
 

       Obchodná akadémia 
                        Murgašova 94, 058 22 Poprad 
 
 

 

Príkazný list  

k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v škole 

 

 
 

Riaditeľka Obchodnej akadémie, Murgašova 94, 058 22  Poprad v zmysle Smernice č. 

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

vydáva tento príkazný list 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Šikanovanie, násilie a agresivita sa stávajú bežnou súčasťou života škôl a vážnym 

problémom, ktorému je potrebné venovať neustálu pozornosť, a to z hľadiska 

preventívneho aj sankčného.  

2. Cieľom tohto príkazného listu je vzhľadom na závažnosť šikanovania poskytnúť základné 

informácie zamestnancom, ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese.  

3. Príkazný list upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania, možnosti 

preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov prostredníctvom 

spolupráce školy so zákonnými zástupcami žiakov, osobami, ktoré sa osobne starajú 

o dieťa alebo zariadením, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu a 

s orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately. 

 

Čl. 2 

Charakteristika šikanovania 

 

1. Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je 

ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie, 

ponižovanie a pokorovanie slabšieho žiaka alebo žiakov. Ide o cielené a opakované 

použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších 

dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych 

podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví. Prejavuje sa  

úmyselnou snahou získať psychologickú alebo spoločenskú a hmotnú výhodu nad inými 

žiakmi prostredníctvom ubližovania, hrozieb, výsmechu a zastrašovania. 

2. Hlavnými znakmi šikanovania sú:  

 

a) zjavný úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky, 

b) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov, 

c) prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou, 

d) opakované útoky. 

 



3. Šikanovanie v škole má rôzne prejavy: 

 

a) priame – fyzické útoky, urážanie, posmech, pokorujúca prezývka, nadávky, hrubé 

žarty, kritika žiaka – nepriateľská až násilnícka, príkazy od iných žiakov – 

panovačným, nepriateľským tónom vykonať určitú vec proti vôli obete, strkanie, 

kopanie, odcudzenie osobných vecí, rany – nemusia byť silné, ale obeť ich 

nevracia, vyhrážanie, zastrašovanie, vydieranie, zneužitie osobných údajov, 

fotografií, šírenie nepravdivých informácií alebo kyberšikanovanie, 

b) nepriame – počas prestávky je žiak sám, vyhľadáva blízkosť učiteľa, náhle sa 

zhorší v prospechu, zmení cestu do školy, jeho veci sú často poškodené, máva 

modriny, škrabance, stáva sa uzavretým, odmieta povedať, čo sa mu stalo, kto mu 

ubližuje, odmieta chodiť do školy. Ďalej sa môže prejavovať najmä prehliadaním, 

ignorovaním, zámerným vyčleňovaním 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 vyskytuje v spojení 

s inými formami šikanovania. 

5. Kyberšikanovanie má najčastejšie tieto znaky: 

 

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. 

 

6. K školskému šikanovaniu dochádza v ústraní (v šatni, na záchode, kde nechodí pedagóg, 

ktorý je poverený dozorom) a je prítomná iba obeť a agresor, alebo skupinka dvoch až 

troch agresorov. Veľmi často sa šikanovanie odohráva v triede, za prítomnosti väčšiny 

spolužiakov. Tí sa nepostavia na ochranu obete z ľahostajnosti, zo strachu alebo preto, že 

obeť je nesympatický žiak, má trochu iné (zvláštne)  správanie. 

7. Šikanovanie žiakov môže napĺňať skutkovú podstatu priestupkov. Môže ísť o priestupky 

proti občianskemu nažívaniu a priestupky proti majetku. 

8. Šikanovanie žiakov môže napĺňať i skutkovú podstatu trestných činov. Môže ísť o trestný 

čin ohovárania, nebezpečného vyhrážania, ublíženia na zdraví, obmedzovania osobnej 

slobody, hrubého nátlaku, nátlaku, krádeže alebo poškodzovania cudzej veci, 

neoprávneného užívania cudzej veci, vydierania,  ohovárania, porušovania domovej 

slobody, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, nebezpečného prenasledovania, 

výroby detskej pornografie, rozširovanie detskej pornografie, prechovávanie detskej 

pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení. 

9. Škola zodpovedá za žiakov v čase vyučovania a školských akcií. 



10. Škola zodpovedá aj za škodu, ktorú v čase vyučovania, resp. v dobe vykonávania tzv. 

prechodného dohľadu spôsobí žiak, pokiaľ ten, kto je povinný vykonávať dohľad 

nepreukáže, že náležitý dohľad nezanedbal.  

11. Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie žiakov napĺňať skutkovú podstatu 

priestupkov. Môže ísť predovšetkým o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a 

priestupky proti majetku. 

12. Zodpovedným za priestupky je ten, kto v čase jeho spáchania dovŕšil pätnásty rok svojho 

veku. Ak spácha priestupok osoba, ktorá v čase jeho spáchania dovŕšila pätnásty rok a 

neprekročila osemnásty rok svojho veku, zaraďuje sa do kategórie „mladistvý“. 

13. Z hľadiska trestného zákona 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. 

14. 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.  

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

Osoby, ktoré v čase spáchania trestného činu dovŕšili štrnásty rok a neprekročili 

osemnásty rok svojho veku sa podľa trestného zákona zaraďujú do kategórie 

„mladistvých“.  

16. Učiteľ alebo iný zamestnanec školy, ktorému bude známy prípad šikanovania a neprijme 

v tomto smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu. Takýmto konaním 

môže pedagogický alebo iný 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. 3 

Prevencia šikanovania 

 

1. Prevencia šikanovania sa zabezpečuje najmä formou: 

 

a) súčasti výchovnovzdelávacieho procesu vrátane pozitívneho vplyvu osobnosti 

pedagogického zamestnanca v rámci každodenného vyučovania, obsahového 

zamerania a didaktiky predmetov a prierezových tém: 

 

- osobný a sociálny rozvoj, 

- 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, prednášok, diskusií organizovaných školou alebo organizovaných inými 

relevantnými subjektmi.  

  



2. Riaditeľka školy oboznamuje s podstatou, formami a nebezpečnými dôsledkami 

šikanovania: 

 

a)  všetkých žiakov školy a ich zákonných zástupcov, 

b) zamestnancov školy, 

c) zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu. 

 

3. Riaditeľka školy zodpovedá za systémové aktivity školy v oblasti prevencie šikanovania. 

4. V triedach prvého ročníka sa každoročne použije sociometrický dotazník na zistenie 

potenciálnych outsidrov, ktorí by sa mohli stať objektmi šikanovania a iných foriem 

negatívneho správania spolužiakov. 

5. U žiakov prvého ročníka sa po 3 mesiacoch štúdia použije dotazník na zisťovanie 

kontaktu s prípadným negatívnym správaním starších spolužiakov. 

6. V každej triede bude jedna septembrová triednická hodina venovaná tematike šikanovania 

a iných foriem násilia s poukázaním na škodlivosť a trestno-právne následky takého  

správania. 

7. Vedenie školy zabezpečí vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania najmä triednych 

učiteľov, koordinátorov prevencie drogových a iných závislostí a výchovného poradcu. 

8. Vedenie školy zabezpečí dochvíľny a pravidelný dozor pedagogických zamestnancov cez 

prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení i v čase mimo vyučovania, a to 

najmä v priestoroch, kde už k šikanovaniu došlo alebo by mohlo dôjsť (chodby školy, 

šatne, záchody, voľné triedy, telocvičňa). 

9. V škole je zavedený kamerový systém na účely zabezpečenia verejného poriadku, 

bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, učiteľov a iných osôb, ochrany majetku školy, 

ochrany majetku žiakov, učiteľov a iných osôb. Spôsob a podmienky kamerového 

systému je upravený tak, že nie sú porušené práva dotknutých osôb – žiakov, 

zamestnancov a ostatných osôb.  

10. Výchovná poradkyňa v spolupráci s triednymi učiteľmi zabezpečí spoluprácu 

s odborníkmi z príslušného centra pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie. 

11. Do prevencie a riešenia šikanovania budú  zaangažované žiacke triedne rady a žiacka 

školská rada. 

12. V školskom poriadku školy sú stanovené výchovné opatrenia za šikanovanie žiakov. 

13. Výchovná poradkyňa v spolupráci s vedením školy a triednymi učiteľmi bude viesť 

písomné záznamy o riešení konkrétnych prípadov šikanovania. 

14. Riaditeľka školy, koordinátor prevencie a triedni učitelia priebežne informujú zákonných 

zástupcov, opatrovníka, osoby, ktorým súd zveril dieťa do osobnej starostlivosti alebo do 

pestúnskej starostlivosti alebo zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe 

rozhodnutia súdu o preventívnych činnostiach školy. Pri realizácii preventívnych činností 

školy riaditeľka školy, koordinátor prevencie a triedni učitelia venujú zvýšenú pozornosť 

efektivite týchto činností. 

15. Riaditeľka školy, koordinátor prevencie a triedni učitelia vopred preveria navrhované 

preventívne činnosti školy s cieľom predísť nežiaducemu vplyvu neodborných činností, 

ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na žiakov. 

 

 

Čl. 4 

Opatrenia v oblasti diagnostikovania šikanovania 

 

1. Každoročne vo všetkých triedach výchovná poradkyňa zrealizujeme dotazník na 

zisťovanie šikanovania a iných negatívnych javov vo vzťahu medzi žiakmi. Výsledky 



dotazníka spracuje výchovná poradkyňa. Všetky indície signalizujúce takéto správanie 

budú prešetrené. 

2. Vedenie školy zapracuje do školského poriadku konkrétne disciplinárne opatrenia, 

ktorými bude postihovať akýkoľvek pokus o ponižovanie, obmedzovanie alebo násilie 

medzi žiakmi v akejkoľvek forme. S uvedenými opatreniami vedenie školy oboznámi 

všetkých pedagogických zamestnancov  a triedni učitelia budú informovať žiakov školy 

a zákonných zástupcov žiakov. 

 

Čl. 5 

Postup pri zistení šikanovania v škole 

 

1. Chrániť zdroj informácií, neprezradiť ho, ak si to sám nepraje a nechce pristúpiť na 

otvorenú konfrontáciu. 

2. Pri riešení prípadu čo najmenej prezradíme o tom, čo už vieme a o tom, čo nemôžeme 

dokázať. 

3. Dôsledne vypočuť obeť, obvineného a svedkov, každého zvlášť. 

4. Celý prípad riešiť pokojne, na vhodnom mieste, s dostatkom času. 

5. Prípad oznámiť rodičom obete i agresora. 

6. Z každého pohovoru a riešenia šikanovania urobiť presný písomný záznam. 

 

Rozhovor s obeťou 

 

- necháme žiaka samostatne hovoriť, citlivo ho povzbudzujeme, aby hovoril čo najviac, 

- po spontánnej výpovedi sa začneme pýtať na všetky podrobnosti, 

- otázky: „Čo sa stalo? Kde sa to stalo? Kto čo urobil? Ako sa správali ostatní 

prítomní?“, 

- obeť uistíme o jej ochrane, 

- môžeme žiaka požiadať, aby celý incident opísal písomne, 

- ak je viditeľné zranenie, upozorníme lekára, prípadne políciu, 

- informujeme rodičov, 

- na otvorenú konfrontáciu žiaka neprehovárame, iba mu ju navrhneme, ak nesúhlasí, 

znovu ho ubezpečíme o ochrane, 

- pozor musíme dávať na falošné obvinenia. 

 

Rozhovor s agresorom 

 

- skôr ako začneme naostro vyšetrovať, zvážime, aká je možnosť agresora usvedčiť, 

- ak je táto možnosť veľmi malá, hlavne v prípade strachu a obáv obete, musíme sa 

uspokojiť s tým, že urobíme všetko na ochranu obete, 

- otvorene povieme o obvinení a sledujeme reakcie (chránime obeť i svedkov), 

- rozprávame pokojne, nepoddávame sa prípadnému hnevu, 

- necháme samostatne hovoriť agresora, prípadne mu dáme celú situáciu opísať, 

- kladieme mu jasné a presné otázky, 

- kým prípad nie je vyriešený, neodsudzujeme, 

- aj v prípade vyriešeného problému odsúdime čin, nie celú osobnosť (ako človek má 

šancu na nápravu), 

- informujeme o možných sankciách a ďalšom postupe. 

 

 

 



Rozhovor so svedkami 

 

- individuálne rozhovory, 

- kladieme konkrétne otázky (kto, kedy, ako), 

- v prípade, že sa nám nedarí, použijeme takú otázku, z ktorej sa už predpokladá, že žiak 

určitú vec videl „Kde si bol, keď …“ namiesto „ Ublížil X žiak žiakovi Y“, 

- dobré sú otázky, na ktoré sa nedá odpovedať áno – nie – neviem, 

- musíme čeliť výhovorkám. 

 

Rozhovor s rodičmi obete 

 

- informujeme ich o celom priebehu vyšetrovania, 

- ubezpečíme ich o ochrane ich dieťaťa, 

- snažíme sa dohodnúť na spolupráci. 

 

Rozhovor s rodičmi agresora 

 

- rodičov pozveme na rozhovor, 

- oboznámime ich s priebehom vyšetrovania, s podstatou činu i s celkovým správaním 

sa žiaka v škole, 

- u týchto rodičov, ktorí nemajú záujem spolupracovať a ktorí priamo negatívne 

ovplyvnili správanie svojho dieťaťa, rozhovor zbytočne nepredlžujeme. Informujeme 

ich o možných sankciách a o ďalšom postupe. 

- zápis z rokovania im dáme podpísať. 

 

Oboznámenie triedy 

 

- oznámime spolužiakov,  ako budú vinníci potrestaní, 

- vo vážnejších prípadoch by mal toto rokovanie viesť riaditeľ školy, 

- v prípade obáv o bezpečnosť obete od tohto kroku upustíme. 

 

Posilnenie demokracie v triede a v škole 

 

Výchova žiakov k demokracii má hlavné zásady: 

 

1. Pýtať sa žiakov na ich názory a priania, trpezlivo a s rešpektom ich počúvať, diskutovať 

s nimi. 

2. Dávať skupine, triede pri vhodných príležitostiach možnosť voľby, o čom chcú 

diskutovať, čo ich zaujíma. 

3. Vytvárať žiacku samosprávu v rámci jednotlivých tried a v rámci školy. 

 

Výhody demokratických tried, kde žiaci: 

 

- môžu spolurozhodovať o pravidlách správania, 

- sú vystavení logickým následkom vlastného nesprávneho správania, 

- sú motivovaní k aktívnej spolupráci na vyučovaní. 

 

 

 

 



Čl. 6 

Opatrenia na riešenie šikanovania 

 

1. Z opatrení pre obete možno použiť: 

 

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

b) zorganizovanie skupinového intervenčného programu riaditeľkou školy v spolupráci 

s CVPP, PPP, 

c) informovanie a poradenstvo pre rodičov obetí. 

 

2. Z bežných opatrení pre agresorov možno použiť: 

 

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

b) zníženie známky zo správania, 

c) preloženie žiaka do inej triedy, školy, 

d) výchovné opatrenia – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie 

riaditeľom školy, podmienečné vylúčenie a v najzávažnejších prípadoch až vylúčenie 

zo štúdia na strednej škole. 

 

3. V mimoriadnych prípadoch sa môžu použiť ďalšie opatrenia 

 

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

príslušného diagnostického centra, 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, 

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

prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo čin 

inak trestaný (u maloletých). 

 

4. Pedagogický zamestnanec je povinný šikanovanie alebo podozrenie zo šikanovania medzi 

žiakmi bezodkladne riešiť a každej jeho obeti bezodkladne poskytnúť pomoc. 

 

 

Čl. 7 

Spolupráca školy so zákonnými zástupcami žiakov, osobami, ktoré sa osobne starajú 

o dieťa alebo zariadením, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu 

 

 

1. Pri podozrení zo šikanovania žiaka vedenie školy, výchovný poradca, triedny učiteľ a 

ďalší pedagogickí zamestnanci musia spolupracovať s rodinou obete, ale aj agresora. 

Nemôžeme predpokladať, že rodičia budú vždy hodnotiť situáciu objektívne, preto sa 

odporúča upozorniť ich na to, aby si všímali možné príznaky šikanovania a ponúknuť im 

pomoc. Pri pohovore s rodičmi musia pedagogickí zamestnanci dbať na taktný prístup a 

najmä na zachovanie dôvernosti informácií. 

2. Riaditeľka školy môže odporučiť zákonným zástupcom agresora a osobám, ktoré sa 

osobne starajú o dieťa alebo zariadeniu, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia 

súdu, umiestniť agresora na dobrovoľný diagnostický pobyt do diagnostického centra 

alebo do liečebno-výchovného sanatória. 

3. O úkonoch podľa tohto článku osoba poverená riaditeľkou školy vyhotovuje zápis, 

z ktorého po jednom vyhotovení poskytne každej zo zúčastnených osôb. 



Čl. 8 

Spolupráca školy s orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánom sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately 

 

1. Riaditeľka školy je povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní podozrenie, že 

žiak sa dopustil šikanovania alebo šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku 

alebo trestného činu. 

2. Riaditeľka školy je povinná orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

oznámiť podozrenie podľa odseku 1, skutočnosti, ktoré ohrozujú obeť, agresora alebo 

svedkov, ako aj opatrenia, ktoré prijala podľa článku 4, 5, 6. 

 

 

Čl. 9 

Účinnosť 

 

Tento Príkazný list RŠ nadobúda účinnosť 2. septembra 2021 

 

 

 

 

 

 

 

             

        Ing. Iveta Račeková 

            riaditeľka školy 

 

 


