
Šikanovanie – rozhlasová relácia 

Milí žiaci, 

prihováram sa vám s problémom, o ktorom sa v súčasnosti veľa hovorí, s problémom, s ktorým ste sa 

už viacerí aj stretli a bojíte sa s ním zdôveriť. Reč je o šikanovaní, ktoré je poslednú dobu veľmi 

rozšírené a treba ho okamžite zastaviť. 

 Čo to vlastne je „šikanovanie?“ Mnohí z vás sa možno častokrát nesprávajú v súlade 

s morálnymi zásadami a ani si dopad svojho konania k inej osobe neuvedomujú. Šikanovanie je 

akékoľvek správanie, ktorého zámerom je opakovane ubližovať, ohrozovať alebo zastrašovať inú 

osobu. Medzi druhy šikany patria napr. fyzické útoky v podobe bitky, vydieranie, krádež, 

poškodzovanie vecí, bratie desiaty, slovné útoky v podobe nadávok, prezývky, ktoré sú niekomu 

nepríjemné,  vyhrážanie sa, ponižovanie napr. kvôli nadváhe alebo preto, že vyzerá inak, ohováranie 

s cieľom ponížiť. 

 V súčasnosti sa častokrát stretávame s pojmom „kyberšikana“ – ide o úmyselné, opakujúce 

a nepriateľské správanie, ktorého cieľom je ublížiť obeti za pomoci použitia informačných 

a komunikačných technológií. Kyberšikana má rôzne podoby – posielanie krutých vyhrážajúcich sa 

emailových správ, SMS správ, telefonátov obeti, vytváranie webových stránok, na ktorých sa objavujú 

príbehy, karikatúry, vtipy, ktoré obeť ponižujú. Ako sa ochrániť pred napadnutím cez internet? Voliť 

bezpečné heslo, ktoré nikomu nezverejňujeme, neprezrádzať na internete osobné informácie. 

 Mnohí si ani neuvedomujete, že šikana je trestný čin. Medzi tresty za šikanu patria 

pokarhanie riaditeľom školy, znížená známka zo správania, oznámenie na polícii...Trestne stíhaní ste 

už od 14 rokov.  

Ako sa však dá pred šikanovaním brániť? Dôležité je, aby ste sa dokázali s problémom 

šikanovania zdôveriť triednemu učiteľovi alebo hociktorému vyučujúcemu, ku ktorému cítite dôveru, 

povedať to kamarátovi, rodičom, výchovnej poradkyni, a napokon, nezabudnite, že máme na chodbe 

pri vstupe k učebni HUV a počítačových učební zriadenú schránku dôvery, kde môžete kedykoľvek 

napísať na lístok to, čo vás trápi. Schránka dôvery sa, milí žiaci, pravidelne kontroluje. Teší nás, že ju 

už niektorí z vás využili a problémy spojené so šikanovaním sme vyriešili. Nezabúdajte aj na linku 

detskej dôvery – 0800117878 alebo linku detskej istoty – 116 111. Uvedomte si, že keď ohlásiš 

šikanovanie, vôbec to neznamená, že si slaboch! Každé dieťa má základné právo na bezpečnosť 

v škole, na život bez bolesti, ponižovania a strachu. 

 

 A ako môžeme pomôcť spolužiakovi, ktorý je šikanovaný? NEŠIKANUJ! Ak si svedkom 

šikanovania, NEMLČ!. Informuj o tom pani učiteľku. 

A na záver: 

Nič nepokazíš, ak nebudeš robiť iným to, čo nechceš, aby robili tebe! 


