
videó: https://biteable.com/watch/3110591/fd8f9136f1543d3b9df3bd44b7dc7521 

v rámci KIDSAFEEDU – online bezpečnosť pre deti v pohraničnej oblasti (kód projektu: 

SKHU / WETA /1901 /4.1 / 317) 

Program NEMECSEK 

Čo je to týranie detí? 

Týranie je akýkoľvek skutok alebo opomenutie, ktorý má (môže mať) za následok ujmu dieťaťa 

alebo bráni jeho bezpečnému a zdravému vývoju. 

Formy týrania:  

Fyzické týranie: ľahko rozpoznateľné, môže mať fyzické znaky 

Psychické týranie: bez fyzických príznakov, ale zanecháva stopy 

Sexuálne zneužívanie: dospelý využíva dieťa na uspokojenie vlastných túžob 

Zanedbávanie: ignorovanie potrieb dieťaťa 

Aké sú možné príznaky týrania dieťaťa?  

Možné príznaky fyzického týrania:  

modriny, popáleniny, podvrtnutia, uhryznutia, rezné rany 

nepravdepodobné vysvetlenia zranení alebo odmietanie o nich hovoriť 

neistota voči dospelým 

agresivita voči iným alebo sebe samému  

odstúpenie od fyzického kontaktu  

pasivita 

únava 

Možné príznaky psychického týrania: 

extrémny nepokoj 

strach z nových situácií 

extrémna pasivita alebo agresivita  

zaostávanie vo fyzickom, mentálnom a emocionálnom vývoji 

poruchy spánku alebo stravovania 

depresia 

pravidelné pokusy o útek 

Možné príznaky sexuálneho zneužívania: 

zdanlivo neopodstatnená zmena v sociálnom správaní: uzatváranie sa do seba alebo veľmi 

vyzývavé správanie 

sexuálne hry, stiahnutie sa od dotyku, sexuálne znalosti presahujúce daný vek 

https://biteable.com/watch/3110591/fd8f9136f1543d3b9df3bd44b7dc7521


Možné príznaky zanedbávania:  

častý pocit hladu, krádež jedla 

nedostatočná osobná hygiena 

neustála únava 

nízke sebavedomie 

neriešené zdravotné problémy 

časté meškanie alebo absencia v škole 

slabé sociálne vzťahy 

Príznaky týrania sú vzájomne prepojené a často sa prekrývajú 

preto je najdôležitejšie, aby zamestnanci školy v každom pípade vedeli rozpoznať príznaky 

nevhodného zaobchádzania sa s dieťaťom. 

Čo je výnimočné na tom, ak dôjde k šikanovaniu v škole?  

Keď sa šikanovanie vyskytuje v komunite rovesníkov, to vždy ovplyvňuje celú komunitu, 

aj keď sa zdá, že ide len o spor medzi dvoma deťmi.  

Väčšinou o incidente vie veľa ľudí, mnohí z nich môžu byť aj svedkami šikanovania.  

Neexistuje spoločenstvo rovesníkov, v ktorom by nedochádzalo ku konfliktom.  

Ak sa šikanovanie v triede vyskytuje dlhodobo, môže sa stať zvykom. 

Nedostatok intervencie môže spôsobiť, že sa šikanovanie stane zvykom, a môže tiež vyvolať 

ľahostajnosť voči obeti alebo voči šikanujúcemu.  

Prečo je dôležité hovoriť o násilí?  

Pretože násilie, ktorému sme vystavení v detstve, ovplyvňuje náš dospelý život. 

Deti zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní bezpečného miesta v škole. 

Je dôležité, aby rozpoznali násilie a vedeli, že nie sú sami, keď sa ocitnú v takejto situácii. 

Musia poznať pravidlá a vedieť, na koho sa obrátiť, ak sa dostanú do problémov.  

Je dôležité vedieť, čo deti potrebujú, aby sa cítili bezpečne. 

Pýtajme sa detí na ich názory, konzultujme s nimi, pracujme s nimi ako s partnermi. 

Informácie o opatreniach na ochranu detí a ich účinnosti by sa mali deťom oznamovať 

prostredníctvom príslušného fóra. 

Je dôležité, aby deti poznali pravidlá, ktoré ovplyvňujú ich život, 

poznali domáce pravidlá, 

poznali smernicu o ochrane detí,  

vedeli, na koho a ako sa obrátiť so žiadosťou o pomoc, 

boli informovaní o svojich právach, 



boli informovaní o možnostiach ovplyvniť život školy. 

Treba pomôcť deťom, aby sa ľahko dostali k týmto informáciám (napr. v triedach, na internete, 

v letákoch). 

Deti by mali týmto materiálom tiež rozumieť. Mali by byť napísané vhodným jazykom a dospelí 

by mali s deťmi diskutovať o ich obsahu (aby mali možnosť klásť otázky a pochopiť praktické 

dôsledky). 

Ako sa môžu deti podieľať na rozhodovaní v škole? 

Vyjadrujú svoj názor (konzultatívny) 

Spolupracujú s dospelými (kolaboratívny) 

Preberajú vlastné iniciatívy (rola vedúceho) 

Príklady účasti detí v školskom prostredí: 

- študentská rada 

- vypracovanie domácich pravidiel 

- školské programy 

- rovesnícka pomoc 

- komunitná služba 

Prečo je dôležité, aby škola mala smernicu o ochrane detí? 

Vytváranie bezpečnosti je záležitosťou komunity. 

Blaho komunity je spoločnou zodpovednosťou všetkých.  

Pravidlá sa dajú dodržiavať a vymáhať len vtedy, ak ich každý pozná a je si vedomý svojich 

práv a povinností, ako aj práv a povinností ostatných.  

Čo je smernica o ochrane detí?  

Dokument, v ktorom sú zhrnuté kľúčové pravidlá školy týkajúce sa ochrany detí. 

Potvrdzuje a komunikuje inštitucionálny záväzok. 

Pomáha pri preventívnej činnosti. 

Pomáha riešiť prípady týrania. 

Poskytuje usmernenia pre následné procesy. 

Poskytuje praktické rady pre všetkých členov komunity. 

Pred čím smernica chráni? 

Pred všetkými formami zneužívania, násilia, obťažovania, šikanovania a ohrozovania. 

Chráni pred nedostatočnou reakciou inštitúcie v prípade absencie transparentných a jasných 

protokolov, a tým chráni aj pred poškodením dobrého mena inštitúcie.  

Pred neopodstatnenými obvineniami, pretože transparentný rámec každému objasňuje základné 

normy správania a procesné pravidlá. 



Šikanovaniu v školách sa dá predchádzať 

(logó) 

 

 

 

 

 


