
Prevencia a eliminácia 
agresivity ašikanovania 

v školskom prostredí



Vymedzenie  základných 
pojmov

11. Agresia aagresívne správanie

2. Šikanovanie



Agresivita

� tendencia   prejavovať nepriateľstvo, či už
slovne alebo fyzicky;

� tendencia  presadzovať seba samého, svoje 
záujmy a ciele bezohľadne, nemilosrdne 
až brutálne;

� tendencia ovládnuť sociálnu skupinu, získať
v nej také postavenie, ktoré umožňuje  vnucovať
jej  členom určité názory, ako aj rozhodovať
o jej činnosti a osude jednotlivých členov



Podoby agresie
� Agresia ako forma hry,
� Agresia ako obranný mechanizmus,
� Agresia ako  reakcia frustrovaného  

jedinca,
� Agresia ako  forma  zvedavosti,
� Agresia ako nevhodná forma túžby po 

láske.



Z hľadiska  náročnosti  jej riešenia :

� zvládnuteľnej   bežnými  sociálno –
výchovnými opatreniami

� ktorú možno riešiť špeciálnymi  
pedagogickými  opatreniami  a to buď
v prirodzenom  prostredí alebo 
ambulantnou   formou

� ktorej riešenie  si vyžaduje  ústavnú
liečbu



Šikanovanie

Pôvod je z francúzskeho slova chicane,
čo znamená

zlomyseľné obťažovanie, týranie, 
prenasledovanie. 
V šikanovaní ide o opakovanú agresiu 
jednotlivca, alebo skupiny agresorov 
zameranú proti jednotlivcovi, alebo malej  
skupine obetí.



Znaky šikanovania
� Jasný úmysel ublížiť druhému, či    

už fyzicky alebo psychicky

� Útočníkom môže byť jedno dieťa 
alebo skupina detí

� Incidenty sú opakované

� Nepomer síl medzi útočníkom a 
obeťou



Šikanovanie je teda

zámerné, opakované, nevyprovokované
použitie  sily agresorom alebo skupiny 
agresorov   s cieľom spôsobiť fyzické
alebo  psychické ublíženie obeti, resp.
skupine obetí, pričom je tu zjavný  
nepomer medzi útočníkom  aobeťou.



AGRESOR
Príležitostný agresor

� uchýli sa k šikanovaniu, len keď sa mu to hodí

� náhle agresívny k rovesníkom, učiteľom, 
súrodencom

� reaguje impulzívne a neskôr to ľutuje

� vie byť presvedčivý , manipulatívny

� má primeranú úroveň sebaúcty

� rodičia nechápu ako môže šikanovať druhých, 
keď doma je perfektný



Chronický agresor
� správa sa agresívne väčšinu času
� nevie sa kontrolovať
� cíti sa byť ponižovaný
� odmieta brať zodpovednosť za svoje činy
� nemá súcit s obeťami
� sám býva šikanovaný, týraný
� je pod tlakom, aby bol úspešný
� má pocit, že je odlišný, hlúpy
� nemá zmysel pre dokončenie úlohy



O B E Ť
� má zo seba zlý pocit a nízku sebaúctu
� hovorí, že ju nikto nemá rád
� precitlivelá, plachá
� na šikanovanie reaguje plačom alebo odtiahnutím sa
� menej fyzicky zdatná ako agresor
� osamelá, izolovaná od vrstovníkov
� provokujúca svojím správaním
� nesamostatná, nadmerne ochraňovaná rodičmi 
� odlišná od svojich vrstovníkov /talent, okuliare, choroba/
� obeť z dôvodu rasy, náboženstva, jazyka, kultúry, pohlavia
� náhodná obeť



Príčiny šikanovania



�Usporiadanie a filozofia školy

�Temperament dieťaťa

�Vplyv rodiny



Varovné signály



Priamo alarmujúce signály

� ponižovanie a zosmiešňovanie /trieda sa smeje pri 
neúspechu žiaka pred tabuľou/

� vymýšľanie  zahanbujúcich prezývok, nadávanie 
/rozhodujúcim kritériom býva, do akej miery je 
dieťa na tieto prejavy správania zraniteľné/

� kritika die ťaťa, výčitky na jeho adresu podávané
pohŕdavým, nenávistným tónom

� prejavy nerovnoprávnosti, dieťa dostáva 
povýšenecké príkazy, ktorým sa snaží vyhovieť

� objavujú sa údery, kopance, strkanie, naháňanie
� bitky, v ktorých je jeden z účastníkov zreteľne slabší



Nepriamo alarmujúce signály

� má odreniny, modriny, škrabance alebo rezné rany, 
ktoré dieťa nevie vysvetliť

� dieťa je osamotené, nikto oň nemá záujem, nemá
kamarátov

� vchádza do triedy zároveň s učiteľom, cez prestávky 
nenápadne postáva pred kabinetom

� pôsobí smutne až depresívne, nešťastne a stiesnene
� ak má prehovoriť pred triedou, je neisté, vystrašené
� nechodí na hodiny telesnej výchovy, zostáva v triede
� má nadmernú absenciu - ospravedlnenú aj 

neospravedlnenú
� je nesústredené, náhle sa mu zhorší prospech
� má poškodené, znečistené, rozhádzané veci alebo odev



Stratégie prevencie šikanovania



Preventívne stratégie

� Zameranie pozornosti na nových 
a nastupujúcich žiakov

� Aplik ácia intervečnéhoprogramu

� Zvyšovanie sebavedomia detí



Postup riešenia 
šikanovania



1. Rozhovor s informátormi a obeťami.

2. Nájdenie vhodných svedkov.

3. Individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory 
so svedkami.

4. Zaistiť pre obeť ochranu.

5. Rozhovor s agresormi, príp. konfrontácia medzi nimi.



Elimin ácia šikanovania

�Práca s rodičmi

�Práca sobeťou

�Práca sagresorom



Práca s rodičmi
� pozývajte  rodičov do školy a vzbudzujte u nich pocit 

zainteresovanosti na jej činnosti 
� informujte rodi čov o programoch, ktoré robíte /listom 

alebo vo forme stretnutí/
� požiadajte rodičov o pomoc a podporu
� poraďte im, aby svoje deti počúvali ak sa budú sťažovať

na šikanovanie
� vyzvite ich , aby vás o prípadoch šikanovania 

informovali, aby ste ich mohli riešiť
� vysvetlite im, že ak ich dieťa bude šikanovať ostatných, 

budú pozvaní do školy na schôdzku so psychológom a 
učiteľmi, ktorí im pomôžu tento problém riešiť

� keď príde k incidentu a rodičia obete vám to oznámia, 
ponúknite im okamžite pomoc a ubezpečte ich, že sa táto 
záležitosť berie vážne



Práca sobeťou
� poradiť obeti, aby sa vyhla potencionálnym 

nebezpečným miestam
� mať agresora pod dohľadom
� zadržať agresora v škole, kým ostatné deti neodídu
V snahe pomôcť obeti môžeme urobiť niektoré z 

nasledujúcich krokov :
� povzbudzovať ju, aby hovorila o svojich pocitoch
� eliminovať zjavné príčiny šikanovania /zápach, 

smrkanie/
� naučiť ju zvládať posmievanie, doberanie si ich druhými
� pomôcť jej vytvori ť si zoznam toho, čo povie
� precvičiť si s ňou spôsoby ako reagovať



Práca sagresorom
� stanovte si jasné hranice a definujte ich písomne
� vysvetlite tresty, ktoré budú nasledovať
� odmeňujte dobré správanie
� neuznávajte výhovorky
� majte pre agresorov vyhradené miesto na ukľudnenie
� stanovte ciele /na jeden deň, týždeň, mesiac/
� pomocou hrania rolí nacvičujte riešenie problémových 

situácií
� doporučte agresorovi návštevu pedagogicko -

psychologickej poradne, centra výchovnej a 
psychologickej prevencie



LEGISLAT ÍVA

Metodické usmernenie č. 7/2006-R
z 28. marca 2006

k prevencii a riešeniu šikanovania 
žiakov v školách a školských 

zariadeniach



Čl. 2 Smernice
Charakteristika šikanovania

Ods. (6) 
Škola alebo školské zariadenie (ďalej len 
„škola“)  zodpovedá za deti a žiakov včase 
vyučovania a školských akcií (§ 49 zákona 
č. 29/1984 Zb. o sústave základných 
a stredných škôl (školský zákon) v znení
neskorších prepisov, najmä čl. 3, čl. 16, čl. 
19 ačl. 29 Dohovoru o právach dieťaťa a 
podľa pracovného poriadku školy).



Čl. 2, ods. ( 7 ) Smernice

Škola zodpovedá aj za škodu, ktorú včase 
vyučovania, resp. v dobe vykonávania tzv. 
prechodného dohľadu spôsobí žiak, pokiaľ
ten, kto je povinný vykonávať dohľad 
nepreukáže, že náležitý dohľad nezanedbal (§
422 Občianskeho zákonníka). Šikanovanie 
nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej 
miere akceptované a pedagóg musí
šikanovanie medzi žiakmi bez meškania 
riešiť a každej jeho obeti poskytnúť
okamžitú pomoc.



Čl. 2, ods. ( 8 ) Smernice

Z hľadiska priestupkového zákona[1]) 
môže šikanovanie žiakov napĺňať skutkovú
podstatu priestupkov. Môže ísť
predovšetkým o priestupky proti 
občianskemu spolunažívaniu a priestupky 
proti majetku.

[1]) Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov.



Čl. 2, ods. 10 Smernice

Z hľadiska trestného zákona[1]) môže 
šikanovanie žiakov napĺňať i skutkovú podstatu 
trestných činov. Trestný zákon definuje trestný 
čin ako prečin a zločin. Môže ísť najmä o trestný 
čin ohovárania, nebezpečného vyhrážania, 
ublíženia na zdraví, obmedzovania osobnej 
slobody,  nátlaku, vydierania, lúpeže, hrubého 
nátlaku,  krádeže alebo poškodzovania cudzej 
veci, neoprávneného užívania cudzej veci.

[1]) Zákon č.300/2005 Zb. Trestný zákon.



ČČČČl. 2, ods. ( 12 ), ( 13 ) Smernicel. 2, ods. ( 12 ), ( 13 ) Smernicel. 2, ods. ( 12 ), ( 13 ) Smernicel. 2, ods. ( 12 ), ( 13 ) Smernice
Trestne zodpovedný je ten, kto v Trestne zodpovedný je ten, kto v Trestne zodpovedný je ten, kto v Trestne zodpovedný je ten, kto v ččččase spase spase spase spááááchania chania chania chania ččččinu dovinu dovinu dovinu dovŕŕŕŕššššil il il il 

šššštrntrntrntrnáááásty rok svojho veku. Osoby, ktorsty rok svojho veku. Osoby, ktorsty rok svojho veku. Osoby, ktorsty rok svojho veku. Osoby, ktoréééé v v v v ččččase spase spase spase spááááchania chania chania chania 
trestntrestntrestntrestnéééého ho ho ho ččččinu dovinu dovinu dovinu dovŕŕŕŕššššili ili ili ili šššštrntrntrntrnáááásty rok a neprekrosty rok a neprekrosty rok a neprekrosty rok a neprekroččččili ili ili ili 
osemnosemnosemnosemnáááásty rok svojho veku sa podsty rok svojho veku sa podsty rok svojho veku sa podsty rok svojho veku sa podľľľľa trestna trestna trestna trestnéééého zho zho zho záááákona kona kona kona 
zarazarazarazaraďďďďujujujujúúúú do kategdo kategdo kategdo kategóóóórie rie rie rie „„„„mladistvýchmladistvýchmladistvýchmladistvých““““....

UUUUččččiteiteiteiteľľľľ alebo vychovalebo vychovalebo vychovalebo vychováááávatevatevatevateľľľľ, ktor, ktor, ktor, ktoréééému bude znmu bude znmu bude znmu bude znáááámy prmy prmy prmy príííípad pad pad pad 
ššššikanovania aikanovania aikanovania aikanovania a neprijme vneprijme vneprijme vneprijme v tomto smere tomto smere tomto smere tomto smere žžžžiadne opatrenie, iadne opatrenie, iadne opatrenie, iadne opatrenie, 
sa vystavuje riziku trestnsa vystavuje riziku trestnsa vystavuje riziku trestnsa vystavuje riziku trestnéééého postihu. Takýmto konanho postihu. Takýmto konanho postihu. Takýmto konanho postihu. Takýmto konaníííím m m m 
mômômômôžžžže pedagogický zamestnanec nape pedagogický zamestnanec nape pedagogický zamestnanec nape pedagogický zamestnanec napĺňĺňĺňĺňaaaaťťťť i skutkovi skutkovi skutkovi skutkovúúúú
podstatu trestnpodstatu trestnpodstatu trestnpodstatu trestnéééého ho ho ho ččččinu neprekazenia trestninu neprekazenia trestninu neprekazenia trestninu neprekazenia trestnéééého ho ho ho ččččinu, inu, inu, inu, 
neoznneoznneoznneoznáááámenia trestnmenia trestnmenia trestnmenia trestnéééého ho ho ho ččččinu alebo ublinu alebo ublinu alebo ublinu alebo ublíííížžžženia na zdravenia na zdravenia na zdravenia na zdravíííí a a a a 
to tak, to tak, to tak, to tak, žžžže ine ine ine inéééému z nedbanlivosti ublmu z nedbanlivosti ublmu z nedbanlivosti ublmu z nedbanlivosti ublíííížžžži na zdravi na zdravi na zdravi na zdravíííí tým, tým, tým, tým, žžžže e e e 
poruporuporuporušíšíšíší dôledôledôledôležžžžititititúúúú povinnospovinnospovinnospovinnosťťťť vyplývajvyplývajvyplývajvyplývajúúúúcu z jeho cu z jeho cu z jeho cu z jeho 
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo 
ulouloulouložžžženenenenúúúú mu podmu podmu podmu podľľľľa za za za záááákona.kona.kona.kona.



Ďalšie články smernice

Čl. 3 - Prevencia šikanovania
Čl. 4 - Metódy riešenia šikanovania
Čl. 5 - Opatrenia na riešenie situácie
Čl. 6 - Spolupráca školy s rodičmi žiakov
Čl. 7 - Spolupráca školy sďalšími     inštitúciami

Čl. 8 - Účinnosť
Toto metodické usmernenie nadobúda 

účinnosť 1. apríla 2006.



Ďakujem

za pozornosť


