
My dospelí máme tendencie chrániť deti od všetkého, čo má niečo 
spoločné so smrťou. Nechceme im brať istoty a konfrontovať ich 
s definitívnosťou smrti a s našimi negatívnymi pocitmi. V závislosti 
od veku a stupňa vývinu si deti vytvárajú odlišné predstavy o smrti. 
O tom ako deťom pomôcť pochopiť túto definitívu správne, sme sa 

porozprávali s klinickou psychologičkou a členkou intervenčného tímu 
Modrého anjela Annou Petrulovou.         

PRIPRAVILA: MÁRIA PAGÁČ 

Šok, protest,  
zúfalstvo a zmierenie 

Deti PREDŠKOLÁK
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Kedy si dieťa spravidla začína uvedomo-
vať, že niečo ako smrť existuje?
Z vývinového hľadiska si deti do dvoch ro-
kov smrť ako takú neuvedomujú, vnímajú ju 
skôr ako odlúčenie. Ak stratia blízku osobu, 
ktorá sa o ne starala (vzťahová osoba), aj 
keď tomu nerozumejú, táto strata býva pre 
ne zdrojom úzkosti a môžu na ňu reagovať 
silnými emóciami. Ak stratili niekoho zo 
širšieho okolia, vnímajú a reagujú na  preží-
vanie vzťahovej osoby. Predstavu o tom, čo 
je to smrť, si deti obvykle začínajú vytvárať 
okolo tretieho roku. Je to pre ne ešte niečo 
podobné spánku, predstavujú si, že človek 
síce odišiel, ale môže sa vrátiť. Smrť s jej 
konečnosťou, nezvratnosťou začínajú chápať 
približne ako 5-ročné, ale úplné pochopenie 
smrti prichádza obvykle okolo deviateho 
roku života. Vývin vnímania smrti je indi-
viduálny. Niektoré deti ju vnímajú tak, ako 
to opisuje vývinová psychológia, niektoré už 
skôr, iným to naopak trvá dlhšie.

Kedy je vhodné začať sa o tom s dieťa-
ťom rozprávať?
Rozhovor o smrti s deťmi musí odrážať 
ich schopnosť prijať informácie, ktoré im 
dávame. Nie je potrebné, aby informácie 
boli podrobné, deťom úplne postačí, aby 
boli stručné a vecné. V zásade by sme mali 
s deťmi hovoriť o smrti vtedy, keď je to pre 
ne dôležité, zväčša sa témou smrti začí-
najú zaoberať, ak zomrie niekto v rodine. 
Niektoré deti kladú otázky o smrti už ako 
trojročné, iné o nej síce nehovoria, ale zao-
berajú sa ňou vo fantázii pri hre. Napríklad 
si predstavujú, že zomrela hračka (bábika, 
plyšové zvieratko...), pochovávajú ju a smú-
tia za ňou. Tému smrti môže „naštartovať“ 
rozprávka, film, rozhovor dospelých. Ak 
dieťa kladie otázky, snažíme sa odpovedať 
konkrétne, jednoducho a do takej miery, 
akú má potrebu dieťa. Keď sme emocio-
nálne  menej zaangažovaní, tak sa s deťmi 
hovorí o smrti oveľa ľahšie. 

Dá sa nejakou vhodnou formou dieťaťu 
vysvetliť, v čom spočíva smrť?
My dospelí máme tendencie deti od všet-
kého, čo má niečo spoločné so smrťou, 
chrániť. Nechceme im brať istoty a konfron-
tovať ich s definitívnosťou smrti a s našimi 
negatívnymi pocitmi. V závislosti od veku 
a stupňa vývinu si deti vytvárajú odlišné 
predstavy o smrti. Najťažšie chápu nezvrat-
nosť – mŕtveho človeka nie je viac možné 

prebudiť k životu, univerzálnosť – všetci 
ľudia musia niekedy zomrieť, nepredví-
dateľnosť – zomrieť môžeme kedykoľvek, 
a neodvrátiteľnosť – všetky živé bytosti 
raz zomrú, je jedno, ako veľmi sú opatrné 
alebo ako dobre sa o ne stará lekár. Smrť by 
mala byť vysvetlená jazykom, ktorému deti 
môžu porozumieť v danom veku, pretože 
kognitívne porozumenie smrti sa u dieťaťa 
vekom mení.

Kedy je a naopak nie je vhodné, aby 
dieťa bolo účastné na pohrebe?
Závisí to od veku dieťaťa a jeho schopnosti 
porozumieť situácii, od vzťahu k zosnulému, 
a čo je najdôležitejšie – od toho, či na poh-
reb ísť chce. Nechajte dieťaťu možnosť, nech 
sa rozhodne samo. Ak dieťa na pohreb ísť 
nechce, nenúťte ho, treba to rešpektovať. 
Nemalo by  mať pocit viny, ak sa rozhod-
ne, že nepôjde. Môže sa rozlúčiť aj iným 
spôsobom – doma s ním zapáľte sviečku, 
zasaďte kvietok... Deti môžu napísať list, 
nakresliť obrázok. Podľa odborníkov veková 
hranica, odkedy môže mať účasť na pohrebe 
pre dieťa „terapeutický“ význam, je 7 rokov. 
Pred siedmym rokom nie je účasť dieťaťa 
škodlivá, ale neplní pre dieťa v plnom zmys-
le obrad rozlúčky. Pohreb je obrad, ktorý 
pomáha ľuďom akceptovať smrť. Pohrebný 
rituál pomáha uvedomovať si reálnosť 
straty, spúšťa prejavovanie emócií, umož-
ňuje zážitok emocionálnej podpory. Dieťa 
je súčasťou rodiny, a je tiež prirodzené, ak 
sa pohrebu zúčastní, ako všetci ostatní. Ak 
teda má záujem zúčastniť sa na pohrebe, 
je veľmi dôležité  ho vopred  pripraviť, 
vysvetliť mu, čo sa bude diať, ako bude vy-
zerať miestnosť, kde bude pohreb, čo bude 
vidieť a počuť – vysvetliť mu, že niektorí 
ľudia môžu plakať a budú smutní. Malo by 
byť blízko rodiča alebo osoby, ktorá je pre 
dieťa blízka a zároveň smrťou nie je natoľko 

Ako deti vnímajú smrť 
s ohľadom na vek? 

 Deti do dvoch rokov nemajú 
o nej žiadnu predstavu. Vnímajú, 
že ich rodičia a blízki sú rozrušení, 
preto potrebujú viac pozornosti 
a zachovanie starostlivosti.

 Deti od dvoch do piatich rokov 
si uvedomujú, že sa stalo niečo zlé, 
ale samotnú smrť nechápu. Veria, 
že smrť je dočasná, vnímajú ju často 
ako trest. V tomto vekovom období 
je dôležité, aby deti dostali uiste-
nie a pochopili, že nenesú žiadnu 
zodpovednosť za smrť blízkej osoby 
a aby nemali pocity viny. Potrebujú 
však, aby im v tom niekto pomohol 
– rodič, blízka osoba, starší súrode-
nec...

 Deti od piatich do deviatich 
rokov vedia už lepšie klásť otázky 
a vysvetľovať svoje myšlienky. Preto 
potrebujú mať v blízkosti niekoho, 
kto im na otázky dokáže odpovedať 
a kto im pomôže, aby čo najlepšie 
pochopili, čo sa stalo. To, že ich blíz-
ky človek neopustil „naschvál“, že 
musia nájsť spôsob, ako prežiť svoj 
smútok a svoj hnev zároveň. Potre-
bujú tiež opakované uistenia, že ak 
plačú a sú smutní, je to prirodzené 
a normálne, tak ako je prirodzené, 
ak sa hnevajú, a to aj vtedy, ak sa 
hnevajú na človeka, ktorý zomrel.

 Deti od deviatich do dvanás-
tich rokov chápu nezvratnosť smrti.

Podľa odborníkov 
veková hranica, 
odkedy môže mať 
účasť na pohrebe 
pre dieťa 
„terapeutický“ 
význam, je 7 rokov. 

zasiahnutá, že by nebola schopná reagovať 
na potreby dieťaťa.

Ako vysvetliť dieťaťu smrť blízkeho?
Určite si netreba vymýšľať žiadne rozpráv-
ky o tom, ako blízka osoba zaspala, odišla 
niekam. Najmä mladšie deti berú často 
veci, ktoré povieme, doslovne. Odborníci 
sa zhodujú v názore, že rodina by nemala 
klamať dieťaťu. Treba mu povedať pravdu – 
že ich blízky zomrel. Používať jednoduchý 
a priamy jazyk, fakty by mali byť podané 
pravdivo, pretože dieťa sa skôr či neskôr 
dozvie pravdu a prípadná „milosrdná lož“ 
by mala skôr negatívne následky. Odpove-
dať mu na otázky len v tom rozsahu, v akom 



74    Apríl 2017    www.maminka.sk

Deti PREDŠKOLÁK

FO
TO

: S
H

U
TT

ER
ST

O
C

K

Ako smrť deťom  
vysvetliť a ako 
radšej nie? 
Deti v predškolskom a mladšom 
školskom veku potrebujú stručné 
a jasné vysvetlenie. Vhodné 
je použiť konkrétne príklady. 
Osvedčilo sa vysvetliť smrť ako 
zastavenie všetkých telesných 
funkcií – ľudia, ktorí zomreli, 
nedýchajú, nejedia, nehovoria, 
nemyslia ani necítia. Niektoré deti 
si zamieňajú smrť so spánkom, 
najmä ak počuli od dospelých: 
odišiel na večný odpočinok... 
odpočíva v pokoji... Výsledkom 
potom môže byť, že sa deti boja 
zaspať, nechcú ísť do postele. 
Podobne formulácia, že človek, 
ktorý zomrel – „odišiel“ – môže 
u detí vyvolať strach, že sa rodičia 
už nevrátia z práce, z nákupu... 
Preto pri rozhovore o smrti 
je dôležité vyhnúť sa slovám 
odpočinok, spánok, odchod. Pro-
blémom môže byť aj informácia, 
že príčinou smrti bola choroba. 
Hlavne v predškolskom veku 
deti nerozlišujú ľahké ochorenie 
a vážnu, smrteľnú chorobu. Je 
potrebné im vysvetliť, že občas 
sme chorí všetci, ale len veľmi 
vážne ochorenie zapríčiní smrť. 
Ak sa snažíme dieťaťu nahovoriť, 
že len veľmi starí ľudia zomierajú, 
môže to u detí vyvolať nedôveru 
a spustiť strach, keď zistia, že to 
tak nie je. Ak zomrie jeho roves-
ník, snažíme sa ho uistiť, že sa to 
nestáva bežne. Tiež môže byť uži-
točné vysvetliť deťom, že názory 
na to, čo s nami bude po smrti, 
sa líšia. Niektorí veria v život 
po smrti, iní nie. Ak prejavíme 
rešpekt a akceptujeme názory 
iných, môžeme dieťaťu pomôcť 
vybrať si aj názor odlišný od toho 
nášho, ak je preň prijateľný a viac 
mu vyhovuje. Dospelý nemusí 
poznať odpovede na všetky otáz-
ky dieťaťa. Ak má pochybnosti, 
je dobré povedať: „na toto naozaj 
neviem odpovedať“. Je to vždy 
lepšia možnosť, ako mlčanie či 
zahriaknutie dieťaťa.

sa pýta, netreba zbytočne ísť do detailov. Byť 
trpezlivý – dieťa musí často viackrát počuť 
vysvetlenie, aby dokázalo udalosť spraco-
vať, nechať dieťa nech si samo určí, kedy je 
pripravené o udalosti hovoriť.

Je rozdiel v ponímaní detí či zomrie človek 
starší alebo ich rovesník?
Smrť človeka vo vysokom veku vyzerá 
prirodzene. Ak ale zomrie mladý človek, 
vyvstáva u detí reálna otázka ich vlastnej 
smrteľnosti, týka sa to najmä detí 11 a viac-
ročných. Mnohé z nich sa môžu začať zao-
berať duchovnými otázkami, hľadajú svoje 
miesto vo svete. Je dôležité ich ubezpečiť, 
že aj keď mladí ľudia niekedy zomierajú 
predčasne, nie je to obvyklé.
Ako sa smútok prejavuje u detí? Ako dlho 
je zdravé, aby dieťa smútilo?
Existujú veľké individuálne rozdiely 
v spôsobe a tempe, ako deti napredujú 
v procese smútenia. Veľkú úlohu tu zohráva 
vek a skúsenosti dieťaťa, od toho sa odvíja, 
do akej miery vníma stratu ako trvalú 
a reálnu. Od toho potom závisí hĺbka a tr-
vanie jeho „práce so smútkom“. Psychiater 
John Bowlby sa zaoberal smútkom detí. 
Podľa neho má detské smútenie 4 etapy: 
šok, protest, zúfalstvo a zmierenie. V štádiu 
šoku je dieťa konfrontované s faktom smrti 
človeka, ktorý mu bol emocionálne blízky. 
V štádiu protestu sa nemôže vyrovnať so 
skutočnosťou straty, preto sa búri, protestuje 
– v tomto období u dieťaťa vidíme prejavy 
zlosti, agresivity, nenávisti a nepriateľstva. 
V štádiu zúfalstva prestávajú útoky voči 
okoliu a dieťa sa uzatvára do svojho vnútra, 

častý je tichý plač, žiaľ, apatia, znížená častý 

je tichý plač, žiaľ, apatia, znížená komu-
nikácia, ľahostajnosť. V štádiu zmierenia 
dieťa prijíma smrť ako fakt a do jeho života 
sa postupne opäť dostáva pokoj a mier. 
Dieťa, ktorému zomrel niekto blízky, často 
zle spáva, budí sa v noci, má zlé sny, môže 
sa pomočovať, nechutí mu jesť, v škole sa 
nevie sústrediť, môže sa výrazne zhoršiť 
jeho prospech, objavuje sa strach z tmy, 
z neznámeho. Ťažký prejav zármutku dieťaťa 
je stiahnutie sa do seba, mlčanie a odmie-

PhDr. Anna Petrulová      
pracuje ako klinický psychológ 
v Národnom ústave srdcových 
a cievnych chorôb. 
S témou smrti a jej spracová-
vaním u detí sa stretáva v praxi 
ako člen krízového intervenč-
ného tímu Modrý anjel (jeho 
členom je od roku 2011). Modrý 
anjel je nezisková organizácia, 
ktorá poskytuje podporu obe-
tiam tragických udalostí a ich 
príbuzným. Odborníci z Mod-
rého anjela v bezprostrednej 
následnosti poskytujú psychickú 
prvú pomoc a krízovú interven-
ciu, ktorej cieľom je prinavrátiť 
zasiahnutým pocit kontroly nad 
situáciou. Služba Modrého an-
jela je pre zasiahnutých klientov 
zásadne bezplatná.  
www.modryanjel.sk
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tanie komunikácie. Dôležitá je schopnosť  
dospelého „sprevádzať“ smútiace dieťa. Ten, 
kto sprevádza, musí byť ochotný dieťaťu 
viac načúvať ako mu niečo z vlastnej vôle 
hovoriť. Proces vyrovnávania sa so smrťou 
blízkeho je veľmi individuálny. Môžeme mu 
pomôcť, ak umožníme dieťaťu skorý návrat 
zaužívaného režimu a obvyklých činností. 
To deťom dodáva pocit istoty. 

Snažíme sa tieto emócie v deťoch potlá-
čať alebo naopak radšej dostať na po-
vrch?
Je veľmi dôležité, aby sme dieťa ubezpečili, že 
všetko, čo cíti v súvislosti so smrťou blízkej 
osoby, je normálne. V nijakom prípade jeho 
emócie nepotláčame, dieťa má právo byť 
smutné a mať obavy.  Proces smútenia má 
niekoľko fáz a nie je dobré, ak sa niektorá 
nasilu posúva. Deti potrebujú pocit, že 
rozumieme, ako sa cítia a ako im je. O svojich 
pocitoch nedokážu hovoriť tak, ako dospelí 
a extrémne negatívne pocity dokážu vydržať 
znášať iba krátky čas (preto u detí fáza hlbo-
kého smútenia býva často extrémne krátka 
oproti fáze „oddychu od smútku“).

A čo naše emócie, je nutné sa pred 
dieťaťom krotiť, skrývať svoje emócie, svoj 
smútok?
Deti sú veľmi dobrí pozorovatelia, do-
kážu dobre vycítiť naše pocity z výrazu 
našej tváre, chôdze, pohybov. Ak sa rodič 
vyhýba otázke smrti tým, že sa snaží 
nedávať najavo svoje emócie, môže to pre 
dieťa znamenať odkaz – ak o tom rodičia 
so mnou nehovoria, musí to byť niečo 
veľmi zlé, tak o tom nebudem hovoriť 
ani ja. To však môže mať za následok, 
že naša snaha ochrániť dieťa sa minie 
účinkom a namiesto toho dieťa ešte väčš-
mi vystrašíme. Rozprávajte o vlastnom 
smútku, prečo ho prežívate, prejavujte 
svoje emócie a pocity pred dieťaťom – 
opäť mu vyšlete signál, dáte mu najavo, 
že je v poriadku prejaviť svoje emócie, 
že je dovolené a je v poriadku smútiť. Je 
v poriadku plakať pred deťmi, ak vedia, 
čo sa deje. Na druhej strane ho nesmie-
me príliš zaplavovať svojím smútkom, 
zdieľanie našich pocitov nesmie narušiť 
pokoj a istotu, ktoré dieťa od nás očakáva 
a potrebuje.

Je vhodné, aby dieťa videlo mŕtveho 
v truhle?
Opäť by dieťa malo mať možnosť rozhodnúť 
sa aj v tejto situácii samo a nemali by sme 
mu v tom brániť, pretože vo svojej fantázii 
by si situáciu mohlo vykresliť podstatne 
horšie a jeho strach by sa len vystupňoval. 
Ak sa dieťa k tomuto kroku rozhodne, je 
dôležité, aby bolo starostlivo pripravené 
na to, čo uvidí (odporúča sa hovoriť o „te-
lesnej schránke“, ktorá tu po našom blízkom 
zostala), a malo by byť pri tomto kroku 
sprevádzané blízkou osobou.

Čo ak má dieťa zo smrti strach? Ako mu 
pomôcť?
Predovšetkým sa pokúsiť porozumieť tomu, čo 
spúšťa u dieťaťa tento strach. Najčastejšie je to 
obava, že niekto znovu zomrie, obavy, že bude 
opustené, oddelené od svojich blízkych. Dieťa 
potrebuje niekoho, kto sa bude snažiť poro-
zumieť jeho myšlienkam, kto mu poskytne 
oporu a istotu, ukážte dieťaťu, že jeho strachu 
rozumiete. V prípade nutkavého zaoberania sa 
smrťou a strachom zo smrti je vhodné vyhľa-
dať odbornú psychologickú pomoc. n
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Niekedy sa rodiny ocitnú v zložitej situácii.
Často stačí málo, aby deti nemuseli odísť
do detského domova. ĎAKUJEME. 

Vyberte si hračku, ktorá deťom pomôže zostať s blízkymi
Prispejte na www.rodinasapocita.sk 

Kampaň podporili: Mediálni partneri:




