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Abstrakt 

V príspevku v teoretickej rovine analyzujeme dostupnosť online informácií pre 

seniorov a seniorky s onkologickým ochorením. Za predpokladu internetových 

spôsobilosti prehľadávať web stránky u starších ľudí s onkologickým ochorením a 

sústredíme na charakteristiku možností, ktoré ponúka virtuálny svet v oblasti 

informačno-komunikačnej technológie. Z aspektu sociálnej práce nazeráme na 

sociálne fungovanie seniora a seniorky s onkologickým ochorením aj prostredníctvom 

eventuálnej internetovej opory v rámci Slovenskej republiky. 

 

Kľúčové slova: Senior. Onkologické ochorenie. Sociálna práca. Internet. Web. 

Online informácie.  

 

Abstract 

In this paper we analyze the theoretical level for availability of online information for 

senior citizens with oncological diseases. Provided Internet capabilities to browse the 

web site in the elderly with oncological diseases will focus on the characteristics of 

the possibilities offered by the virtual world of information-communication 

technology. From the aspect of social work to look at the social functioning of senior 

citizens with cancer through the Internet eventual support in the Slovak Republic. 
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Úvod 

 

Cieľom príspevku je v teoretickej rovine analyzovať dostupnosť online 

informácií pre seniorov a seniorky s onkologickým ochorením. Analýzou 

možností v oblasti informačno- komunikačnej technológie (ďalej IKT), ako 

jednej z moderných foriem získavania aktuálnych správ, informácií, 

virtuálnej komunikácie či vytvárania sociálnych vzťahov, akcentujeme 

význam podpory sociálneho fungovania seniorov a senioriek s onkologickým 

ochorením. Digitálna technológia otvára svet informácií a eventuálnych 
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riešení problémov v sociálnom fungovaní seniorov a senioriek s 

onkologickým ochorením, za predpokladu IKT spôsobilosti prehľadávať 

webové stránky a orientácie v IKT. 

 

1.  Starnutie a starší človek 

Proces starnutia chápeme ako prirodzený jav, ktorý je neodmysliteľnou 

súčasťou života. Jedinečnosť každej ľudskej bytosti však prináša rôznorodé 

aspekty starnutia nielen v telesnej, psychickej, sociálnej, ale aj duchovnej 

oblasti. Balogová (2005) prezentuje štvordimenzionálne chápanie človeka 

vychádzajúce z empírie v oblasti uspokojovania fyziologických, 

psychických, sociálnych a duchovných potrieb. Podľa autorky len takéto 

vnímanie človeka zachytáva kompletné spektrum života jedinca. 

Balogová (2005) konštatuje, že starnutie a staroba sú významnou etapou 

ontogenetického vývinu jednotlivca a predstavujú prirodzenú súčasť 

životného cyklu človeka, čiže sú javom individuálnym a spoločenským. 

Obdobie staroby je nepochybne spojené s rôznymi telesnými a pohybovými 

zmenami u každého jedinca, aj keď samotný proces starnutia prebieha 

individuálne. Podľa Vágnerovej (2010) sú tieto zmeny spojené najmä s 

genetickou dispozíciou a vonkajšími faktormi. Toto tvrdenie je v súlade 

s vyjadrením Balogovej (2005), ktorá taktiež zastáva názor, že pri starnutí 

nejde o chorobu, ale o prirodzený nepretržitý biologický proces, v ktorom 

dochádza k zmenám organizmu v závislosti od pôsobenia mnohých 

vonkajších i vnútorných faktorov. 

Viacero odborníkov a odborníčok sa orientuje a rozlišuje starnutie ako 

biologické, sociálne, psychické alebo starnutie podľa kalendárnych rokov. 

Oravcová (2002) tvrdí, že biologické starnutie je možné pozorovať vo 

všetkých tkanivách a bunkách. K najzávažnejším zmenám patria zmeny 

v nervovej a endokrinnej sústave, ktoré zaisťujú reguláciu všetkých telesných 

a duševných pochodov. Prejavujú sa v zníženej odolnosti voči infekciám, 

zvýšenému sklonu k nádorovým ochoreniam, spomalenému hojeniu rán, 

strate pružnosti väziva a podobne. V prípade biologického starnutia sa 

odborníkom a odborníčkam stále nedarí presne vystihnúť, prečo k starnutiu 

dochádza. Z medicínskeho hľadiska začína staroba po 75. roku života. Vedci 

a vedkyne dokážu označiť len fyzické a psychické zmeny, ako napríklad 

ochabovanie svalstva alebo zhoršenie pamäti, ktoré sa s pribúdajúcimi rokmi 

prejavujú. U väčšiny ľudí tieto biologické zmeny začínajú v období 60. – 75. 

roku života, pričom ich ovplyvňujú rôzne faktory ako fyzický a psychický či 

zdravotný stav. Značným faktorom je aj predošlé povolanie, životný štýl či 

vlastný vnútorný postoj k starnutiu. 

Podľa vývinovej psychológie obdobie staroby začína približne 60. až 65. 

rokom života a predstavuje poslednú vývinovú etapu v živote človeka, ktorá 

končí smrťou (Oravcová 2002). Autorka však dodáva, že vymedzenie dolnej 

hranice staroby je problematické a veľmi individuálne. Podľa Oravcovej 
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(2002) sa u staršieho človeka znova objavuje orientácia na seba samého – 

egocentrizmus, ktorý je veľmi blízky detskému správaniu, pričom ale 

zaobchádzanie ako s dieťaťom nie je u staršieho človeka prijateľné. V tejto 

súvislosti autorka upozorňuje na fakt, že hlavným predpokladom k zvládnutiu 

obdobia staroby je udržanie si aktivity, angažovanie sa v spoločenskom 

živote a udržanie si sociálnych rolí. Nedostatočná aktivita vedie k apatii, 

vystavuje starších ľudí k deprivácii emočnej i senzorickej, depresii, pocitu 

bezmocnosti a neschopnosti niečo zmeniť, čoho následkom je strata 

telesných a duševných síl. 

Zo sociálneho hľadiska vnímame starnutie ako zmenu sociálnych rolí 

v živote jedinca a zmenu životného štýlu. Najčastejšie tým myslíme „vstup 

do dôchodku“, čo môžeme pokladať za významnú sociálnu udalosť, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou sociálneho starnutia. Zmena sociálneho fungovania 

a statusu „seniora“
30

 prináša množstvo zmien v živote staršieho človeka. 

K psychickým, ale aj sociálnym zmenám starnutia Oravcová (2002) 

zaradzuje najmä: 

 zhoršenie zmyslového vnímania – asi 90 % ľudí po 60. roku zaznamenáva 

výrazne zhoršenie zraku a 30 % sluchu, 

 zhoršenie pamäti – neschopnosť zapamätať si nové a vybavovať si 

v pamäti nedávne udalosti tzv. novopamäť, avšak staropamäť, čiže 

vybavovanie si zážitkov z dávnych čias funguje dokonca ešte lepšie, 

 pokles inteligencie – znížená schopnosť učiť sa nové, riešiť problémy 

v časovom strese a meniť spôsob myslenia, 

 pokles tvorivosti – sa všeobecne zaznamenáva už od 40. roku veku, čo je 

podmienené stratou motivácie, vytrvalosti, záujmu a nadšenia pre nové, 

 zmena citového prežívania – zníženie intenzity prežívania, potreba 

emočného zakotvenia a citového prijatia kruhom blízkych ľudí, samota 

vedie k depresívnym náladám, 

 zmena osobnosti – nevyhnutne nemusí vždy viesť k zmene k horšiemu, 

záleží na stratégii jedinca pri vyrovnávaní sa so starobou, 

 zmena sociálneho začlenenia – strata určitých sociálnych rolí, 

vyplývajúca zo zmeny spoločenského statusu, strata profesijnej roly či 

roly priateľa, ale aj rodičovská rola je v starobe veľmi oslabená. 

Stuart-Hamilton (1999) objasňuje úzke prepojenie vo vnímaní sociálneho 

veku jedinca, odvíjajúceho sa od spoločnosťou očakávaného správania, ktoré 

by malo byť primerané k jeho biologickému veku. Je náročné určiť vekovú 

hranicu, od ktorej je možné zaradiť človeka do kategórie „senior“. Pre 

niektoré účely to stanovuje platná legislatíva Slovenskej republiky alebo 

                                                 
30 V súčasnosti sa v slovenskej a českej odbornej literatúre uvádzajú v týchto súvislostiach pojmy 

ako senior či junior. Avšak v zahraničnej odbornej spisbe sa termín „senior“ skoro vôbec 
nevyskytuje. Na označenie ľudí v zrelšom veku sa používa zvyčajne termín „starší človek“. 
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prípadne všeobecno-záväzné nariadenia jednotlivých obcí a miest (napríklad 

v súvislosti s úľavami na cestovnom, poistnom a podobne). 

Súčasný diskurz o starších ľuďoch sa presunul z úrovne vnímania starších 

ľudí len ako objektov ochrany, ako pasívnych prijímateľov pomoci 

a starostlivosti (aj vzhľadom na prejavy starnutia, ako sme ich vyššie uviedli) 

na úroveň vyššiu, čím sa do povedomia spoločnosti dostávajú ciele 

národných a nadnárodných programov zamerané na aktívne starnutie 

a využívanie potenciálu u starších ľudí. V rámci európskej iniciatívy bol 

vypracovaný dokument Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 

– 2020 (2014, [cit. 2017-02-25]), ktorý vychádza z viacerých 

medzinárodných dokumentov. Dokument sa opiera o východiskové princípy: 

 dôstojnosti (ochrana pred zlým zaobchádzaním),  

 rovnakého zaobchádzania (zákaz diskriminácie),  

 rodovej rovnosti,  

 nezávislosti (právo zotrvať čo najdlhšie v domácom prostredí),  

 princíp sebarealizácie,  

 princíp solidarity, subsidiarity (konkrétne zodpovednosti má prebrať tá 

úroveň, ktoré je na to najlepšie uspôsobená – národná, regionálna, 

miestna, komunitná, rodinná), zamestnanosti a starostlivosti (napr. právo 

na dostupnú starostlivosť a právo opatrujúcich osôb na primeranú 

sociálnu ochranu a ohodnotenie).  

V rámci aktívneho starnutia zdôrazňuje viaceré indikátory, napríklad 

duševné zdravie, využívanie informačných technológií, úroveň vzdelania, 

miera zamestnanosti, politická participácia, starostlivosť o iných ľudí, 

dostupnosť služieb pre starších ľudí, finančná bezpečnosť a podobne. 

Ako sme uviedli, jedným z indikátorov aktívneho starnutia je aj 

spôsobilosť využívania IKT. Tento vnímame v našom príspevku ako 

samostatný aspekt, ktorému sa budeme venovať v špecifickom zameraní na 

staršie osoby s onkologickým ochorením.  

 

2.  Sociálne fungovanie starších osôb s onkologickým ochorením 

Súčasné výskumné domáce a zahraničné štúdie upozorňujú na 

skutočnosť, že vek je jedným z kľúčových indikátorov pre rozvoj rakoviny. 

Zistenia potvrdili, že starší ľudia tvoria až 60 % z celkového počtu ľudí s 

onkologickým ochorením (Aging and Cancer, Cancer.Net Editorial Board 

2016, [cit. 2016-11-06]). Jonáš a Križanová (2012, [cit. 2017-02-25]) vo 

svojej štúdii upozorňujú na predlžovanie veku a nárast starších osôb 

v populácii, čo prirodzene zmenilo štruktúru výskytu onkologických 

ochorení. V slovenskej populácii pribúda ročne viac ako 25 000 
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novohlásených zhubných nádorov, 70 % z nich sú vo vekovej skupine nad 60 

rokov
31

.  

Onkologické ochorenie v živote starších ľudí predstavuje narušenie 

optimálneho sociálneho fungovania. Problémy sociálneho fungovania 

ovplyvňujú nielen priebeh liečby onkologického ochorenia, ale aj celkovú 

kvalitu života. Z aspektu sociálnej práce považujeme teóriu sociálneho 

fungovania za východiskový prístup. Bartlettová (1970, in: Pavlovičová 

2011, [cit. 2016-12-05]) dokonca definuje sociálnu prácu ako pomáhajúcu 

profesiu, ktorej cieľom je zabezpečiť „sociálne fungovanie ľudí“ a cieľom 

pomoci je ponúknuť ľuďom také služby, ktoré im pomôžu riešiť sociálny 

problém. Meltzer a Smith (2011, in: Hrabovecká 2015) uvádzajú, že sociálna 

rola a sociálne fungovanie tvoria základný aspekt merania kvality života so 

zreteľom na fyzické, emocionálne a sociálne aspekty v oblasti zdravia či 

funkčnosti pozostávajúcej z celkovej pohody.  

Správne pochopenie sociálnej situácie klienta je tak možné najmä 

identifikovaním jednotlivých aspektov jeho sociálneho fungovania. Teória 

sociálneho fungovania úzko súvisí s východiskami socioekologického 

modelu v rámci jednotlivých systémov prostredia, ktorú vypracoval 

Bronfebrenner (1979, in: Navrátil 2013). Socioekologický prístup zdôrazňuje 

vzťahy medzi organizmom a rozličnými systémami prostredia a ich zásadný 

vplyv na sociálne fungovanie konkrétnej osoby. Dôležitú úlohu zohrávajú 

tiež mechanizmy vzťahov vo vnútri týchto systémov. Podľa Kováříka (2007, 

s. 249) sa „ekologický model zameriava na transakcie a kontakty jedincov 

a ich prostredia.“  

Pre teóriu a prax sociálnej práce v súčasnej hypermodernej dobe 

predstavujú práve ekologické koncepty zásadné referenčné rámce pri riešení 

problémov sociálneho fungovania. Vychádzajúc zo základov ekologického 

modelu vymedzuje Bosc (2000) sociálne fungovanie ako interakciu 

jednotlivca s prostredím a jeho schopnosťou plniť svoju úlohu v práci, 

sociálnych aktivitách či vo vzťahoch s partnermi a rodinou.  

Podobne podľa Navrátila (2013) jadrom konceptu sociálneho fungovania 

je predstava, že ľudia a prostredie sú v trvalej interakcii. V kontexte 

závažnosti možných disharmónií v sociálnom fungovaní starších osôb 

                                                 
31 Vzostup incidencie je podmienený nárastom počtu zhubných nádorov kolorekta a prostaty. V 
ženskej populácii je u 60-ročných nárast o 35,9 %, u 70-ročných nárast o 34,1 % a v skupine 

starších ako 80 rokov až o 40,6 %. U žien ide predovšetkým o nárast počtu nádorov prsníka a 

kolorekta. Nádorové ochorenia sú druhá najčastejšia príčina smrti na Slovensku. Onkologické 
ochorenia tvoria 22 % úmrtí na Slovensku. V roku 2001 – 2008 bol priemerný počet ročných 

úmrtí u mužov v skupine 60 až 69-ročných 1 872, v skupine 70 až 79-ročných 2 006 a v skupine 

staršej ako 80 rokov 927. U žien za to isté obdobie boli priemerné ročné počty úmrtí v skupine 
60 až 69-ročných 1 077, v skupine 70 až 79-ročných 1 532 a 80-ročných a viac 1 042. Podľa 

predikčných modelov sa očakáva vzostup incidencie nových nádorových ochorení na 100 000 

obyvateľov. V USA osoby staršie ako 65 rokov majú 10-násobne vyššie riziko nádorových 
ochorení ako mladšie osoby (Jonáš a Križanová 2012, [cit. 2017-02-25]).  
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s onkologickým ochorením sa možno stotožniť so zovšeobecňujúcim 

názorom Sadovskej (2012, s. 65, [cit. 2016-12-8]), ktorá tvrdí, že „dobré 

sociálne fungovanie so zachovaním doterajších vzťahov a emocionálna 

vyrovnanosť sú pre vnímanie dobrej kvality života podstatné, lebo 

predchádzajú zhoršeniu sebahodnotenia a zvyšujú pocit osobného bezpečia.“  

Tschuschke (2004) uvádza, že z hľadiska psychoonkológie po ukončení 

liečby všetky strany (pacient, rodina a psychologický personál) 

predpokladajú či dúfajú, že všetky problémy sú už za nimi. V skutočnosti sa 

však objavujú ďalšie a nové problémy, preto zvládanie rakoviny môže byť 

celoživotným fenoménom, aj keď je pacient telesne zdravý. Pretože takmer 

každý pacient sa aj po ukončení liečby zaoberá myšlienkou, že by sa mohla 

rakovina znovu objaviť.  

Spojenie obdobia starnutia s onkologickým ochorením predstavuje 

nepochybne neprimeranú záťaž na sociálne fungovanie seniora a seniorky. 

Narušenie optimálneho sociálneho fungovanie evokuje množstvo problémov 

v živote staršej osoby s onkologickým ochorením. V tejto súvislosti sa 

vyjadrujú aj autorky Ištvánová a Žiaková (2015, [cit. 2016-12-25]), ktoré 

tvrdia, že „vstupom rakoviny do života človeka nastáva množstvo zmien v 

mnohých oblastiach. Popri strachu, bolesti, úzkosti a množstva otázok sa 

mení aj pacientova aktivita v bežnom živote, životný rytmus, jeho emócie a 

prostredie, stáva sa závislým od druhých.“  

Gulášová (2009) poukazuje na všeobecne sa vyskytujúce zmeny u osôb 

s onkologickým ochorením ako sú: 

 precitlivenosť,  

 väčšia citová dráždivosť, 

 časté výkyvy nálady, 

 záporné emócie – strach, obavy, deprimovanosť, depresia až apatia, 

 pocit menejcennosti, 

 pocit znehodnocovania, utláčania a prenasledovania, 

 narušenie medziľudských vzťahov. 

Ďalšie zmeny dopĺňajú autorky Angelovičová a Máthéová (2012), ako 

najmä nedostatočný spánok, nechutenstvo, zníženie prípadne strata záujmu 

o sex. Na zmeny sociálneho fungovania často starší ľudia s onkologickým 

ochorením reagujú uzavretosťou a izoláciou, čo potvrdzuje aj Andrášiová 

(2007, s. 45), ktorá konštatuje, že „choroba ohrozuje pacienta na živote a 

konfrontuje ho s myšlienkou smrti, ďalším zdrojom úzkosti je samotná liečba 

ochorenia, jej vedľajšie účinky, nejasná dĺžka trvania a neistý efekt. 

Nezvládnuteľný strach a vysoká hladina úzkosti môže prerásť do úzkostných 

porúch a fóbií.“  

Podľa Ištvánovej a Žiakovej (2015, [cit. 2016-12-25]) onkologické 

ochorenie presahuje osobnosť pacienta a zasahuje celú rodinu a okolie. 

Iróniou je, že práve v čase choroby, keď človek potrebuje sociálnu oporu, 
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sociálne vzťahy zlyhávajú. Partneri, rodičia, rodina onkologického pacienta 

často nezvládajú každodennú starostlivosť o svojho blízkeho, podliehajú 

tlaku, ktorý je na nich vyvíjaný, s problémami zvládajú vlastné emócie 

a bolesť, dochádza k rozvodom, odlúčeniu partnerov a rodiny. 

O problémoch v sociálnom fungovaní sa vyjadruje aj Tschuschke (2010), 

ktorý poukazuje v súvislosti s onkologickým ochorením na rozličné fázy  

prežívania onkologického ochorenia ako sú - fáza rehabilitácie, fáza recidívy, 

alebo terminálno-paliatívna fáza, pričom každá nová fáza v živote 

onkologického klienta a klientky znamená zložitý proces začleňovania sa do 

spoločnosti a príval nových stresových situácií. Andrášiová (2007) upriamuje 

pozornosť na neistú budúcnosť ľudí s onkologickým ochorením, s čím je 

spojený pocit menejcennosti a smútku, ktorý často prerastá do depresie. 

Autorka upozorňuje aj na problémy v bežnom živote, ako sú napríklad 

poruchy spánku, pretrvávajúce rozrušenie, nočné desy, negácia ochorenia, 

sebaobviňovanie, odmietanie liečby, ktoré je iracionálne podmienené 

nespavosťou a psychogénnym zvracaním. 

Zhrnutím môžeme konštatovať, že spojenie obdobia staroby 

s onkologickým ochorením predstavuje závažné narušenie optimálneho 

sociálneho fungovania, ktoré je často sprevádzané s vyššie uvedenými 

ťažkosťami. Avšak existuje aj pozitívne hľadisko autora Yaloma (2007), 

ktorý zastáva názor, že „rakovina lieči neurózu“, pretože vyvoláva v človeku 

pocit nejasnej budúcnosti a neistotu ako ešte dlho bude žiť, a to paradoxne 

odvádza pozornosť človeka k dôležitým hodnotám. 

 

3. Podpora IKT v rámci dostupnosti online informácií pre staršie osoby 

s onkologickým ochorením 

Na prínos dostupnosti online informácií pre staršie osoby s onkologickým 

ochorením nazeráme prostredníctvom konceptu sociálneho fungovania. 

Domnievame sa, že „online svet“ im umožňuje prístup k informáciám 

zlepšujúcim sociálne fungovanie pri liečbe onkologického ochorenia.  

O využívaní modernej technológie hovorí aj Zákon č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Z. z. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

v šiestej hlave s názvom „Sociálne služby s použitím telekomunikačných 

technológií“, kde § 52 poukazuje na monitorovanie a signalizáciu potreby 

pomoci formou nepretržitej, distančnej, hlasovej, písomnej alebo 

elektronickej komunikácie s využívaním signalizačného alebo 

audiovizuálneho zariadenia, ktoré je napojené na centrálny dispečing. Na 

základe vyslaného signálu a tejto technológie je v prípade, ak to klient a 

klientka potrebuje, zabezpečená pomoc ihneď. V § 53 sú konkrétne 

vymedzené druhy telekomunikačnej technológie ako telefón, fax a internet. 

Tento odsek charakterizuje aj možnosti krízovej pomoci poskytované 

prostredníctvom telekomunikačných technológii ľudom v nepriaznivej 
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sociálnej situácii, ktorú nedokážu riešiť vlastnými silami, a najčastejšie ide 

o sociálne poradenstvo. 

Domnievame sa, že dostupnosť a „bezbarierový“ prístup k informáciám v 

internetovej komunikácii môže zvýšiť kvalitu života osôb s onkologickým 

ochorením. Ak sa rozvinie ich záujem a spôsobilosti využívať IKT, tak môžu 

získavať informácie o: 

 neziskových organizáciách a svojpomocných skupinách (napríklad ako sú 

Liga proti rakovine, občianske združenie Venuša); 

 sociálnych intervenciách (úrad práce sociálnych vecí a rodiny, 

samospráva – mestá/obce, VÚC), 

 legislatívnych ustanoveniach (napríklad podľa Zákona č. 448/ 2008 Z. z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Z. z. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov),  

 špecializovanom odbornom poradenstve (sociálneho pracovníka, 

psychológa, lekára, dietológa, odborníka na zdravý životný štýl, 

terapeuta, právnika, kňaza a podobne), 

 možnostiach budovania nových sociálnych kontaktov (prostredníctvom 

sociálnych sietí). 

Predpokladáme, že dostupnosť online informácií pre starších ľudí s 

onkologickým ochorením predchádza sociálnym problémom a eliminuje 

narušené optimálne sociálne fungovanie a pocit izolácie. 

Z prehľadu webovej stránky Liga proti rakovine na Slovensku je zrejmé, 

že problematika onkologického ochorenia predstavuje celospoločenský 

problém, ktorým sa zaoberajú mnohí odborníci a odborníčky. Realizácia 

projektov v rámci spoločnosti Liga proti rakovine na Slovensku viedla 

k hlavnému cieľu, ktorým je združiť pod „jednou strechou“ starostlivosť 

o pacientov a pacientky s onkologickým ochorením formou rôznych typov 

pomoci, ako sú napríklad: 

 poskytovaním konzultácií odborníkov z oblasti onkológie, psychológie i 

sociálnych pracovníkov a pracovníčok prostredníctvom internetovej 

poradne (online), e-mailom a prevádzkovaním linky pomoci, 

 zlepšovaním fyzického a psychického stavu prostredníctvom rehabilitácie 

a relaxačných cvičení, 

 realizovaním voľnočasových aktivít, umožnením vzájomného stretávania 

sa a vymieňania skúseností ľudí s rovnakým postihnutím v čase 

prežívania choroby – program je vždy aktualizovaný na stránke 

www.lpr.sk, 

 realizovaním vzdelávacích kurzov, seminárov, workshopov a 

zabezpečovaním poradenstva pre širokú verejnosť. 
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Na základe mapovania webových stránok, ktoré nám ponúka webový 

vyhľadávač pri zadaní pojmov ako – senior s onkologickým ochorením alebo 

starší ľudia a rakovina. V ponuke internetového prehľadávača sa zobrazujú 

relevantné webstránky typu ako www.senior.sk, www.senior.help.sk, 

www.lpr.sk, www.slovenskypacient.sk, www.who.sk, www.onkopacient.sk, 

www.facebook.com/pages/Obcianske-zdruzenie-Venuse/, zväčša ide 

o organizácie tretieho sektora so zameraním na problematiku onkologického 

ochorenia. Zisťovaním aktuálnych možností o alternatívnych zdrojoch pre 

starších ľudí s onkologickým ochorením sme dospeli k stručnému prehľadu, 

ktorý uvádzame v nasledujúcom texte. V rámci vybraných internetových 

webstránok sa domnievame, že internetové zdroje ponúkajú nielen 

vedomostné informácie či odpovede na otázky, ktoré sú aktuálne pre osoby s 

onkologickým ochorením, ale ponúkajú hlavne neobmedzené možnosti 

v rámci podpory optimálneho sociálneho fungovania ako napríklad:  

 začleňovanie sa do spoločnosti - spoznávanie nových ľudí formou 

sociálnych sietí, na základe spoločných záujmov, problémov či choroby – 

čo umožňuje staršej osobe s onkologickým ochorením necítiť sa v svojom 

probléme osamelo, 

 budovanie nových virtuálnych priateľstiev, s profylaktickým potenciálom 

v súvislosti so sociálnou izoláciou tejto špecifickej cieľovej skupine 

s onkologickým ochorením, 

 udržiavanie kontaktu s priateľmi, rodinou či so širším sociálnym 

prostredím (napr. facebook) – prístup k informáciám, udalostiam, fotkám, 

videám a podobne, 

 získavanie aktuálnych informácií z diania vo svete a na Slovensku, 

 (anonymné) získavanie rád od odborníkov a odborníčok v rámci IKT, 

 získavanie rád na základe skúseností ľudí s podobnými životnými 

ťažkosťami, 

 vyhľadávanie možností liečby onkologického ochorenia prostredníctvom 

medicínskych webstránok, 

 vyhľadávanie možností ako zmeniť životný štýl, ako začať zdravo sa 

stravovať, aké športové cvičenia sú vhodné pre starších ľudí 

s onkologickým ochorením a podobne. 

Podľa dokumentu Európa 2020 je spoločnou iniciatívou Európskej únie 

a členských štátov podporiť IKT u starších ľudí. Jedným z príkladov je 

program Ambient assisted living (AAL), ktorého cieľom je finančne podporiť 

IKT inovácie ako „smart homes“ a aplikácie pre zlepšenie samostatného žitia 

– predĺženie života starších ľudí v domácom prostredí, zlepšenie 

spoločenskej participácie, vytváranie nových pracovných a podnikateľských 

príležitostí, poskytnutie osobnejších zdravotných a sociálnych služieb pre 

túto skupinu obyvateľstva a zvyšovanie povedomie o možnostiach pre 

seniorov a seniorky.  

http://www.senior.sk/
http://www.senior.help.sk/
http://www.lpr.sk/
http://www.slovenskypacient.sk/
http://www.who.sk/
http://www.onkopacient.sk/
http://www.aal-europe.eu/
http://www.aal-europe.eu/


 

108 

 

Viacero európskych krajín dnes spolupracuje na výskumnej iniciatíve 

„More years, better lives“, ktorá sa snaží sa využiť multidisciplinárny prístup 

v snahe nájsť riešenia pre súčasné demografické výzvy. Sily krajiny spájajú 

aj vo výskume neurodegeneratívnych chorôb ako Alzheimerovu či 

Parkinsonovu chorobu, a to ako na poli diagnostiky tak aj liečby (Gabrižová 

2017, [cit. 2017-02-25]). 

V tejto súvislosti vidíme aj priestor pre starších ľudí s onkologickým 

ochorením a využitia pozitív v IKT. Dostupnosť online informácií pre tieto 

osoby je nepochybne široká a rozmanitá, diskutabilné je však aj to, ako 

dokážu využiť svoj potenciál a cenné životné skúsenosti, ktorými 

prostredníctvom IKT možností môžu pomôcť nielen sebe ale aj iným ľuďom.    

  

Záver 

Podľa odborníkov a odborníčok bude v roku 2060 takmer tretina 

obyvateľstva Európskej únie vo veku nad 65 rokov. Počet ľudí nad 80 rokov 

sa má takmer strojnásobiť na úroveň 12 %. Logickým dôsledkom je citeľne 

menej ľudí v produktívnom veku, resp. vo veku ktorý dnes s chápeme 

ako produktívny. Toto reálne ohrozuje fungovanie dôchodkového systému, 

zdravotnej a dlhodobej starostlivosti (Gabrižová 2017, [cit. 2017-02-25]). 

V záujme verejných politík je podpora ľudí v staršom veku, aby sa aktívne 

podieľali na spoločenskom a ekonomickom živote. Rakovina patrí medzi 

najrozšírenejšie civilizačné ochorenia 21. storočia a podľa štatistík WHO 

(2015, [cit. 2016-12-03]) je na druhom mieste po úrazoch príčinou úmrtnosti 

na celom svete. Taktiež dostupné štatistiky WHO (2015, [cit. 2016-12-03]) 

odhadujú až 14,5 milióna ľudí na svete s onkologickou diagnózou s tým, že 

do roku 2024 sa tento počet môže zvýšiť na takmer 19 miliónov. Považujeme 

preto za nevyhnutné zaoberať sa aj touto aktuálnou témou a hľadať 

alternatívne možnosti pomoci aj v IKT.  

Domnievame sa, že aj keď je dostupnosť online informácií pre staršie 

osoby s onkologickým ochorením je v súčasnosti nemerateľná. Internetové 

zdroje ponúkajú množstvo informácií a eventuálnych riešení či foriem 

pomoci pre túto cieľovú skupinu. Avšak nadmernosť týchto informácií môže 

na nich pôsobiť niekedy až mätúco. Ťažkosti v orientovaní sa na 

webstránkach a pri vyhľadávaní relevantných zdrojov môžu byť dokonca 

odrádzajúce. 

Zastávame názor, že táto aktuálna problematika, ktorej sa v podmienkach 

Slovenska venuje len minimálna pozornosť, si zasluhuje omnoho vyšší 

záujem zo strany odborníčok a odborníkov, a to aj v rámci internetovo-

komunikačnej technológie. Narušenie optimálneho sociálneho fungovania 

onkologickým ochorením u starších osôb môže predstavovať neprimeranú 

záťaž v ich živote. Motiváciu a možnosti aktívneho angažovania sa či 

participácie môžu získať aj vo virtuálnom svete a prostredníctvom modernej 

technológie zvýšiť svoju kvalitu života. Pomoc vidíme v edukačných 

http://www.jp-demographic.eu/
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a osvetových programoch, vďaka ktorým by staršie osoby mohli efektívnejšie 

využívať pozitíva IKT, ako sú napríklad špecifické internetové podporné 

skupiny, odborné poradenstvo aj anonymnou formou, vzdelávanie či 

informácie o možnostiach úspešnej liečby onkologického ochorenia, prehľad 

v pripravovaných programoch a aktivitách zameraných na onkologických 

pacientov. 
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