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(nielen) Modrá veľryba v škole 
 

Fenomén Modrej veľryby straší rodičov aj pracovníkov s deťmi.  Jediné, čo môžeme v tejto chvíli urobiť, je 

pripraviť sa na diskusiu s deťmi. Práve podpora zo sveta dospelých môže deťom pomôcť pri konfrontácii s 

podobnými nebezpečnými hrami.  
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Milí učitelia a odborní zamestnanci, 

médiami sa začali šíriť informácie o fenoméne Modrá veľryba. O tejto aktivite síce ešte nevieme dostatočne 
veľa,  jej nebezpečenstvo pre deti a mladých ľudí je však už teraz evidentné. Ak by sa aj hru , po ktorej si 
deti a mladí ľudia siahajú na zdravie a život, podarilo potlačiť, je zrejmé, že sa s podobnými nebezpečnými 
hrami  budeme stretávať aj naďalej. Skôr, než odborníci vytvoria účinné preventívne aktivity a  zareagujú 
komplexnejšie na tento problém, môžeme spoločne spraviť viacero krokov. Na základe odborných 
skúseností sme vytvorili pre vás niekoľko tipov a rád, ktorými môžete preventívne pôsobiť na vašich žiakov 
a ich rodičov.  

Napriek odborným radám, nemožno považovať tento voľne šíriteľný eBOOK za jediný správny názor 
a odporúčame informácie z neho prispôsobiť na vaše možnosti a potreby vašich jednotlivých žiakov.  
Veríme však, že vám eBOOK pomôže. Ak chcete dostať aj prípadnú aktualizáciu tohto dokumentu, ktorá 
bude reflektovať nové skutočnosti, ktoré ukáže čas, stiahnite si verziu s jednoduchou registráciou mena 
a emailovej adresy, na ktorú Vám budeme môcť aktualizovaný dokument poslať.   

Stiahnuť si registrovaný eBOOK môžete TU 

 

Mgr.Peter Lengyel, PhD. 

SLOVO NA U VOD 

http://edusmile.sk/wp-contenthttp:/edusmile.sk/2017/04/15/modra-velryba-v-skole/


Hra Modrá veľryba sa dostala do uší možno aj vám. Prišla rýchlo, spoznať jej vplyv na deti a zistiť spôsob ako sa brániť, je 

aj pre odborníkov riešením rovnice o množstve neznámych. Aj preto sa budeme snažiť v tomto eBOOKu zamerať nielen 

na jej opis a fakty, ale hlavne na spôsob pomoci zo strany pedagóga a pracovníka s deťmi smerom k tým, ktorí sú touto 

„hrou“ alebo podobnými ohrození.  

 

Ako ju hrajú ?  

Hra, podľa dostupných informácií, spočíva v prihlásení sa uverejnením dohodnutého kódu na sociálnej sieti, na základe 

ktorého „hráča“ kontaktuje kurátor. Ten zadáva úlohy. Tie vedú k sebapoškodzovaniu a následne samovražde. Ak 

dotyčný prestane úlohy plniť, dochádza k jeho vydieraniu. Informácie o hráčovi majú analyzovať ľudia stojaci za hrou. 

Vzbudzujú dojem, že si hráča, ktorý nechce pokračovať a jeho blízkych, dokážu jednoducho nájsť a ublížiť im.  Objavili sa 

aj názory, že žiaden kurátor neexistuje, že hra prebiehala v Rusku a otec „hry“ sedí vo väzbe. Nie je však isté kto ďalší sa 

jeho myšlienok chytil alebo v blízkej dobe chytí.  

 

Motivácia je veľká 

Už spomínaným prvým krokom k tejto nebezpečnej zábave je jednoduchý začiatok. Tým je uverejnenie „kódu“ vo svojom 

statuse, na základe ktorého ľudia stojaci za touto hrou identifikujú záujemcu.  Toto je prvá „jama“, do ktorej pri 

podobných hrách padajú obete. Hoci pred vstupom málokto skutočne premýšľa o sebapoškodzovaní, chuť zúčastniť sa 

„zo srandy“, je veľkým lákadlom. Ak aj obete nevstupujú zo zábavy, mnohé z detí si chcú dokázať, že „mňa nedostanú“ 

alebo sa len chcú pred rovesníkmi „vytiahnuť“, že hru hrajú, aby mohli smelo tvrdiť, že všetko majú pod kontrolou. 

Nebezpečnou príležitosťou je to aj pre outsiderov, ktorí získajú pozornosť a pre deti, ktoré sa prostredníctvom hry snažia 

upozorniť na to, že majú nejaké problémy. Do takýchto hier padajú deti z rôznych sociálnych vrstiev, teda nielen „deti 

ulice“, ale aj tie, ktoré majú zázemie. Záleží na kombinácii faktorov, ktoré dieťa prinútia zapojiť sa.  

O MODREJ VEĽRYBE 

Kto najčastejšie padá do ta-

kýchto hier ?  

• deti robiace to zo zábavy 

• smelé deti, ktoré si dokazujú 

svoju odolnosť  

• „frajeri“, ktorí to majú pod 

kontrolou 

• outsideri 

• nepochopené  deti 

• deti túžiace po ľútosti 

a pozornosti 

O hre 

● obeť sa prihlási 

● kontaktuje ho „kurátor“ 

● zadáva úlohy 

● úloh je 50 

● každá úloha je na jeden deň 

● väčšina úloh je sebapoško-

dzujúcich 

● mnohé sú životu nebezpečné 

● poslednou úlohou je samo-

vražda 

● pri nesplnení  úloh požaduje 

trest 

● pri  prerušení hry sa  začne 

kurátor vyhrážať zabitím 



V cielenej prevencii, vo fáze zvažovania dieťaťa hrať, dokážeme pomôcť najmä deťom, ktoré sú ochotné prijímať 

argumenty a diskutovať o téme. Čím sa viac vie pedagóg priblížiť deťom a ich mysleniu (hodnotám), tým skôr vie odvrátiť 

prípadnú účasť na tejto alebo inej hre, resp. pokračovanie v nej. Veľkou úlohou pedagóga je v tomto odlíšiť moralizovanie 

a lacné upozorňovanie, od budovania postoja a navodzovania situácií, ktorými by deti mohli pochopiť závažnosť 

a nebezpečnosť hry.  

 

Môžete využiť triednickú hodinu 

Ak má učiteľ záujem s deťmi o téme hovoriť, môže začať napríklad tým, že sa na triednickej hodine detí spýta na takéto 

hry. Nemusí hneď hovoriť o Modrej veľrybe, môže povedať: „Viem, že sa objavili hry, ktoré môžu skončiť 

sebapoškodením“. Ak požiada deti o to, aby mu o takých hrách povedali viac, vycítia nielen jeho záujem, ale môže sa 

navyše dozvedieť cenné informácie o nastavení skupiny a jednotlivcov, ktorí na to zareagujú. V reakciách môže potom 

hľadať práve vyššie uvedené detí, ktoré sú v tomto smere rizikové.  

 

Hry a aktivity je potrebné napasovať 

Hry, ktoré môže učiteľ využiť v tomto smere sú hry na hranie rolí, zmenu rozhodnutí pod tlakom, hry zamerané proti 

manipulácii, ochranu osobných údajov a posilňovanie schopnosti zmeniť zvyky v krízovej situácii. Zaujímavé môžu byť aj 

analýzy prípadov a blogov, ktoré píšu ľudia, ktorí mali problémy. Tu však musí učiteľ vycítiť, kedy vystríha a kedy dáva 

návody. Je zložité napísať postup jednotlivých hier, nakoľko ich učiteľ musí prispôsobiť skupine a cieľom, ktoré si zvolí 

a taktiež tomu, či o nebezpečnej hre vedia málo alebo veľa.  

PREVENCIA JE DÔLEŽITÁ 

Zameranie hier 

• vzájomné všímanie si 

• podpora kamarátstva 

• analýza príbehov 

• situačné hry 

• budovanie postojov 

Čomu sa vyhnúť pri prevencii 

● moralizovanie 

● zľahčovanie 

● strašenie 

● monológ 

● zakazovanie 

● upozorňovanie 

● ignorovanie puberty 



Podchytenie detí, ktoré by mohli chcieť hrať hru, je len jedným z cieľov. Určite však existuje riziková skupina detí, ktoré 

hru už začali hrať alebo sa nachádzajú vo fáze, kedy chcú z toho von. Prípadne sa nachádzajú vo fáze, že nechcú z toho 

von. Pri prevencii, kedy sa snažíme, aby deti hru nehrali, môžeme využívať množstvo skupinových aj individuálnych 

aktivít. Pri deťoch, ktoré už hru hrajú, je potrebné pristupovať individuálne.  

 

Chytiť sa môžu aj rozumné deti 

Na základe už vyššie uvedených niekoľkých faktov o hre, ktoré sa môžu časom meniť, vyplýva, že aj dieťa, ktoré 

považujeme za rozumné a zrelé, môže spadnúť do tohto problému. Taktiež sa nemôžeme uspokojiť s tým, že stačí 

povedať „nehraj to“. Uvedené fakty nám tiež napovedajú, v ktorých oblastiach zneužívajú detskú psychiku a na ktoré 

slabé miesta sa tvorcovia zameriavajú.  

 

Najprv frajerina, potom strach 

Vo fáze začiatkov hrania hry je to najmä chuť po dokazovaní si svojich limitov a vystavovanie sa na obdiv. A čakanie na 

pocit, „čo to dá“. Ak ste čítali niektoré úlohy, mohli ste si všimnúť striedanie náročných konkrétnych a menej náročných 

voľných úloh. Aj toto je jeden zo spôsobov ako dieťa udržať v hre, pretože ak by bolo pod tlakom neustále, mohlo by sa 

„zosypať“ skôr ako príde do cieľa.  A práve čas je ten najväčší nepriateľ dieťaťa. Časom otupuje svoj pud sebazáchovy a 

čas v ňom vytvára tlak. 

 

Pod tričko nevidno 

Ďalej si môžeme všimnúť, že dôsledky úloh sú na prvý pohľad na dieťati nepozorovateľné. Rany sa nachádzajú pod 

oblečením, mnohé úlohy sú vykonávané v exteriéri, na opustených miestach. V tomto, podobne ako pri inom 

sebapoškodzovaní, je využívané to, že v puberte už rodičia nevidia deti tak často s nahými časťami tela. Móda mladých je 

tiež rôznorodá a je normálne byť aj v lete v dlhých rukávoch, či nohaviciach. Práve pod nimi sa často prejavy 

sebapoškodzovania skrývajú.  

ZNEUŽÍVAJÚ SLABÉ MIESTA 

Možné príznaky pre rodičov  

• nepokoj, úzkosť 

• nočné mory 

• rany na rukách a nohách 

• zmeny v správaní 

• zvláštne otázky 

• agresivita pri zákazoch 

Niekotré úlohy 

● pichaj sa špendlíkom 

● vyri si na ruku veľrybu 

● bostav sa na kraj strechy ale-

bo brala 

● počúvaj hudbu, ktorú ti zadá 

kurátor 

● pozeraj hororové videá 

● porež si ruky, nohy 

● zadávaj konkrétne statusy 

● urob nebezpečnú vec 

● prekonaj strach 

● choď ku koľajniciam 

● skoč z vysokej budovy 



V ďalších fázach hry, súdiac podľa zverejnených úloh, už možno predpokladať, že dieťa ich môže začať brať vážne. 

V spojení s vyhrážaním, o ktorom sa v súvislosti s hrou hovorí, môže dieťa konať vyslovene pod tlakom strachu a úzkosti.  

 

Rodičovské združenie môže pomôcť 

 Aj preto v rámci prevencie odporúčame túto tému odkomunikovať s rodičmi. Samozrejme aj s triednymi kolektívami. 

S rodičmi to môže byť napríklad na mimoriadnom plenárnom rodičovskom združení napr. pre 2.stupeň, kde rodičov môže 

škola informovať o podrobnostiach problému. V médiách sa momentálne dostáva do popredia popis hry a úlohy, osobne 

by som viac odporúčal sa zamerať v diskusii s rodičmi na možné prejavy detí, na identifikáciu zmien v správaní a na 

potrebnú zvýšenú pozornosť voči deťom. Identifikovať problém môžu rodičia pri pozorovaní fyzickej stránky dieťaťa – 

rany, chuť do jedla, bolesti hlavy, kŕče, ale tiež pozorovaním prejavov napríklad pri odpojení od internetu, pri zmene 

rodinného programu, prípadne pri nečakaných návratoch rodiča domov a pod.  

 

Nejde len o veľrybu 

Rodičom je nutné tiež vysvetliť, že nejde len o fenomén Modrej veľryby, ale tiež o fenomén sebapoškodzovania, závislosti 

na sociálnych sieťach, experimentovania s rizikom a pod. Ak si škola a učitelia netrúfajú na vedenie takého rodičovského 

združenia, môžu požiadať o pomoc poradňu, prípadne preventistov z iných inštitúcií. Pomôcť by v tomto mohla polícia, 

združenia, lekári, psychológovia, sociálni pracovníci, terapeuti. 

 

Tvorte kontakty 

Ak si škola a učiteľ uvedomuje zložitosť riešenia prípadu, ktorý sa  môže vyskytnúť, je prirodzené aj, že to učiteľ nezvládne 

sám. Preto je dobré si napísať pár mien odborníkov, ktorí by vedeli pomôcť.  

 

RODIČIA SÚ KĽÚČOVÍ 

Kto môže pomôcť ?  

• psychológ 

• terapeut 

• psychiater 

• lekár 

• polícia 

• občianske združenia 

Rodičovské združenie 

● informácie o hre 

● úlohy hry 

● spôsoby ako sa dieťa do hry 

dostane 

● možné prejavy dieťaťa 

● možné dôsledky hry 

● spôsoby zistenia sebapoško-

dzovania 

● miesta, kde môže rodič dos-

tať pomoc 



Ako informovať žiakov môže mať rôzne podoby, nakoľko možností je niekoľko. Čo by mala informácia určite obsahovať, je 

zdôraznenie záujmu školy a učiteľov o podporu  pri probléme, uvedenie možnosti ako môže dieťa informovať učiteľa 

o tom, že sa niečo deje (schránka dôvery, list učiteľovi, cez FB, prostredníctvom rodiča...). Informácia môže byť 

prostredníctvom letákov, rozhlasu, na triednických hodinách alebo na nástenke. Najlepšie sú kombinácie distribučných 

kanálov. Pre hlbšie podchytenie problému sa však odporúčajú tematicky ladené triednické hodiny a osobnejší kontakt 

s deťmi.  

 

Odhaľovanie bude ťažšie 

Ak pedagóg zistí, že niektoré z detí z triedy alebo zo školy experimentuje s hrou, je potrebné dopredu zvážiť svoj postup. 

Neskorá reakcia môže byť rovnako kontraproduktívna ako okamžitá panika. Identifikácia dieťaťa, ktoré sa zaoberá 

myšlienkami na hru sa bude časom zhoršovať, pretože hrozí prepopularizovanie témy, zľahčovanie a vtipkovanie. Zatiaľ 

čo pre časť detí sa stane termín „modrá veľryba“ len slovným spojením, pre iné deti bude nočnou morou. Takto to bolo 

napríklad pri termíne anorexie, EMO, kyberšikany, pedofílie atď.  

 

Deti musia vedieť, že sa môžu zdôveriť 

V rámci triedy sa vždy nájdu deti, ktoré vedia, či sa takýto problém vyskytuje. Táto, aj podobné hry, totiž počítajú 

s uverejňovaním statusov a so správaním, ktoré majú vidieť aj ostatní rovesníci. Preto nejde o tajnú hru, ale o hru, ktorá 

je za určitých podmienok viditeľná. V tejto súvislosti je dôležité zdôraznenie žiakom, že v prípade nebezpečenstva je 

potrebné vyhľadať pomoc. Je dôležité deťom vysvetliť, že hoci sa môžu snažiť samé pomôcť, pohľad dospelého je tiež 

veľmi podstatný. Tu je na mieste pripomenúť, že učiteľ musí byť diskrétny voči deťom, ktoré prezradia účastníka hry. Je to 

dôležité, aby do problému zbytočne nezaťahoval iných. 

HOVORÍME SO ŽIAKMI 

Dobré podmienky 

• možnosť zdôveriť sa  

• vzájomná pomoc 

• dobrá školská klíma 

• ochota dospelých 

• diskrétnosť 

• otvorenosť 

Ako informovať 

● triednická hodina 

● nástenka 

● leták 

● beseda s odborníkom 

● preventívny deň 

● osvetové aktivity 

● neformálny rozhovor so žiak-

mi 



Ak sú identifikované deti, ktoré s Modrou veľrybou majú problém, potrebné je naplánovať ako sa s nimi o tom učiteľ  

bude rozprávať a ako informuje rodiča.  

 

Rozhovor je najťažší 

Niektoré deti možno hľadajú človeka na rozhovor, niektoré možno budú vzdorovať. Základom je vytvorenie pocitu 

u dieťaťa, že ho pedagóg má záujem počúvať. Ak už dieťa má nalomené na rozhovor, je potrebné ho nechať povedať čo 

najviac a ak je možné sa pýtať, tak sa nažiť dozvedieť čo najviac. V tejto fáze sa dostávame na hranicu pedagogických 

kompetencii, kedy by ďalšie kroky pedagóga mali smerovať k rodičovi a v prípade potreby k odbornej pomoci. Rodiča 

o zistení musíme informovať. Ak vieme od dieťaťa len to, že s hrou experimentujeme, postačí aj písomné informovanie 

rodiča mimo žiackej knižky, prípadne telefonické oznámenie, že by sa mal učiteľ záujem s rodičom čo najskôr 

porozprávať. Nie je vhodné rozoberať problém po telefóne, pokiaľ nemáme istotu, že rodič je ochotný sa venovať 

problému cez telefón (môže šoférovať, riešiť pracovnú úlohu a pod. ). V prípade, že dieťa intenzívne rieši problém a že je 

závažný, je dobré rodiča predvolať priamo hneď do školy s tým, že si dieťa si zo školy môže odviesť. Tento krok je veľmi 

dôležitý. Dieťa sa totiž vplyvom strachu môže obávať cesty domov, následnej reakcie rodiča a spanikáriť.  

 

Podpora je dôležitá 

Ak učiteľ identifikoval dieťa, podchytil ho a informoval rodiča, je dobré rodičom a žiakovi ponechať možnosť konzultácie 

a podpory. Môže to byť kontakt na poradňu, alebo na linky pomoci, prípadne možnosť pre dieťa sa prísť z času na čas 

porozprávať. Ak aj dieťa učiteľovi nevie odpustiť, že rodiča informoval, je to lepšie ako by konal na vlastnú päsť a 

neúspešne.  

INDIVIDUÁLNY ROZHOVOR 

Podpora 

• kontakt na odborníka 

• možnosť sa opäť porozprávať 

• sprostredkovanie poradne 

• podpora počas riešenia 

• odkomunikovanie s triedou 

Pri rozhovore 

● záujem o pomoc 

● viera vo vyriešenie 

● ochota stáť pri dieťati 

● zistenie dostatku informácií 

● odhad závažnosti 

● vnímanie problému zo strany 

dieťaťa 

● príprava na oznámenie rodi-

čovi 

 



V prípade potreby školenia pre učiteľov, rozsiahlejšej 

spolupráce, prípadne otázok, nás kontaktujte .  

 

www.edusmile.sk 

info@edusmile.sk 

+421 907 743 559 

EDUSMILE s.r.o.  

D AKUJEME ZA POZORNOST  

http://edusmile.sk/skolenia-treningy-a-odborne-seminare/ 
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