
 

 
 
 
 
 
 

 

 

1. 03. 09. 2018 – doplnenie kapitoly 2.10.1 (Vnútorný školský poriadok), časť B (povinnosti 

žiakov), bod 5 o text:  

 

Podstata, formy a nebezpečné dôsledky šikanovania: 

 

Charakteristika šikanovania a kyberšikanovania  

1. Šikanovaním sa rozumie: 

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

alebo  

b) úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych 

dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť.  

Podstatou šikanovania je najmä 

 a) úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky 

 b) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov 

c) prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou 

2. Šikanovanie sa môže prejaviť  

a) v priamej forme, najmä fyzickými útokmi, urážaním, nadávkami, posmechom, 

zosmiešnením, príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzením veci, 
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vyhrážaním, zastrašovaním, vydieraním, zneužitím osobných údajov, fotografií, šírením 

nepravdivých informácií alebo kyberšikanovaním alebo Smernica č. 36/2018 k prevencii a 

riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach 

b) v nepriamej forme, najmä prehliadaním, ignorovaním, zámerným vyčleňovaním z 

kolektívu alebo nedobrovoľným vystavovaním agresívnym situáciám.  

3. Kyberšikanovaním 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.  

4. 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 

5. Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku.  

6. Žiak, ktorý je agresorom, môže byť trestne stíhaný najmä za trestný čin 

 a) ublíženia na zdraví          

b) obmedzovania osobnej slobody  

c) lúpeže  

d) vydierania 

e) hrubého nátlaku 

f) nátlaku 

g) porušovania domovej slobody 

h) sexuálneho násilia 



i) sexuálneho zneužívania 

j) krádeže 

 k) neoprávneného užívania cudzej veci 

 l) poškodzovania cudzej veci 

m) nebezpečného vyhrážania sa 

 n) nebezpečného prenasledovania 

o) výroby detskej pornografie 

p) rozširovania detskej pornografie 

q) prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení 

r) ohovárania 

7. Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu priestupku proti občianskemu 

spolunažívaniu  alebo priestupku proti majetku.  

8. 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.  

9. Pedagogický zamestnanec alebo odborný 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 

c) ublíženia na zdraví 

 

Metódy riešenia šikanovania 

(1) Riaditeľ školy alebo ním poverená osoba zostavuje tím zamestnancov školy, ktorý 

navrhuje a zabezpečuje odborný postup pri riešení šikanovania.  

(2) Riaditeľ školy alebo ním poverená osoba pri zisťovaní a preverovaní šikanovania najmä  

a) zabezpečí bezodkladnú pomoc obetiam a ochranu obetí 

b) zabezpečí dozor v triede, kde sa preveruje šikanovanie 

c) vykonáva opatrenia na zabránenie možnej krivej výpovede agresora jeho izoláciou 

počas preverovania šikanovania, Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí 

a žiakov v školách a školských zariadeniach  

d) preveruje šikanovanie bezodkladne v čase, keď agresor nie je ešte dohodnutý na 

spoločnej výpovedi s obeťou, svedkami alebo inými osobami, ktoré na šikanovanie upozornili 



e) zabezpečí, aby obeť nebola konfrontovaná s agresorom 

f) zabezpečí zistenie vhodných svedkov a uskutočnenie individuálnych rozhovorov 

alebo konfrontačných rozhovorov so svedkami 

g) uchováva dôkazy pri podozrení na kyberšikanovanie v spolupráci s koordinátorom 

informatizácie alebo externým expertom 

h) kontaktuje vo vzťahu k obeti, agresorovi a svedkovi šikanovania  

1. zákonných zástupcov 

2. osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa 

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

4. zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je 

žiak umiestnený 

i) kontaktuje miestne príslušné centrum 

j) zabezpečí použitie anonymnej dotazníkovej metódy 

k) vedie písomné záznamy o riešení jednotlivých prípadov šikanovania 

 l) zabezpečí pri rozhovoroch prítomnosť najmenej dvoch pedagogických 

zamestnancov alebo odborných zamestnancov 

m) ohlasuje príslušným útvarom Policajného zboru podozrenie na spáchanie 

priestupku alebo trestného činu 

 

Opatrenia na riešenie šikanovania 

 (1) Opatreniami na riešenie šikanovania pre obeť a jej zákonných zástupcov, osoby, ktoré sa 

osobne starajú o dieťa a zariadenie, v ktorom je obeť umiestnená na základe rozhodnutia 

súdu sú najmä 

  a) odporúčanie vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť 

b) zabezpečenie skupinového intervenčného programu v spolupráci s centrom 

c) zaistenie bezpečia obete 

d) zabezpečenie informovania a poradenstva o šikanovaní pre osoby uvedené v 

článku 3 ods. 2.  

(2) Opatreniami na riešenie šikanovania pre agresora a jeho zákonných zástupcov, osoby, 

ktoré sa osobne starajú o dieťa a zariadenie, v ktorom je agresor umiestnený na základe 

rozhodnutia súdu sú najmä  

a) odporúčanie zákonným zástupcom agresora vyhľadať odbornú starostlivosť centra  

b) preloženie agresora do inej triedy alebo do inej výchovnej skupiny, ak je agresor 

schopný stále ohrozovať svoje okolie 



 c) uloženie opatrenia vo výchove podľa § 58 ods. 2 a 3 zákona 

(3) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný šikanovanie, alebo 

podozrenie zo šikanovania medzi žiakmi bezodkladne riešiť a každej jeho obeti bezodkladne 

poskytnúť pomoc. 

 

Organizácie nápomocné pri riešení šikany a kyberšikany 

 Národné centrum pre nahlasovanie nezákonného obsahu alebo činností na internete 

(nahlasovací formulár): http://stopline.sk/sk/component/report 

 Nonstop bezplatná telefonická pomoc: 116 111 

 Online čet s operátorom v čase od 14:00 do 23:30 (tlačidlo "Livechat" 

vpravo): http://pomoc.sk/ 

 Konzultácie pomocou emailu: potrebujem@pomoc.sk 

 Projekt zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie internetu, mobilných 

telefónov a iných nových technológií: http://zodpovedne.sk/ 

 Projekt vzdelávajúci deti o bezpečnom a zodpovednom používaní nových médií vo 

viac ako 20 jazykoch: http://ovce.sk 

 

2. 03. 09. 2018 – zmena základných údajov o škole, str. 4 

 

Riaditeľ školy: Mgr. Marián Janák 

Koordinátori pre tvorbu ŠkVP: Mgr. Marián Janák, Daniel Ježík 

 

Odstraňuje sa položka „Zástupca riaditeľa školy pre vzdelávanie“. 

 

Upravuje sa položka „Kontakty“ na:  

riaditeľ: 00421911410034 

 

3. 03. 09. 2018 - úprava kapitoly 2.5 (Organizácia vyučovania): 

 

Vyučovanie a tréningový proces sa organizuje podľa rozvrhu hodín v pondelok až 

piatok v čase od 7.10 hod. do 15.55 hod. 

Tréningové bloky sú vo vyučovaní určené na 2., 3. a 4. vyučovaciu hodinu. Po 5. 

hodine, v čase od 12.05 do 12.50 hod. majú žiaci obednú prestávku. 

 

http://stopline.sk/sk/component/report
http://pomoc.sk/
mailto:potrebujem@pomoc.sk
http://zodpovedne.sk/
http://ovce.sk/


Vyučovacia hodina Čas 

0. hodina 7.10 – 7.55 

1. hodina 8.00 – 8.45 

2. hodina športový blok 

3. hodina športový blok 

4. hodina športový blok 

5. hodina 11.20 – 12.05 

obed 12.05 – 12.35 

6. hodina 12.35 – 13.20 

7. hodina 13.25 – 14.10 

8. hodina 14.20 – 15.05 

9. hodina 15.10 – 15.55 

 

 

 

Dodatok č. 2,  bol prerokovaný a schválený pedagogickou radou dňa 3.9.2018, 

s účinnosťou od 3.9.2018. 

 

 

 

 

V Trenčianskych Tepliciach, dňa 3.9.2018 

 

                                                                                                      

                                                                                        Mgr. Marián Janák, riaditeľ školy  

 


