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Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje 
v žiadnych podobách! 

 

Charakteristika šikanovania 
(Smernica riaditeľa školy o prevencii šikanovania – IN č. 20/2010) 

(1)  Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých 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) Podstatnými znakmi šikanovania sú 

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. 

(3) Šikanovanie sa prejavuje v  priamej podobe: fyzickými útokmi, urážlivými prezývkami, nadávkami, 
posmechom, tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzením veci a pod. 
(4) Šikanovanie sa môže prejavovať i v nepriamej podobe, napr. prehliadaním a ignorovaním obete. 
(5) Šikanovanie sa môže uskutočňovať aj medzi žiakmi v triede či výchovnej skupine a odohráva sa najmä 
v čase prestávok, cestou do školy a zo školy alebo v čase mimo vyučovania. 

 
Učitelia:  
Pri akomkoľvek podozrení o šikanovaní žiaka inou osobou je zamestnanec školy povinný informovať 
triedneho učiteľa, koordinátora prevencie, výchovného poradcu a riaditeľa školy. Informovanie sa deje 
prostredníctvom záznamového hárku (príloha). Zamestnanec, ktorý podáva informáciu zodpovedá za 
absolútnu diskrétnosť o údajoch uvedených v záznamovom hárku, pričom rovnakú povinnosť majú aj 
ostatní informovaní zamestnanci. 

 
Žiaci a rodičia:  
Pri akomkoľvek podozrení o šikanovaní Vášho spolužiaka, alebo Vašej osoby kontaktujte:  

a) triedneho učiteľa 
b) alebo koordinátora prevencie (Mgr. Anna Demčáková) – demcakova@esspo.sk  
c) alebo výchovného poradcu (Mgr. Radoslava Čurlíková) – curlikova@esspo.sk  
d) alebo duchovného správcu (ThDr. Matej Oráč, PhD.) – orac@esspo.sk  
e) alebo zástupkyňu riaditeľa (Mgr. Erika Beňová) – benova@esspo.sk  
f) alebo riaditeľa školy (PhDr. Marián Damankoš, PhD.) – riaditel@esspo.sk  
g) alebo volajte 051/7721401 (škola), 0918 828 221 (riaditeľ) 

 
 
 
       
 
       PhDr. Marián Damankoš, PhD. 
                  riaditeľ školy 
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