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Čo je šikanovanie? 
 

 
Podľa I. Škodovej šikanovanie je “Úmyselná snaha získať psychologickú alebo 

spoločenskú výhodu medzi inými jedincami prostredníctvom ubližovania, hrozieb, 
výsmechu a zastrašovania”. 
 

Hlavným znakom, prejavom  šikanovania  je úmysel agresora ublížiť obeti fyzicky 
alebo psychicky.  Tou obeťou a vlastne aj agresorom môťe byť dieťa alebo mladý človek, či 
skupina detí a mládeže.  

Prejavy šikanovania, znaky  môžu byť rôzne: posmech, prezývka, nadávky, hrubé 
žarty, neprimeraná a nešetrná kritika, urážky. Okrem verbálnych prejavov môže dôjsť 
aj k núteniu vykonávať rôzne, služby, úkony, aktivity, často nezmyselné, ponižujúce.  
Fantázia a vynaliezavosť foriem a prejavov “šikany” je  bezhraničná, často môže byť 
neuveriteľne cynická.        
 
Šikanovanie môže mať krátkodobý aj dlhodobý priebeh, trvanie, ináč povedané môže byť 
náhodilé, príležitostné, krátkodobé alebo dlhodobé, neznesiteľné, s vážnejšími dôsledkami. 
Pochopiteľne vážnejšie je dlhodobé šikanovanie, ale principiálne je neprijateľná každá 
forma a prejav, neprípustná je už samotná podstata. 
 
 Rozhovor s obeťou šikanovania je dôležitý, ale nie definitívny úkon na ceste riešenia. 
Vedenie rozhovoru s násilníkmi môže byť náročnejšie a  ťažšie ako spontánna výpoveď, 
vyžalovanie sa obete. V rozhovore sa musia títo jedinci uistiť, že v škole 
je taká atmosféra, pedagógovia a vedenie školy majú silu a vôľu 
odstrániť problém. Pohovor, vyšetrovanie šikanovania, v ktorom násilník pochopí, že 
sa o šikanovaní nielen vie, že v škole, spoločnosti je dosť pedagogických, didaktických a 
iných, aj trestoprávnych prostriedkov riešenia,  čo  je predpoklad vyriešenia, odstránenia 
šikanovania.  
 

Ak má byť pedagóg úspešný v boji s týmto nežiadúcim javom, obeť šikanovania musí 
pochopiť, že v škole sú schopní a ochotní jej pomôcť.  Je úspech, ak šikanované dieťa, mladý 
človek  uverí, že  pedagóg, spolu s vedením školy majú  dostatočnú autoritu  a silu riešiť 
problém. Nájdenie vhodného miesta, času a formy pre rozhovor, spontánna výpoveď 
obete, získanie jej dôvery, na to všetko stačí bežná pedagogická rutina, pedagogické 
majstrovstvo. 
 
Dnes si teda povieme, aký postup zvolíme pri objavení sa akejkoľvek formy násilia to 
znamená aj jednorázovej, nakoľko každá šikana začína niekedy možno ako pokus alebo 
náhoda a pokiaľ nie je násielie riešené a sankcionované, môže prerásť v tvrdú formu agresie. 
 
 
 


