyberšikanovanie v spolupráci s  externým expertom na 

IKT, 

e) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov a následný pohovor  - (aj pri tomto 

stretnutí spíšu zápis). K pohovoru si prizvú aj člena vedenia školy.  

f) kontaktovanie, CVPP, PPP alebo diagnostické centrum (ďalej len „DC“), 

g) využitie anonymnej dotazníkovej metódy. 

 

2. Pri výskyte skupinového násilia voči obeti sa zachová nasledovný postup: 

a) okamžitá pomoc obeti, 

b) dohoda riaditeľa školy s pedagogickými zamestnancami na postupe vyšetrovania, 

c) zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti dohodnúť sa na    

   spoločnej výpovedi, 

d) pokračujúca pomoc a podpora obete, 

e) v prípade potreby nahlásenie prípadu polícii, 

f) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov, 

g) kontaktovanie PPP a CVPP, DC a pod.. 

 

 

Čl. XIII 

Opatrenia na riešenie   situácie 

1. Opatrenia pre obete: 

a) odporučiť rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť CVPP, PPP,  

b) zorganizovať skupinový intervenčný program riaditeľom školy v spolupráci so školským 

psychológom , 

c) informovanie a poradenstvo pre rodičov obetí: Základná škola, Ihľany 127, 059 94 Ihlany. 

 

2. Opatrenia pre agresorov: 

a) odporučenie rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť CVPP,  PPP, 

b) zníženie známky zo správania, 
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c) výchovné opatrenia –napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľkou 

školy. 

 

 

3. Opatrenia v mimoriadnych prípadoch: 

a) odporúčanie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do miestne 

príslušného  DC, prípadne do liečebno-výchovného sanatória 

b) oznámenie 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, 

c) oznámenie príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu 

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

 

 

Čl. XIV 

Spolupráca školy s orgánmi činnými v trestnom konaní 

a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

 
1. Riaditeľ školy je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní podozrenie, že 

žiak sa dopustil: 

a) šikanovania, 

b) spáchania trestného činu uvedeného v čl. 11 ods. 3 alebo opakovane páchal priestupky  

uvedené v čl. 11 ods. 1 v súvislosti so šikanovaním. 

 

 

2. Riaditeľ školy je povinný orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

oznámiť 

a) podozrenie  

b) skutočnosti, ktoré ohrozujú obeť, agresora alebo svedkov, 

c) opatrenia, ktoré prijal podľa článku 13. 
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Čl. XV 

Záverečné ustanovenia 

1. Všetci pedagogickí zamestnanci školy musia byť s týmto vnútorným pokynom 

oboznámení. 

2. Vnútorný pokyn k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov, drogových závislostí a 

prevencie rizikového správania v škole musí byť prístupný všetkým pedagogickým 

zamestnancom,  je záväzný pre všetkých pedagogických zamestnancov školy, jej porušenie sa 

posudzuje ako porušenie pracovnej disciplíny.  

3. Vnútorný pokyn nadobúda účinnosť od 01. 09. 2021 . 

 

 

V Ihľanoch, 06. septembra 2021 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Mária Starinská                              Schválila:  PaedDr. Irina Miturová 

                        školský koordinátor                                                       riaditeľka školy 

                     vo výchove a vzdelávaní 

 

 

 

 

 

 

Zoznam príloh: 

Príloha č. 1: Zápis z vyšetrenia problému šikanovania  

Príloha č. 2: Zápis z pohovoru rodičov agresora a obeti šikanovania 



Základná škola, Ihľany 127, 059 94 Ihľany 

Príloha č. 1 

 

Zápis z vyšetrenia problému šikanovania 

 

Dátum: ............................ 

Meno a priezvisko agresora ...........................................................  

Trieda ............................ 

Triedny učiteľ ................................................................................ 

Popis skutočnosti -vyjadrenie agresora: 

 

 

 

Meno a priezvisko obete: ..............................................................  

Trieda ............................ 

Triedny učiteľ ............................................................................... 

Popis skutočnosti - vyjadrenie obete: 

 

 

 

Problém šikanovania vyšetroval ................................................................... 

Zamestnanec, ktorý skutočnosť oznámil ..................................................... 

Koordinátor prevencie/šk. psychológ  ....................................................................................... 

Podpisy prítomných: 
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Príloha č. 2  

 

Zápis z pohovoru rodičov agresora a obete šikanovania 

 

Dátum ........................................ 

Meno a priezvisko rodiča ( zákonného zástupcu) agresora ...................................................... 

Meno a priezvisko agresora ...................................................................................................... 

Bydlisko .................................................................................................................................... 

Triedny učiteľ ............................................................................................................................ 

 

Meno a priezvisko rodiča ( zákonného zástupcu ) obete..........................................................  

Meno a priezvisko obete............................................................................................................. 

Bydlisko .................................................................................................................................... 

Triedny učiteľ ......... .................................................................................................................. 

Popis skutočnosti:  

 

 

Návrh opatrení na riešenie:  

 

 

 

Problém šikanovania vyšetroval ............................................ 

Riaditeľ školy ......................................................................... 

Koordinátor prevencie/ šk. psychológ .................................................................... 

Podpisy prítomných.................................................................. 


