
Edukatívne predstavenie pre oba stupne základných škôl a stredné 

školy, ktoré sa zaoberá problematikou šikanovania a arogancie



Štatistické údaje zo základných škôl

44 % siedmakov a ôsmakov z celého Slovenska priznalo, že boli obeťou šikanovania

Takmer 31 % detí sa so svojim trápením nezdôverí nikomu

Z necelých 70 % obetí šikany, ktoré k tomu nájdu odvahu, sa takmer polovica (49 %)
posťažuje iba kamarátom a spolužiakom, len 33 % to povie rodičom a 13 % šikanovaných
detí hľadá pomoc u učiteľov.

Až 60% prípadov šikanovania ohlásili učitelia.

Ako agresori boli najčastejšie uvedení spolužiaci, vo viac ako 25% prípadov sa jedná o
žiakov z inej triedy.

Viac ako 2% detí označili za násilníka učiteľa.

Zdroj CPPPaP Košice – Zuzkin Park



Štatistické údaje zo stredných škôl

Z prieskumu vyplýva, že prítomnosť šikanovania v škole uviedla viac ako polovica respondentov (51,8 
%). S výskytom šikanovania sa stretlo takmer 51 percent študentov osemročných gymnázií a 44,8 % 
stredoškolákov. Len 9,5 % respondentov uviedlo, že na škole, ktorú navštevujú, sa šikana nikdy 
nevyskytla.

S kyberšikanovaním sa žiaci na našich školách donedávna stretávali zriedkavo, no podľa výsledkov  
má v súčasnosti s týmto fenoménom skúsenosť viac než tretina respondentov. O šikanovaní v 
kyberpriestore už počulo 66,3 % žiakov a žiačok. Viac ako tretina respondentov - 34,9 %, sa stala 
obeťou alebo svedkom kyberšikanovania.

Viac ako 13 % prípadov v tejto sfére ostáva skrytých. Podľa prieskumu vyše 7 % žiakov uviedlo, že 
učitelia sa síce o šikane dozvedeli, no násilník nebol potrestaný a problémy stále pokračujú. Až 45,6 
% respondentov nevie, aký postup pri riešení šikany škola použila.

Zdroj CPPPaP Košice – Zuzkin Park



Žiaci sa môžu tešiť na unikátne prepojenie vzdelávania 

prostredníctvom interaktívneho divadla a atraktívneho hip hopu a 

popu priamo na škole alebo v divadelnej sále.



O predstavení

Naživo hrané modelové situácie z každodenného života študenta zobrazujúce 
konkrétny problém (rasizmus, šikanovanie, obezita, strata súkromia v online priestore, 
sexuálna orientácia apod.) s absurdným koncom, po ktorom zasiahne Strážca 
Tolerancie (známa osobnosť) a ozrejmí, že v reálnom svete sa to nesmie diať.

Scénky doplnené o interakciu a hudobné vystúpenie DJa a speváka 

Hravé vzdelávanie v kombinácií divadla, kina a koncertu

Povzbudenie žiaka k tolerancií a nasmerovanie k odvahe riešiť problém 
prostredníctvom známych osobností

Vytvorené po odbornej konzultácii s Centrom pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie Zuzkin park 10, Košice 



Účinkujúci

OLIVER OSWALD 

Oteckovia,

Učiteľka

ZUZANA 
KRAVÁRIKOVÁ 
Oteckovia, 
Tvoja tvár znie
povedome

V predstavení vystúpia študenti Súkromného konzervatória na Zádielskej 

ulici v Košiciach a viacero známych osobností televízie a internetu. 
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Účinkujúci

Soňa Tuchyňová

Tadeáš Gecik

Dominik Dupľák

Iveta Karičková

Martina Semanová



Účinkujúci
David Zurick – moderátor
André Tatarka – spevák
CreamBeat – DJ a naživo MPC show



Doplňujúce informácie

Flexibilná dĺžka predstavenia 40 – 60 minút

Vhodné pre oba stupne ZŠ a stredné školy

Možnosť realizácie predstavenia priamo na škole. V prípade potreby 
zabezpečíme iný priestor.

Certifikát Strážcu Tolerancie pre vedenie školy po zabsolvovaní predstavenia



Hlavná myšlienka tohto predstavenia je, aby si 
divák z neho odniesol posolstvo tolerancie a 

šíril ho ďalej.



Peter Dombrovký vyštudoval hudobnú dramaturgiu a umelecký manažment, David Zúrik

filmovú produkciu. Obaja autori spoločne vytvárajú hudobné, divadelné, filmové a televízne

projekty v umeleckej agentúre Palace of Art. 

Autori

Kontakt na booking

Zuzana Piklová

Booking manager

0948 89 52 12

zuzana@palaceof.art

Video

https://youtu.be/w4taGgbtKxg

mailto:zuzana@palaceof.art?subject=Strážcovia%20Tolerancie
https://youtu.be/w4taGgbtKxg


Partneri predstavenia


