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Šikanovanie v školskom internáte

Dátum zmeny:
22.4.2010

DODATOK č. 1
Školský poriadok školského internátu sa dopĺňa o kapitolu:

7.3 Šikanovanie v školskom internáte
7.3.1 Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je
ublíženie inému žiakovi, alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie.
7.3.2
a)
b)
c)
d)

Znakmi šikanovania sú:
úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,
agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,
opakované útoky,
nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.

7.3.3 Šikanovanie sa prejavuje v priamej podobe: fyzickými útokmi, urážlivými prezývkami,
nadávkami, posmechom, tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete,
odcudzením veci a pod. Šikanovanie nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere
akceptované a pedagóg musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť a každej
jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc.
7.3.4 Z hľadiska priestupkového zákona č. 372/1990 Zb. môže šikanovanie žiakov napĺňať
skutkovú podstatu priestupkov. Môže ísť predovšetkým o priestupky proti občianskemu
spolunažívaniu a priestupky proti majetku.
7.3.5 Zodpovedným za priestupky je ten, kto v čase jeho spáchania dovŕšil pätnásty rok
svojho veku.
7.3.6 Z hľadiska trestného zákona č. 300/2005 Zb. 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.

7.3.7 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.
7.3.8 Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil štrnásty rok svojho veku.
7.3.9 Vychovávateľ, ktorému bude známy prípad šikanovania a neprijme v tomto smere
žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu. Takýmto konaním môže
pedagogický 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.
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