
STOP ŠIKANOVANIU 
informačný leták pre rodičov 

 
 

Súčasná doba znásobuje rizikové faktory násilia medzi ľuďmi. Keď dospelého niekto udrie, 
kopne, nadáva mu, existuje na to celý rad pomenovaní: ublíženie na zdraví, nactiutŕhanie, 
násilné napadnutie. Keď sa niečo také stane dieťaťu alebo tínedžerovi, väčšinou sa hovorí o 
šikanovaní.  
Ani jeden rodič si nemôže byť istý tým, či jeho dieťa nebude týrané, samo nebude týrať iné 
deti, či sa so šikanovaním nikdy nestretne. Šikanovanie sa vo väčšej či menšej miere 
vyskytuje všade. Nie je proti nemu imúnny žiadny typ školy. Vyskytuje sa i tam, kde by to 
nikto nepredpokladal.  
Existujú určité prejavy detí, ktoré môžu mať vzťah k šikanovaniu. Čím viac sa ich objaví, tým 
je riziko existencie šikanovania väčšie. Jednotlivé prejavy nemusia mať, samozrejme, so 
šikanovaním nič spoločné, ale určite signalizujú skryté volanie dieťaťa o pomoc. Preto je 
veľmi dôležité, aby ste ho vy, rodičia, neprehliadli. Deti nám mnohokrát o šikanovaní v škole 
nepovedia: žijú svoje vlastné životy, ktoré si chcú riadiť po svojom. Preto by sme ich mali 
učiť, ako reagovať na šikanovanie a ako ho riešiť. 
Šikanovanie sa často zľahčuje ako prirodzená súčasť dospievania. Zvyčajne ostáva dlhý čas 
neviditeľné a môže sa zdať nezávažné v porovnaní s agresívnym aktom fyzického ublíženia a 
týrania. Zároveň deti, ktoré sú obeťami šikanovania v škole, trpia príznakmi depresie, 
vysokou úzkosťou a vo svojom ďalšom živote sa ľahko stanú obeťou. O to dôležitejšie je byť 
pozorný a všímať si túto včasnú formu agresívneho, násilného správania.  
 

 
 
Dieťa, ktoré šikanujú, môže mať tieto príznaky:  

• bojí sa chodiť do školy  

• ráno je mu zle od žalúdka (chce sa mu zvracať)  

• má škrabance, modriny alebo iné zranenia, ktorých príčinu nevie vysvetliť  

• chodí do školy rôznymi cestami, prípadne prosí o odvoz 



• chodí do školy príliš skoro alebo neskoro  

• má ťažkosti s úlohami, zhorší sa mu prospech  

• chodí poza školu  

• má zníženú toleranciu frustrácie 

• trpí nočnými morami a máva narušený spánok  

• prichádza domov s poškodenými vecami  máva zmeny nálad a správania, napr. je 
tiché, mrzuté, utiahnuté alebo hádavé,  je neobvykle agresívne voči súrodencom 
alebo k iným deťom, prípadne prejavuje zlosť voči rodičom  

• zmeny v návykoch alebo používaní internetu a sociálnych sietí  

• stráca svoje veci  

• pýta si peniaze alebo veci navyše  

• znervóznie a ošíva sa, keď sa ho pýtajú na dianie v škole 

• za dieťaťom neprichádzajú domov spolužiaci alebo iní kamaráti,   

• dieťa nepozývajú na návštevu iné deti, 

• zo školy chodí hladné (agresori ma berú desiatu, lístky na obed),   
 

 
 

 
AKO PRISTUPOVAŤ K DIEŤAŤU, AK SI MYSLÍM, ŽE HO ŠIKANUJÚ?  

• Berte sťažnosti dieťaťa na šikanovanie vážne. Deti sa často boja alebo hanbia 
niekomu povedať, že ich šikanujú, takže mu verte, ak sa vám dieťa sťažuje . 

• Nikdy si nemyslite, že deti to zvládnu samé. Potrebujú pomoc od blízkej osoby, ktorá 
ich pochopí a poskytne im podporu.  

• Vytvorte príležitosti, kedy dieťa môže rozprávať o šikanovaní. Často to funguje v 
momentoch uvoľnenia sa počas dňa. Pri spoločnom pozeraní televízie, čítaní, hraní 
hry alebo počas vychádzky.  

• Všímajte si príznaky, ktoré napovedia, že vaše dieťa môže byť obeťou šikanovania.  

• Upovedomte školu hneď, ako si začnete myslieť, že vaše dieťa šikanujú. Upozornení 
učitelia a vychovávatelia môžu pozorne sledovať, ako sa vaše dieťa správa a prijať 
ďalšie opatrenia, aby bolo v bezpečí. Učitelia, školský psychológ a špeciálny pedagóg 
vám aj dieťaťu radi pomôžu alebo vám poradia dostupné sociálne služby. 

 

 
ČO MÁM ROBIŤ, AK SI MYSLÍM, ŽE MOJE DIEŤA ŠIKANUJE DRUHÝCH ? 

• Nemyslite si, „Moje dieťa nemôže byť agresor!“ Berte problém vážne. 



• Hovorte s dieťaťom. Nezabudnite, že dieťa, ktoré šikanuje, sa často snaží skryť svoje 
negatívne a agresívne pocity aj správanie a zvaliť vinu na druhých. 

• Nemyslite si, že vaše dieťa je „zlé“ . Deti svojím správaním naznačujú, že sa niečo deje 
a že majú problém.  

• Učte svoje dieťa, čo je dobré, čo je zlé, a čo ubližuje druhým ľuďom.  

• Uistite sa, že si uvedomujete svoje správanie ako rodiča. Dajte pozor, aby vaše dieťa 
nebolo svedkom násilného správania medzi členmi rodiny. Povedzte dieťaťu, že 
nebudete tolerovať takéto správanie .  

• Rozprávajte sa s dieťaťom o negatívnom dopade, ktorý má šikanovanie na obete.  

• Obráťte sa na učiteľa, školského psychológa a vedenie školy. Je dôležité často 
komunikovať s učiteľmi, aby ste zistili, ako sa vaše dieťa správa v škole.  

• Zvýšte dohľad nad aktivitami dieťaťa a tým, kam chodí . Zistite, s kým sa kamaráti  a 
uistite sa, že viete, kde sú po celú dobu. Odraďte dieťa od vzťahov s agresívnymi 
deťmi.  

• Rozprávajte sa o motívoch agresívneho správania dieťaťa.  

• Dohodnite si jasné domáce pravidlá a dôsledne ich dodržiavajte. Keď deti vytvoria 
nejaké pravidlá, ľahšie ich dodržiavajú. Ukážte im, že si to vážite, ak sú v tom 
úspešné. 

• Netrestajte dieťa tak, že ho ponížite, aby pocítilo, aké to je byť šikanovaný. Namiesto 
toho zvážte účinnú a nenásilnú reakciu. Mala by zodpovedať závažnosti konania 
dieťaťa, jeho veku a vývinovému štádiu. Telesné tresty vysielajú správu, že silnejší 
vyhráva.  

• Podporujte dieťa a pomôžte mu naučiť sa, ako spracovať a uvoľniť agresívne pocity, 
impulzy a správanie primeraným spôsobom, bez ubližovania iným ľuďom. Venujte 
dieťaťu viac času. Hľadajte aktivity, ktoré môžete robiť spolu, ako napríklad šport 
alebo iné koníčky. 

• Oceňte láskavé správanie dieťaťa k druhým. Dajte dieťaťu vedieť, že láskavosť má 
hodnotu. Inšpirujte dieťa správať sa dobre kvôli dobrému správaniu samotnému a 
robeniu toho, čo je dobré a správne. Nepodporujte vhodné správanie odmenami 
(darčeky, čokoláda, PC hry, pozeranie televízie či iné úplatky) alebo zlé správanie 
sankciami (odmietanie dieťaťa, tresty, facky). Inak sa deti môžu naučiť dobre správať 
iba preto, aby získali uznanie, pozornosť, darčeky alebo sa vyhli sankciám. 

 

 
 
 



VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA  
 

• Porozprávajte svojmu dieťaťu, akým dieťaťom ste bývali a ako ste si vy poradili v 
ťažkých situáciách.  

• Stále komunikujte. Učte deti, ako majú riešiť hádky bez násilných slov a činov.  

• Učte ich zručnostiam sebaobrany: ako kráčať s istotou, byť pozorný k dianiu okolo 
seba a postaviť sa za seba verbálne.  

• Učte ich, ako si hľadať kamarátov, ktorí ich podporia.  

• Počúvajte ! Povzbuďte dieťa, aby vám rozprávalo o škole, spoločenských udalostiach, 
ceste do a zo školy.  

• Všímajte si jeho rozhovory s inými deťmi. Mohlo by to vám to naznačiť, či je vaše 
dieťa obeťou, agresorom alebo ani jedným. Stojte pri ňom a buďte citliví.  

• Opýtajte sa dieťaťa, ako by podľa neho bolo najlepšie riešiť šikanovanie. Dieťa sa 
môže báť, že ak šikanovanie oznámi, môže sa situácia zhoršiť. Potrebuje vás, aby ste 
ho vypočuli, opakovane uistili a vysvetlili, že spolu situáciu zvládnete.  

• Pomôžte dieťaťu naučiť sa sociálne zručnosti, ktoré potrebuje, aby si vedelo nájsť 
priateľov. Je menej pravdepodobné, že sebaisté, vynachádzavé dieťa, ktoré má 
kamarátov, bude šikanované alebo šikanovať iných.  

• Zistite si kontakty na organizácie, ktoré môžu pomôcť v prípade šikanovania alebo 
násilia. Napríklad:  

 
Poradenstvo rodičom iným dospelým volajúcim v záujme dieťaťa poskytuje Linka detskej 
istoty vo vyhradených časoch na bezplatnom a anonymnom telefónnom čísle 116 111: 

Rodičovská poradňa LDI – ponúka psychologické poradenstvo rodičom a ďalším dospelým, 
ktorí majú záujem konzultovať problémy detí a mládeže • každá streda (od 13:30 do 19:30 
hod.) 

Sociálno-právna poradňa LDI – pre dospelých volajúcich v záujme neplnoletého dieťaťa. 
• každý štvrtok a každá sobota (od 13:30 do19:30 hod.) 

Deti a mládež, ktorých sa šikanovanie dotýka na rôznej úrovni (obete, agresori či svedkovia), 
sa môžu obrátiť na anonymné poradne dištančného charakteru, kde majú priestor byť 
vypočuté a spolu s odborníkmi majú možnosti hľadať riešenia, ako čo najlepšie zvládnuť 
situáciu. 

24/7 NON-STOP, ANONYMNÁ A BEZPLATNÁ TELEFONICKÁ LINKA PRE DETI A MLADÝCH: 

•       Linka detskej istoty: tel. č. 116 111, nonstop, bezplatne, anonymne 

ON-LINE PORADŇA PRE DETI A MLADÝCH: 

• Linka detskej istoty: On-line poradňa LDI – každý deň chat 
na www.ldi.sk a www.odpisemeti.sk od 18:00 do 22:00 a email: 116111@ldi.sk 

 
➢ Linka detskej dôvery 055/ 234 72 72, 0800 117 878 
➢ Centrum pedagogicko-psychologickej prevencii a poradenstva 
➢ školský psychológ školy a koordinátor prevencie šikanovania : Mgr. Miriama 

Jakubovská 
 

http://www.ldi.sk/
http://www.odpisemeti.sk/


Vypracovala: Mgr. Miriama Jakubovská 
 
Zdroj:   

• www.linkadeti.sk 

• http://listen.animusassociation.org/wp-content/uploads/2016/09/Slovakia_Listen_flyer-web.pdf 

• inf.letak_pre_rodicov-sikanovanie.pdf 
• www.zachrany-kruh.cz 
• www.ldi.sk 
• www.odpisemeti.sk 
 

 
 


