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Abstrakt: Cieľom príspevku je popísanie problematiky socioterapie v kontexte 

motivácie seniorov pri využívaní informačno-komunikačných technológií. Príspevok 

je teoretickým východiskom pre vymedzenie možností seniorov, ktorí využívajú  

informačno-komunikačné technológie.  
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Abstract: The aim of the paper is to describe the issue in the context of social therapy 

motivation of seniors in the use of ICT. The paper is the theoretical basis for 

identifying the feasibility of a seniors through information and communication 

technologies. 
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Úvod 

V súčasnej modernej spoločnosti sa tempo života ľudí neustále zrýchľuje. 

Rôzne civilizačné vymoženosti na nás vplývajú pri všetkých činnostiach. 

V tejto súvislosti vystupuje do popredia využívanie už spomínaných 

informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“).  

V praktickom živote je možné vnímať nedostatok informácii pre seniorov 

o prípadných aktivitách spojených s využívaním IKT, čo často vedie 

k pocitom segregácie od spoločnosti, prežívané ako nepotrebnosť či 

neužitočnosť. Preto považujeme za dôležité motivovať seniorov aj 

prostredníctvom socioterapie k využívaniu IKT, čím im otvoríme dvere 

nielen k možnosti efektívneho využitia voľného času, ale zároveň 

možnostiam aktívneho vyhľadávania nových služieb a informácii vedúcich 

ku skvalitneniu ich života. Alternatívu ponúka práca s internetom, ktorý pri 

mladej generácii patrí neodmysliteľne k ich bežnému životu. Je žiaduce 

naučiť aj staršiu generáciu nebáť sa počítačovej techniky a vedieť ju využívať 

vo svoj prospech a pohodlie svojho životného štandardu. 
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1. Starnutie a staroba v európskom priestore  

Staroba a starnutie sprevádza ľudstvo od počiatkov jeho histórie. Aj 

v súčasnosti predstavuje táto vývinová etapa aktuálnu tému dnešnej doby 

(Veteška 2016). Podľa Kalvacha et al. (1997) je starnutie označením neskorej 

fázy ontogenézy, prirodzeného priebehu života. Je výsledkom genetických 

procesov ovplyvnených ďalšími faktormi ako napr. choroba, spôsob života 

a životné podmienky. 

Starneme všetci. Každého z nás sa staroba viac či menej týka 

(Haškovcová 2010). Podľa Mlýnkovej (2011); Rabušica a Varholíkovej 

(2004, [cit. 2013-01-21]) nie je jednoduché definovať starobu a starnutie. 

Žiadna z definícii sa pri tomto životnom období nepoužíva oficiálne. 

Starnutie je možné vymedziť ako prirodzenú fyziologickú súčasť života 

nielen ľudí, ale aj rastlín a zvierat. Proces starnutia a zmeny súvisiace s týmto 

procesom sa prejavujú u každého individuálne. Starnutie je závislé 

predovšetkým od genetických predispozícií človeka, jeho životného štýlu, 

zdravotného stavu, povolania či prostredia v ktorom sa jedinec nachádza. 

Rýchlosť starnutia teda ovplyvňuje množstvo faktorov. Starnutie je 

prirodzeným procesom v živote človeka. Aj Balogová (2005) uvádza, že 

starnutie a staroba sú významnou etapou ontogenetického vývinu jednotlivca 

a predstavujú prirodzenú súčasť životného cyklu človeka. Sú javom 

individuálnym a spoločenským. Z ontogenetického hľadiska môžeme 

starnutie považovať za jednu z etáp ľudského veku. Čevela, Kalvach 

a Čeledová (2012) tvrdia, že vek je všeobecne označovaný ako ostatná 

vývinová etapa jedinca, ukončujúca jeho život. Ide o fázu ontogenézy, pri 

ktorej dochádza k zmenám funkčným i morfologickým.  

Na starnutie musíme podľa Vetešku (2016) nazerať nielen ako na 

spoločenský, ale aj multidimenzionálny fenomén s explicitne individuálnym 

a osobitným charakterom. Starnutie svojim významom prekročilo osobitný 

rodinný rámec a stalo sa závažnou spoločenskou otázkou. V súvislosti so 

seniormi vymedzuje Čornačovičová (1998, in: Balogová 2005) dva pojmy, 

starobu a starnutie. Tieto pojmy predstavujú obdobia od prenatálneho vývinu 

až po obdobie životnej stabilizácie a vyvrcholenie, stredný vek a sénium, 

ktoré sa rozdeľuje na starnutie a starobu. Posledné dve etapy je možné 

prirovnať k obdobiu detstva a pubescencie, len s tým rozdielom, že v prípade 

starnutia a staroby ide o opačné procesy. Niektoré duševné a telesné 

vlastnosti sa zhoršujú alebo zastavujú. Pojmy starnutie a staroba spolu úzko 

súvisia a nemožno ich od seba oddeliť, avšak starnutie je procesom a staroba 

označuje stav, ktorý po starnutí nastáva. Obe obdobia sa odlišujú časovým 

zaradením, priebehom a podstatou. Časovo môžeme starnutie zaradiť medzi 

60. - 75. rok života a staroba prichádza po 75 rokoch života. Obdobie po 60. 

roku života je možné rozdeliť ešte na štyri sekvencie, sénium (obdobie tesne 

po 60. roku života), starší vek (60 - 74 rokov), vek (75 - 89 rokov) a 

dlhovekosť (vek nad 90 rokov).  
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Obdobie starnutia a staroby býva označované ako tretie obdobie v živote 

človeka. Postproduktívny vek a hranica medzi produktívnou a 

postproduktívnou časťou života je vnímaná ako hranica po ktorej prekročení 

sú ľudia vytesnení medzi starých. Vo veku 60 -75. rokov dochádza u ľudí 

k zmene funkčných potencialít, zmenám životného štýlu, spoločenského 

postavenia a v psychickom vývine. Tieto aspekty sa navzájom prelínajú, ale 

kauzalita medzi nimi nie je bezpodmienečne nutná. Na starnutie má vplyv 

konkrétny človek, nie konkrétny vek v už udávanom časovom období. 

Rozhodujúcimi príznakmi sú kalendárny vek a spoločenské postavenie alebo 

ekonomická aktivita a rodinná aktivita jedinca v priebehu predošlého života, 

tie spolu určujú hranicu, kedy sa človek stáva seniorom a prijíma štatút 

dôchodcu. Dôchodkový vek oddeľuje starobu od ne-staroby. Vo väčšine 

krajín je dôchodkový vek dôsledkom politického rozhodnutia, rozhodujúce 

pri individuálnom vnímaní starnutia a staroby bývajú spoločenské tradície a 

sociálno-ekonomická situácia jedinca (Zavázalová 2001). Starnutie môžeme 

podľa Litomerického (1992) chápať ako prirodzený biologický proces. 

Priebeh ktorého sa u každého jednotlivca individuálne líši. Je ovplyvňovaný 

mnohými vnútornými a vonkajšími faktormi. Charakteristický 

naprogramovanými, dlhodobými, nezvratnými a neopakujúcimi zmenami 

zanechávajúcimi trvalé zmeny.  

Starnutie a staroba predstavuje pre seniora nárast viacerých problémov, s 

ktorými sa musí vyrovnať. Zavázalová (2001) popisuje  riziká pre seniorov 

spojené so starobou:  

 zníženie a strata sebestačnosti, spojená s problémami týkajúcimi sa 

zaistenia každodenných bežných činností v starostlivosti o svoju osobu 

i domácnosť, 

 zhoršujúci sa zdravotný stav s postihnutím tých funkcií, ktoré sú dôležité 

pre zachovanie si sebestačnosti,  

 zaistenie primeraných finančných prostriedkov, ktoré sú predpokladom 

pre slušné hmotné zabezpečenie v rámci uspokojivej životnej úrovne, 

 ťažkosti v súvislosti s úpravou životného programu a jeho uskutočňovania 

po vstupe do dôchodku (plánovanie nového denného rozvrhu, zmena 

naučených denných stereotypov a pod.), 

 zabezpečenie správnej výživy, jej vyváženia po stránke obsahovej 

i energetickej, 

 zabezpečenie zodpovedajúceho bývania v súlade s finančnými 

možnosťami seniora a jeho fyzickej sebestačnosti a vitalite, 

 psychologické problémy v zmysle zvládania rizikových situácií, ktorými 

sú úmrtie partnera, strata poslednej blízkej osoby, vstup do dôchodku, 

rodinné nezhody a iné, ďalej problematika psychickej aktivity, 

spoločenského vyžitia, nebezpečenstva sociálnej izolácie a ďalšie 

problémy v súvislosti s osamelosťou, 
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 podnety týkajúce sa všestranných aktivít ako pracovné, tak voľnočasové, 

 spôsoby využívania voľného času v podobe dostatočného pohybu, 

angažovania sa vo verejných záležitostiach a v rôznych aktivizujúcich 

programoch pre seniorov.  

V kontexte uvedeného je žiaduce zvýrazniť skutočnosť, že hlavným 

problémom v živote seniorov je pritom ich sebestačnosť a osamelosť. Herchl 

(1999) definuje starnutie ako proces ubúdania duševných a telesných síl, 

spomaľovanie dejov v organizme, zmeny vo všetkých orgánoch, väčšiu 

náchylnosť k chorobám. Aktuálny termín implikujúci pozitívny akcent 

samostatnosti, nezávislosti, spôsobilosti a záujmu pracovať aj po vstupe do 

dôchodku, reálne podporovať vlastný zdravý životný štýl, teda žiť s 

pozitívnou víziou a v našom prípade aj využívanie IKT môžeme označiť 

termínom aktívne starnutie. Mühlpachr (2004) uvádza, že hoci seniorská 

populácia vykazuje niektoré charakteristické črty, ide o veľkú heterogénnu 

skupinu s:  

 všeobecne platnou jedinečnosťou vlôh a osobnostných čŕt, ktoré sa s 

vekom nestrácajú, 

 rôznou mierou rozvoja týchto vlôh v priebehu mladšieho a stredného 

veku, 

 interindividuálnou variabilitou involučných biologických dejov, 

 rôznou mierou chorobných zmien, 

 udalosťami dlhého života, skúsenosťami a návykmi vrátane vzdelania a 

profesijnej kariéry, životným spôsobom, 

 hodnotovým systémom, životným názorom, aspiráciou, expektáciou,  

 rôznym sociálnym ekonomickým zázemím vrátane majetku, bytových 

podmienok a bytovej situácie (osamelosť, ovdovenie, počet detí a vzťahy 

s nimi).  

Ondrová (2015, [cit. 2016-11-11]) vychádzajúc z údajov európskeho 

štatistického úradu Eurostat tvrdí, že 65 a viacroční Slováci tvorili v roku 

2015 13,5 % obyvateľstva. Menší podiel obyvateľstva v tejto vekovej 

kategórii 12,6 % žije len v Írsku. Úplné prvenstvo však má Slovensko z 

pohľadu starších ako 80 rokov. Na našej celkovej populácii sa podieľajú len 

troma percentami, čo je v rámci Európskej únie jednoznačne najmenej. 

Predlžovanie strednej dĺžky života, znižovanie pôrodnosti a zároveň aj 

znižovanie úmrtnosti sú vo všeobecnosti hlavné faktory, ktoré sa podpisujú 

pod starnutie obyvateľstva. Podľa údajov Štatistického úradu SR na 

Slovensku ku koncu minulého roka trvale bývalo zhruba 757 tis. osôb vo 

veku 65 a viac rokov. Podľa predikcie Eurostatu budú v roku 2080 

obyvatelia starší ako 65 rokov predstavovať až 35,9 % z celkovej slovenskej 

populácie. V roku 2006 využívalo internet len 1 % seniorov, v uplynulom 

roku to bola až takmer tretina (seniormi v tomto prípade rozumieme osoby vo 

vekovej kategórii 65 až 74 rokov, ktoré použili internet aspoň raz počas troch 
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predchádzajúcich mesiacov). Ešte stále to je však pomerne málo a tiež menej 

ako európsky priemer, ktorý je na úrovni 42 %. V porovnaní s ostatnými 

krajinami V4 by sme však našli internetovo zdatnejších seniorov len v Českej 

republike. 

Efektívnou prevenciou predčasného starnutia je aktivita v najrôznejších 

formách realizácie. Prevencia maladaptácie na starnutie spočíva v realizácii 

aktivity, keď hovoríme o programe úspešného starnutia a aktívnej staroby 

(Čeledová et al. 2005).  

 

2. Využívanie informačno-komunikačných technológií seniormi  
Informačné technológie a predovšetkým počítač sú v súčasnosti 

neodmysliteľnou súčasťou nášho života a práce. Súhrn poznatkov a 

schopností k ovládaniu informačných technológií je všeobecne označovaný 

ako informačná gramotnosť. Na dosiahnutie informačnej gramotnosti musí 

byť jedinec schopný rozoznať, kedy potrebuje informácie, vedieť ich 

vyhľadať, vyhodnotiť a efektívne využiť. Informačné technológie zasahujú 

do takmer všetkých odvetví ľudskej pôsobnosti. Prekračujú hranice a bariéry 

medzi ľuďmi na celom svete (Landová 2002, [cit. 2016-11-11]). Súhlasíme 

s názorom Musila (2007), ktorý tvrdí, že jedným z kľúčových prvkov rozvoja 

informačnej spoločnosti (information society) je prístup k elektronickým 

technológiám všetkým bez rozdielu. Význam prace v informačnej 

spoločnosti sa posúva od prace s hmotou a surovinami k prací 

s informáciami. Počítačová spoločnosť predstavuje primárnu etapu prechodu 

k informačnej spoločnosti. Informačná spoločnosť je orientovaná na 

vedomosti a vedenie. Toto tvrdenie a ich variácie sa stali úplne bežnou frázou 

v rôznych odboroch ľudskej činnosti. Označenie informačná spoločnosť je už 

ustáleným pojmom v európskych (i svetových) dokumentoch a programoch, 

napĺňania koncepcie informačnej spoločnosti a jej rozvoj je aktom 

každodennej reality mnohých občanov všetkých vyspelých krajín. Ako by sa 

však dalo veľmi stručne definovať toto poňatie spoločnosti? Podľa Musila 

(2007, s. 17) ide o spoločnosť, „v ktorej práca s informáciami je efektívnejšia 

ako klasická práca s hmotou“. Oxbrow (1998) zdôrazňuje, že zvyšovanie 

informačnej gramotnosti je nevyhnutným predpokladom k tomu, aby sme 

boli schopní využívať všetky výhody a možnosti, ktoré ponúka informačná 

spoločnosť.  

Jedným z rizikových faktorov u seniorov býva ich zhoršovanie 

zdravotného stavu, ktoré si vyžaduje každodennú pomoc pri zvládaní 

základných sociálnych a hygienických úkonov súvisiacich s chodom ich 

domácností. Pomoc pri riešení aj takýchto problémov môže seniorom 

poskytnúť aktívna práca s počítačom a internetom ako takým. Problém vidí 

Trnka (2006, [cit. 2016-11-11]) vychádzajúc zo štatistík Eurobarometra 

v tom, že používateľov internetu je medzi seniormi málo nielen 

v anglosaských krajinách no priepastný rozdiel je viditeľný najmä v krajinách 
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sovietskeho bloku. Pričom mladšia generácia berie informačné technológie 

ako prirodzenú súčasť života, najstaršia generácia sa stala obeťou digitálnej 

priepasti. Táto situácia nemá vplyv len na ich nevedomosť v oblasti 

informačno-komunikačných  technológii, ale aj na minimálne zastúpenie ich 

záujmov a názorov v rámci internetovej komunity. Problém už spomínanej 

digitálnej priepasti býva podľa autora hlavne motivačný, keďže internet 

seniorom vo vzťahu k ich záujmom v súčasnej dobe ponúka len veľmi málo 

možností. V anglosaských krajinách býva zvykom, že starší ľudia sa 

prostredníctvom internetu venujú elektronickej komunikácii, navštevujú 

stránky určené výhradne im, majú možnosť objednať sa u lekára, či cez 

internet vybaviť úradné záležitosti. V tunajších podmienkach starší ľudia 

používajú internet v obmedzenej miere čo by mohlo výraznejšie ovplyvniť 

ich motivovanie vo forme vytvárania pre nich zaujímavých internetových 

stránok. Podstatné je poskytnúť seniorom šancu a vzbudiť v nich záujem 

o aktivity ako napr. založenie e-mailu, zapájanie sa do internetových diskusií, 

udržiavanie kontaktu so svojimi známymi, alebo vyhľadávanie vhodnej 

pomoci, pri riešení každodenných problémov. 

 

Tabuľka č. 1 

Seniori a internet 

Podiel seniorov na celkovom obyvateľstve  SR EÚ 

Podiel obyvateľstva 65+ (2014) 13,5% 18,5% 

- predikcia rok 2080 35,9% 28,7% 

Podiel obyvateľstva 80+ (2014) 3,0% 5,1% 

- predikcia rok 2080 16,3% 12,3% 

Zdroj:http://www.hlavnespravy.sk/ako-sa-zmenili-nasi-seniori-v-porovnani-s-ich-

predchodcami-spred-niekolkych-desatroci-je-v-tom-iba-internet-alebo-aj-zivotny-

styl/695160 

 

Seniorov je v oblasti IKT potrebné nielen vzdelávať, ale v prvom rade 

počítač a prostredie, v ktorom budú s počítačom pracovať prispôsobiť 

handicapom vyplývajúcim z ich veku, ako napr. zhoršená motorika, zrak a 

sluch. Dôraz je potrebné klásť na to, aby sa nevhodné vybavenie počítača 

nestalo pre seniora ďalšou bariérou v jeho vzdelávaní a aktívnom prístupe k 

technológiám modernej doby. 

Používanie internetu seniormi vo veku 65- 74 rokov  2005 2014 2005 2014 
Posielanie a prijímanie e-mailov 68% 73% 81% 86% 
Online nákupy  9% 17% 32% 42% 
Využívanie sociálnych sietí  - 20% - 23% 
Hľadanie informácií o tovaroch a službách  49% 65% 71% 79% 
Internet banking 0% 32% 41% 52% 
Čítanie online správ 28% 67% 23% 60% 
Podiel seniorov používajúcich internet 1% 31% 12% 42% 
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Problémom súčasných seniorov býva tzv. „digitálna priepasť,“ ktorú 

Trnka (2006, [cit. 2016-11-11]) vníma vo vzťahu k ich záujmom, kedy 

internet v súčasnej dobe ponúka len veľmi málo možností a aktivít určených 

priamo pre seniorov. Digitálna priepasť (niekedy prekladanú ako digitálne 

rozdelenie alebo priehrada) (digital divide) je podľa Demuntera (2005, [cit. 

2016-10-10]), ovplyvnená aspektmi súvisiacimi s vekom a vzdelanosťou 

užívateľa, prítomnosťou dieťaťa v domácnosti, regiónom bydliska, 

zamestnaním, vlastníctvom počítača, resp. internetu a pohlavím používateľa. 

V celosvetovom meradle sa označujú ľudia, ktorí majú a ktorí nemajú prístup 

k IKT, ako informačne bohatí (information rich) a informačne chudobní 

(information poor).  

Počítačovou gramotnosťou môžeme chápať ako zvládnutie základných 

vedomostí potrebných k účinnému využívaniu IKT. Dôležité je správne 

rozumieť pojmom z oblasti IKT a samozrejme súvislostí medzi využívaným 

počítačovými aplikáciami. Vedomostné nerovnosti v oblasti využívania IKT 

v spoločnosti sa pri niektorých skupinách obyvateľstva, v našom prípade 

senioroch značne prehlbujú. Ako sme už popisovali skupina, ktorá nemá 

prístup k spomínaným technológiám je znevýhodnená oproti ľuďom, ktorí 

s informačnými technológiami pracujú stále. Vzniká tzv. „informačná 

priepasť“. Vychádzajúc z Landovej (2002) znamená ovládanie IKT ľahšie 

získanie ekonomických a sociálnych výhod. Prístup je však náročný na 

finančné náklady a môže si ho teda dovoliť ten, kto už je na určitej sociálno-

ekonomickej úrovni. Ostatným sa výhody spojené s prístupom do vyšších 

vrstiev odopierajú a kruh sa znovu uzatvára. V súvislosti so seniormi 

vnímame popisovanú informačnú priepasť ako hrozbu nakoľko využívanie 

IKT predstavuje pre seniorov: 

 možnosť riešenia ich samoty, 

 možnosť hľadania rôznych sociálnych služieb hľadanie kvalitného, 

zodpovedného a spoľahlivého poskytovateľa, 

 prevenciu pred vznikom depresií či iných závažných porúch duševného 

zdravia, 

 priestor pre nové záujmy, zmysluplné využívanie voľného času,  

 prostredie pre zapájanie sa do internetových diskusií.   

V súčasnej modernej spoločnosti je práca s počítačom a internetom, 

takmer nutnosťou vo všetkých spoločenských a vekových vrstvách. Práve 

seniorom môže práca IKT pomôcť v mnohých smeroch. Poskytuje im 

možnosť rozvinúť si svoj všeobecný rozhľad a ako sme to už popisovali aj 

zapájanie sa do spoločnosti a čiastočne aj potlačenie pocitu zbytočnosti, 

izolácie od spoločnosti. Len pozitívnym myslením seniorov aj 

prostredníctvom socioterapie smerom k informačným technológiám možno 

dosiahnuť to že tieto technológie budú pre seniorov predstavovať informačné, 

prezentačné a komunikačné prostredie. 
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3. Socioterapia ako možnosť motivácie seniorov k využívaniu IKT 

Viaceré zdroje v kontexte slovenskej a zahraničnej literatúry označujú 

socioterapiu ako sociálnu terapiu. Z historického hľadiska má socioterapia 

v sociálnej práci svoje nezastupiteľné miesto, a to tak v teórii, ako aj praxi 

V tunajších podmienkach za zakladateľku socioterapie môžeme považovať 

Mariu Krakešovú-Doškovú, ktorá výrazne ovplyvnila súčasnú podobu 

„slovenskej socioterapie“ (Šoltésová, Balogová a Bosá 2016).  

Práve Krakešová-Došková (1973) tvrdí, že jedným z cieľov nielen 

sociálnej terapie - socioterapie je pomôcť klientovi získať reálny nadhľad na 

svoju rodinu a svoje sociálne okolie, no tiež kriticky rozpoznať a posúdiť 

jadro problémov. U klienta je nutné výchovným pôsobením vybudovať 

kritický pohľad na realitu, tak aby sa dokázal zodpovedne rozhodovať a svoje 

rozhodnutia vedel vhodne realizovať. Domnievame sa, že práve informačné 

technológie môžu seniorovi pomôcť pri získaní kritického pohľadu na 

popisovanú realitu. 

Sociálny pracovník aj v rámci práce so seniormi predstavuje podľa 

Krakešovej (1973, in: Brnula 2014) praktického odborníka, ktorý pomáha pri 

riešení jeho problému na úrovni aktuálneho poznania. Je dôležité, aby bol pri 

svojej práci tvorivý, kedy ho Krakešová prirovnáva k umelcovi. Práve toto 

označenie možno spôsobilo vnímanie sociálnej práce z pohľadu Novotnej 

a Schimmerlingovej (1992 in: Brnula et al. 2014) ako „umenie jednania 

s ľuďmi“. Vychádzajúc zo Zakouřilovej (2008, s. 7), môžeme socioterapiu 

definovať ako špecifický druh odbornej intervencie, ktorej cieľom je 

dosahovať priamym i nepriamym pôsobením žiaduce zmeny v správaní 

klientov a v ich sociálnom okolí. Socioterapia je riešenie situácie, ktorá 

bezprostredne ohrozuje klienta a predchádza vzniku rizikového správania aj 

podmienok, ktoré môžu jeho vznik podporovať. Socioterapia predstavuje 

podľa autorky sprevádzanie alebo priamo vedenie klienta, no v krajnom 

prípade i zasahovanie, čo má viesť k zmenšeniu ťažkostí a prevencii pred 

rizikovým správaním klientov. Túto definíciu dopĺňa pracovný tím Inštitútu 

psychoterapie a socioterapie, ktorý tvrdí, že socioterapia je práca so 

sociálnymi skupinami aj jedincami, ktorí sú znevýhodnení, ohrození alebo vo 

vzájomnom konflikte. 

Aj keď socioterapia v súčasnosti podľa Lipnera (2009) ešte stále nepatrí 

k etablovaným oblastiam vymedzuje ju širokou škálou významov. Ide o 

všade prítomnú oblasť s ohľadom na svoju sociálnu kompetenciu, prakticky 

všetok rámec terapie až po stanoviská vnímajúce socioterapiu ako jednu z 

metód psychoterapie alebo sociálnej práce, ako disciplínu usilujúcu hlavne o 

oporu, zmenu, nastolenie či obnovu sociálneho fungovania u osôb 

ohrozených sociálnym vylúčením. Podobne Barker (2003) definuje „social 

therapy“ ako aplikovanú na činnosť sociálnych pracovníkov a pracovníčok 

umožňujúc environmentálnu oporu klientom a napomáhajúc riešiť sociálne 

problémy a konflikty. Na rozdiel od termínu „social treatment“, ktorý podľa 
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Barkera (2003, s. 441) odkazuje na „nápravu alebo zmiernenie poruchy, 

choroby alebo problému“, pričom tento termín sa v súčasnosti sa nahrádza 

pojmom intervencia, pretože nemá medicínsku konotáciu a umožňuje 

riešenie širšej škály problémov. Ako vyplýva z vyššie uvedeného, „social 

treatment“ vnímajú autorky a autori skôr v širších kontextoch než „social 

therapy“.  

Sociálna terapia je podľa Galuske (2007) nezávislou metódou, zažívajúca 

v posledných rokoch svoju renesanciu, a to aj napriek jej  nepresnému  

terminologickému vymedzeniu.  V štandardoch  sekcie sociálnej terapie 

nemeckej pracovnej psychoterapeutickej skupiny Sektion Sozialtherapie 

(1997, [cit. 2016-11-11]) znie, že sociálna terapia je samostatnou metódou 

sociálnej práce. Steingasse et al. (2015) prirovnáva definovanie sociálnej 

terapie k Rorschachovmu testu, a to z toho dôvodu, že sa v rámci nej dá 

interpretovať množstvo vecí. Rôzne definície sa odvolávajú na dôležitosť 

interakcií, sociálneho prostredia a medziľudských vzťahov. Niektorí autori 

chápu sociálnu terapiu ako činnosť sociálnych pracovníkov, iní ju vidia ako 

úlohu ergoterapeutov či iných profesií. Cieľom sociálnej terapie je aktivácia 

vlastných síl klientov opora ich svojpomocných iniciatív, zabezpečenie 

psychologickej pohody a stabilizovanie či obnovenie medziľudských 

vzťahov v klientovom prostredí. V sociálnej terapii je tiež dôležité, 

podporovať klientov pri obnove ich  pracovných spôsobilostí (Richter 2008). 

Holandský socioterapeutický inštitút (2005, [cit. 2016-11-11]) vymedzuje 

zásady správneho využívania socioterapie s ohľadom na pomoc klientom. 

Pričom konštatuje, že socioterapia je centrálnou pomocou, odohrávajúcou sa 

v prítomnosti tu a teraz. 

 prostredníctvom socioterapie nazerá sociálny pracovník na klienta ako na 

komplexnú bytosť somatickú, psychickú a duchovnú jednotu, ktorá je 

jedinečná na základe svojej vlastnej genézy, 

 je potrebné, aby sme človeka vnímali ako nezávislú bytosť, aj keď 

súčasne na nás pôsobí ako sociálne závislá,  

 všetci ľudia sú si rovní a mali by mať rovnaké práva,  

 ľudský rozvoj nastáva v kontakte s ostatnými, 

 životné prostredie, priania a potreby majú na klienta zásadný vplyv, 

 zle fungujúce sociálne systémy predstavujú vážnu prekážku pre rozvoj a 

blaho človeka, 

 klinické prostredie je potrebné chápať ako podporujúce a ako také je 

dôležitým terapeutickým činiteľom. 

Z uvedeného vyplýva, že socioterapiu možno považovať za činnosť 

socioterapeuta zameriavajúcu sa na sfunkčnenie sociálnych vzťahov klienta. 

Socioterapeut pomáha klientovi pri zadefinovaní sociálneho problému, 

identifikovaní prekážok, organizovaní a navrhovaní spôsobov ich eliminácie 

v spolupráci s inými účastníkmi súčasného sociálneho systému. Sociálni 
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pracovníci majú aj prostredníctvom socioterapie seniorov v oblasti IKT 

nielen vzdelávať, ale v prvom rade počítač a prostredie v ktorom budú s 

počítačom pracovať prispôsobiť  handicapom vyplývajúcim z ich veku, ako 

napr. zhoršenej motorike, zraku či sluchu. Dôraz je potrebné klásť na to, aby 

sa nevhodné vybavenie počítača nestalo pre seniora ďalšou bariérou v jeho 

vzdelávaní a aktívnom prístupe k technológiám modernej doby. Domnievame 

sa, že informačné technológie a počítače môžu seniorom vo veľkej miere 

pomôcť v ich začlenení sa do súčasnej informačnej spoločnosti. 

 

Záver  

Predpokladáme, že v budúcnosti sa práca s počítačom, internet a IKT 

budú seniorom stále viac prispôsobovať, a to tak ponukou služieb, obsahom a 

ergonómiou. Než sa tak stane, je nevyhnutné, seniorom ich situáciu 

uľahčovať, napr. formou bezplatných počítačových kurzov, zvýhodňovaním 

sadzieb za pripojenie k internetu, či špeciálnymi akciami v knižniciach, 

verejných a neziskových organizáciách a pod. Práca s počítačom predstavuje 

pre seniorov viacero bariér, ktoré je potrebné prekonať. Preto považujeme za 

dôležité seniorov v tejto oblasti nielen vzdelávať, ale pokúsiť sa aj 

prispôsobiť prostredie hendikepom spôsobných starobou ako napr. 

postačujúco veľkým monitorom či prispôsobením klávesnice a myši. 

Zručnosť ovládať počítač otvára seniorom možnosti v širokých oblastiach ich 

spoločenského uplatnenia či diskusiami s ich vlastnými deťmi a vnúčatami, 

čím môže dôjsť k upevňovaniu nielen medzigeneračných vzťahov, ale aj 

solidarity. 
 

Príspevok vznikol ako výstup z riešenia Projektu VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0134/17 

Význam hodnotovej orientácie - očakávania a perspektívy mladej generácie z 

hľadiska jej uplatnenia na trhu práce. 

Príspevok vznikol ako súčasť riešenia vedeckého projektu VEGA MŠVVaŠ SR  

č.1/0288/17 s názvom  Faktory inštitucionalizácie školskej sociálnej práce. 
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