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Abstrakt 

Predkladaná štúdia predstavuje autorov výstup z riešenia projektu VEGA č. 1/0176/15 

s názvom Paradigmy v edukácii zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov 

v rezidenciálnej starostlivosti a kladie dôraz na využitie informačno-komunikačných 

technológií v edukácii inštitucionalizovaných seniorov so zdravotným postihnutím, 

ako aj na záujem seniorských klientov o ne. Okrem vymedzenia zdravotného 

postihnutia u seniorov, ktorí sú klientmi niektorého z pobytových zariadení sociálnych 

služieb, venujeme tiež pozornosť informačno-komunikačným technológiám, ktoré 

možno reálne v praxi pri edukácii uvádzanej cieľovej skupiny využívať. V štúdii ďalej 

predkladáme vybrané výsledky výskumov, ktorých cieľom bolo, okrem iného, 

zmapovať/zistiť záujem seniorov o informačno-komunikačné technológie.           

 

Kľúčové slová: Informačno-komunikačné technológie, Senior so zdravotným 

postihnutím. Edukácia seniorov. Zariadenia sociálnych služieb. 

 

Abstract 

The present study represents the author’s output from researching project VEGA nr. 

1/0176/15 entitled Paradigms in Education of Disabled Adults and Seniors in 

Residential Care and draws attention to using information and communications 

technologies in education of disabled institutionalized seniors, as well as on senior 

clients’ interest in such technologies. In addition to defining the particular disabilities 

of seniors who are clients of one of the residential social care facilities, we also focus 

on information and communications technologies that can actually be used in the 

educational practice with the above mentioned target group. Also, the present study 

informs about selected results of research projects whose aim was, among other 

things, to determine the interest of seniors in information and communications 

technologies. 
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Úvod 

Od človeka dneška, bez ohľadu na jeho vek, sociálny status, zdravotný 

stav či prostredie, v ktorom žije, sa očakáva nielen schopnosť komunikovať 

v cudzom jazyku, ale najmä schopnosť používať informačno-komunikačné 

technológie vo všednom súkromnom (napr. komunikácia s príbuznými, 

známymi a priateľmi), občianskom (napr. komunikácia s verejnými 

inštitúciami, ako sú banky a úrady), ale aj v pracovnom živote. Podrobnejšie 

kľúčové kompetencie súčasného človeka konkretizuje dokument Kľúčové 

kompetencie pre celoživotné vzdelávanie - Európsky referenčný rámec 

(2007, [cit. 2016-11-01]), ktorý sa bližšie zmieňuje aj o digitálnej 

kompetencii, ktorá „zahŕňa sebaisté a kritické používanie technológie 

informačnej spoločnosti (TIS) na pracovné účely, vo voľnom čase a na 

komunikáciu. Je založená na základných zručnostiach v IKT: používanie 

počítača na získavanie, posudzovanie, ukladanie, tvorbu, prezentáciu 

a výmenu informácií a na komunikáciu a účasť v spolupracujúcich sieťach 

prostredníctvom internetu“ (Kľúčové kompetencie pre celoživotné 

vzdelávanie - Európsky referenčný rámec 2007, s. 7, [cit. 2016-11-01]).  

Treba poznamenať, že informačné a komunikačné technológie sú pre 

súčasnú generáciu seniorov nielen výzvou, ale aj bariérou a ohrozením. Je 

nesporné, že informačno-komunikačné technológie predstavujú efektívny 

nástroj na uľahčovanie života, príp. aj vzdelávania v starobe, ako aj nástroj 

pomoci pri riešení vlastných problémov starších ľudí. Treba však uviesť aj 

odvrátenú tvár vzťahu senior a informačno-komunikačné technológie. Na 

jednej strane môžu novodobé prostriedky elektronickej komunikácie 

a informácie vzbudzovať u starších ľudí isté predsudky, neraz odôvodňované 

tým, že technika je záležitosťou skôr mladšej generácie, na strane druhej 

môžu ohrozovať pokojný život v starobe tým, že prostredníctvom nich sa 

rôzni agresori ľahšie dostanú do súkromia staršieho človeka, a zároveň 

zostávajú v anonymite.
6
      

Predmetom nášho záujmu sú však klady informačno-komunikačných 

technológií, ktoré možno využívať v zariadeniach sociálnych služieb pre 

seniorov so zdravotným postihnutím na edukačné účely.      

 

1. Senior so zdravotným postihnutím ako klient zariadenia sociálnych 

služieb 

Cieľovou skupinou našej práce sú a priori seniori so zdravotným 

postihnutím, ktorí sú klientmi niektorého zo zariadení sociálnych služieb. 

Podľa § 3, ods. 2 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov je prijímateľom sociálnej služby, teda klientom 

                                                 
6 Hollá (2015, s. 52, [cit. 2016-10-31]) píše, že kyberagresia zahŕňa všetky typy násilia, 

uskutočňované v kyberprostredí, obťažovanie, ohrozovanie, vydieranie a prenasledovanie z tejto 
skupiny nevynímajúc. 
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„fyzická osoba, ktorej sa za podmienok ustanovených týmto zákonom 

poskytuje sociálna služba“, a to ambulantnou, terénnou, pobytovou alebo 

inou formou (napr. telefonicky, príp. s použitím telekomunikačných 

technológií) podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa 

prijímateľ sociálnej služby nachádza (§ 13, ods. 1 a 8). Podľa § 14 

predmetného zákona sa môže sociálna služba poskytovať na neurčitý alebo 

na určitý čas. Na základe tematického zamerania našej práce sa predmetom 

nášho záujmu stávajú práve seniori, ktorým je ponúkaná pomoc na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu a/alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového 

veku. Týmto seniorom sa poskytuje alebo zabezpečuje viacero sociálnych 

služieb v rôznych sociálnych zariadeniach, ako napr. zariadenie 

podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, 

špecializované zariadenie, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné 

stredisko alebo denný stacionár (Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov, [cit. 2016-11-05]). 

Neraz možno badať, akoby sa stieral rozdiel medzi zdravotným 

postihnutím seniora a stratou funkčnosti niektorých zmyslov/orgánov seniora 

v dôsledku vysokého veku (ako prejav starnutia). Treba jednoznačne uviesť, 

že za zdravotné postihnutie sa nepovažujú normálne prejavy starnutia. 

Repková a Sedláková (2014, s. 28 - 37) predkladajú rôzne uchopenia pojmu 

zdravotné postihnutie, ktoré možno nájsť v odbornej literatúre (napr. sociálny 

model zdravotného postihnutia, medicínsky model zdravotného postihnutia, 

bio-psycho-sociálny model zdravotného postihnutia) i vo verejných 

politikách (napr. oblasť pracovno-právnych vzťahov, podpory zamestnávania, 

dôchodkového a úrazového poistenia, štátnej sociálnej podpory, sociálnych 

služieb, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, podpory bývania a i.), pričom 

za osoby so zdravotným postihnutím považujú, odvolávajúc sa na Dohovor 

o právach osôb so zdravotným postihnutím (2006), „osoby s dlhodobými 

telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, 

ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému 

zapojeniu do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými“ (Repková a 

Sedláková 2014, s. 30).
7
 

Klientelu viacerých vyššie zmieňovaných zariadení sociálnych služieb 

tvoria prevažne intaktní seniori. Najtypickejším zariadením sociálnych 

služieb, v ktorom sa poskytuje dlhodobá pobytová starostlivosť o (dospelých 

a) seniorov s rôznym zdravotným postihnutím, je domov sociálnych služieb 

                                                 
7 Pre úplnosť treba dodať, že odborná literatúra rozlišuje tri kategórie špeciálnej starostlivosti, 
resp. cieľových skupín špeciálnej pedagogiky/špeciálnej andragogiky, a to postihnutých 

(mentálne, somatické a senzorické postihnutie), narušených (narušenie komunikácie, správania 

a učenia sa) a ohrozených (ohrozenie biologické, psychické a morálne) jednotlivcov (Vašek 
2006, s. 30; Jedličková 2014, s. 20).     
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a špecializované zariadenie. V zmysle § 38, ods. 1, písm. a) a b) Zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje 

domov sociálnych služieb starostlivosť o fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na 

pomoc a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 

predmetného zákona, príp. o fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo 

prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa uvádzanej 

prílohy zákona. Špecializované zariadenie poskytuje sociálnu službu osobe, 

odkázanej na pomoc, ktorej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy 

č. 3 a má zdravotné postihnutie, ako napr. Parkinsonovu chorobu, 

Alzheimerovu chorobu, pervazívnu vývinovú poruchu, sklerózu multiplex, 

schizofréniu, demenciu rôznej etiológie, hluchoslepotu, AIDS a organický 

psychosyndróm ťažkého stupňa (§ 39, ods. 1 Zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách v znení neskorších predpisov). 

Zákon teda jednoznačne vymedzuje, s ktorým zdravotným postihnutím 

(dospelých a) seniorov je možné sa stretnúť v týchto zariadeniach sociálnych 

služieb. Preto sa primárne v našej práci venujeme inštitucionalizovaným 

seniorom so zrakovým, sluchovým a telesným postihnutím a zdravotným 

oslabením.        

 

2.  Informačno-komunikačné technológie        

    v edukácii inštitucionalizovaných seniorov so zdravotným postihnutím 

Informačno-komunikačné technológie
8
 môžu plniť v živote 

inštitucionalizovaných seniorov so zdravotným postihnutím viacero funkcií. 

Pre potreby našej práce sú prioritné tri hľadiská, z ktorých ich bližšie 

analyzujeme, a to: 

 

1) informačno-komunikačné technológie ako cieľ edukácie: 

Prvá prizma, cez ktorú sa na informačno-komunikačné technológie 

v našej práci pozeráme, je cieľová. Znalosť práce s informačnými 

a komunikačnými technológiami predstavuje jeden z cieľov seniorskej 

edukácie, ku ktorému starší ľudia z rôznych dôvodov smerujú. Bližšie sa 

tomuto aspektu venujeme v tretej kapitole.  

      

2) informačno-komunikačné technológie ako prostriedok edukácie: 

Napĺňanie cieľov edukácie seniorov sa uskutočňuje aj za pomoci rôznych 

prostriedkov edukácie, či už materiálnej, t. j. učebné pomôcky (audio- 

a videonahrávky, učebnice, hudobné a pracovné inštrumenty...), didaktická 

                                                 
8 Průcha a  Veteška (2014, s. 138) ich definujú ako „všetky technológie, nástroje a postupy 
umožňujúce komunikáciu a prácu s informáciami. Pojem označuje hardwarové (servery, 

počítače, komunikačné a sieťové zariadenia, kamera, myš a pod.) a softwarové (operačný 

systém, textové editory, grafické programy, sieťové protokoly a pod.) prostriedky pre zber, 
prenos, ukladanie, spracovanie a distribúciu dát“. 
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technika (dataprojekcia, IKT...), vyučovací interiér (učebňa, jazykové 

laboratórium, knižnica...) (voľne podľa Tureka 1998, s. 209) a/alebo 

duchovnej (názory andragóga, filozofia myslenia, náboženské 

presvedčenie...) povahy.  

Okrem vyššie uvádzaných prostriedkov edukácie sa v poslednej dobe do 

edukačného procesu zavádzajú aj novšie, modernejšie technológie, ktoré 

tento proces značne uľahčujú a napomáhajú k realizácii stanovených cieľov. 

Veteška (2016, s. 197 - 219) píše o rôznych nových podobách (metódach, 

formách alebo prostriedkoch) vzdelávania s podporou informačno-

komunikačných technológií, ako napr. e-learning, virtuálna trieda, blended 

learning, online kurzy, školy, akadémie a univerzity, online encyklopédie 

a knižnice, augmented learning a i. Je nesporné, že viaceré uvádzané podoby 

vzdelávania možno plne využiť aj v zariadeniach sociálnych služieb pre 

seniorov.     

  

3) informačno-komunikačné technológie ako prostriedok terapie, resp. 

kompenzácie:  

Pri práci so seniormi, ktorí už majú viaceré príznaky telesného starnutia 

(napr. poškodenie alebo úplná strata sluchu, zraku, pohyblivosti a pod.), príp. 

zdravotné postihnutie, je okrem edukačných prostriedkov vhodné využívať aj 

informačno-komunikačné technológie na terapeutické a/alebo kompenzačné 

účely. Prirodzene, pre každý druh a stupeň zdravotného postihnutia budú 

vhodné iné informačno-komunikačné technológie. Jedličková (2014, s. 86 - 

87) uvádza, odvolávajúc sa na iných autorov, že cieľom IKT podpory (napr. 

softvér typu lepkavé klávesy, chránič klávesnice, headmaster, jouse...) telesne 

postihnutých, chorých a zdravotne oslabených seniorov je uľahčiť prístup 

k informáciám, pomoc pri vykonávaní všedných činností, odstraňovaní 

defektov a príprave študijných materiálov, ako aj uľahčenie a umožnenie 

komunikácie s intaktnými osobami. Zrakovo postihnutí seniori môžu v rámci 

IKT podpory využívať zväčšovací softvér, čítačku obrazovky, elektronické 

zápisníky, Braillovský riadok... a seniori so sluchovým postihnutím písacie 

telefóny, systémy na tréning posunkového jazyka a prstovej abecedy, 

titulkovanie programov... (in: Jedličková 2014, s. 100, 121).    

Je zjavné, že informačno-komunikačné technológie majú v živote 

staršieho človeka širokospektrálne využitie. Záujem o ne, ktorý sa premieta 

do obsahu seniorskej edukácie, sa akiste bude postupne zvyšovať. 

  

3. Záujem (inštitucionalizovaných) seniorov o informačno-komunikačné 

technológie  

Průcha (2014, s. 35) uvádza, že „v postojoch dospelých k vzdelávaniu sa 

prelínajú tri psychologické charakteristiky, ktoré možno obťažne odlíšiť: 

motivácia - záujem - potreba“. Preto sa v našej práci striktne nepridŕžame 
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rozlišovania toho, či majú (inštitucionalizovaní) seniori (so zdravotným 

postihnutím) záujem alebo skôr potrebu vzdelávať sa v oblasti IKT. 

Tomczyk (2015 s. 91), vychádzajúc z prác iných autorov, sa zmieňuje 

o digitálnych imigrantoch, t. j. o generácii, ktorá sa narodila pred epochou 

všeobecnej informatizácie, a o digitálnych domorodcoch, t. j. o ľuďoch, ktorí 

vyrastali v dobe médií. Kým digitálni imigranti využívajú moderné 

technológie v menšej miere alebo sa im snažia vyhýbať, digitálni domorodci 

sa vyznačujú zručnosťou v používaní počítačových technológií a internetu.    

Hoci panuje všeobecný názor, že väčšina starších ľudí nie je „spriatelená“ 

s modernými technológiami, môžeme ich rozdeliť na seniorov gramotných 

alebo negramotných v oblasti informačno-komunikačných technológií. 

Veteška (2016, s. 225), odvolávajúc sa na Ala-Mutku (2011), píše 

(v kontexte nami riešenej problematiky) o informačnej gramotnosti 

(schopnosť nachádzať, organizovať a spracovávať informácie), mediálnej 

gramotnosti (zameriava sa na interpretáciu a využitie mediálnych správ), 

ICT gramotnosti (technické znalosti a zručnosti, ktoré sa viažu k ovládaniu 

počítačov, notebookov, tabletov, telefónov... a s nimi súvisiacich programov) 

a o internetovej gramotnosti (je nadväznosťou a doplnkom ICT gramotnosti 

– schopnosť pracovať s internetom).  

Tomczyk (2015, s. 93 - 94) ďalej upozorňuje na pojem digitálne 

vylúčenie, t. j. digitálna alebo informačná priepasť, technologická 

a počítačová negramotnosť, pričom člení informačnú spoločnosť (vo vzťahu 

k počítačovej negramotnosti) na tri skupiny, a to: 

1. e-občania – disponujú kompetenciami, ktoré sú potrebné pre využívanie 

e-služieb; 

2. reálne digitálne vylúčení občania – nedisponujú potrebnými zručnosťami 

a počítačovou/ sieťovou infraštruktúrou; 

3. zdanlivo digitálne vylúčení občania – IT nemajú pre nich žiadny význam 

a prevláda u nich fyzický prístup k službám a informáciám. 

Treba uviesť, že tak ako jestvuje množstvo činiteľov, ktoré sa podpisujú 

pod digitálne vylúčenie starších ľudí zo súčasnej spoločnosti, jestvuje aj 

množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú účasť seniorov na vzdelávaní v oblasti 

informačno-komunikačných technológií. Tomczyk (2015, s. 181 - 182), na 

základe pozorovania a rozhovorov so seniormi (poslucháčmi U3V), dospel 

k nasledovnému členeniu motivačných faktorov:  

1. praktické (získanie nových užitočných zručností; riešenie rôznych dilem; 

oboznámenie sa a správne využívanie e-služieb; možnosť získavania, 

spracovávania, uchovávania, odovzdávania... dát); 

2. rozvojové (držanie kroku s dobou/technikou; zabezpečenie nepretržitého 

osvojovania/ nadobúdania nových vedomostí a zručností; zvýšenie pocitu 

sebahodnoty); 

3. sociálne (stretávanie sa s vrstovníkmi na hodine i mimo nej; 

kontaktovanie sa s najbližšími – rodinou a známymi). 



 

21 

 

Na strane druhej Backes a Clemens (2013, in: Seifert a Schelling 2015, s. 

9, [cit. 2016-11-04]) uvádzajú, že používanie techniky v starobe môžu 

ovplyvňovať aj obmedzenia v nasledovných oblastiach: videnie (zrak), 

počúvanie (sluch), fyzický stav, kognitívny stav, osobné postoje 

a osob(nost)né prekážky a na osobe nezávislé dôvody.      

V roku 2013 sme uskutočnili výskum v siedmich krajoch Slovenska (s 

výnimkou Trnavského kraja) na vzorke 259 respondentov, ktorými boli 

klienti zariadení pre seniorov, v rámci ktorého sme zisťovali, o aké edukačné 

a/alebo spoločensko-kultúrne programy/ aktivity majú seniorskí klienti 

záujem. Najväčší záujem prejavili seniorskí klienti o aktivity spoločenského 

charakteru, t. j. spoločenské posedenia (50,97 %), spoločné stretnutia so 

seniormi z iných zariadení (35,91 %) a hranie spoločenských hier (31,66 %), 

čím naznačili, ktoré vlastné potreby považujú za dôležité, ako aj 

podmienenosť svojej voľby dobou, v ktorej prežili svoje detstvo, mladosť 

i dospelosť. O počítačové kurzy prejavilo záujem iba 9 (3,47 %) 

respondentov (Határ 2014b, s. 44, 56).  

Reprezentatívnejší a obsiahlejší výskum uskutočnili v roku 2014 na 

vzorke 1037 respondentov - seniorov (vo veku 65+) v celom Švajčiarsku 

Seifert a Schelling (2015) z Gerontologického centra Univerzity v Zürichu, 

aby zistili postoje seniorov k internetu a jeho používanie. Z výskumu 

vyplynulo, že 60 % opýtaných používa internet a 40 % uviedlo, že internet 

nepoužíva. V porovnaní s rokom 2009 zaznamenali výskumníci v tejto 

oblasti prudký nárast. Používanie („online“), resp. nepoužívanie („offline“) 

internetu staršími ľuďmi štatisticky významne súvisí s vekom, vzdelaním, 

príjmom a čiastočne aj s pohlavím. Významnú úlohu však zohráva aj vlastná 

technická biografia, afinita k technike a vlastníctvo počítača, ktoré 

ovplyvňuje používanie internetu. Okrem vyššie uvedeného výskumníci 

skúmali aj používanie smartfónov a tabletov, ako aj využívanie mobilného 

internetu. Jedna tretina opýtaných vlastní takéto mobilné zariadenie a používa 

ho aj na prístup na internet (mobilný internet) (Seifert a Schelling, 2015, s. 6, 

[cit. 2016-11-04]).          

Na základe výsledkov výskumu a teoretických východísk rozdelili Seifert 

a Schelling (2015, s. 85, [cit. 2016-11-04]) seniorov do dvoch hlavných 

skupín, a to na online a offline internetové typy.  

 

Tab. č. 1: Online-typy a offline-typy seniorov 

 

„ONLINE-TYPY“ SKUPINOVÁ 

CHARAKTERISTIKA 

PODIEL 

NA 

HLAVNEJ 

SKUPINE 

INTENZÍVNY Používajú internet denne, pričom 46 % 52 % 
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POUŽÍVATEĽ opýtaných používa aj mobilný 

internet. 64 % opýtaných má pozitívny 

postoj k internetu. Zaujímajú sa 

o techniku. Používajú mnohé 

internetové aplikácie. Priemerný vek 

je 71 rokov. 65 % tvoria muži. 43 % 

opýtaných má odborné alebo 

akademické vzdelanie. 69 % žije 

v párovej domácnosti. Majú tiež 

nadpriemerný príjem. 

PRÍLEŽITOSTNÝ 

POUŽÍVATEĽ 

Používajú internet minimálne 

mesačne, pričom 19 % opýtaných 

používa aj mobilný internet. 43 % má 

neutrálny a 24 % negatívny postoj 

k internetu. Používajú menej 

internetových aplikácií v porovnaní 

s predchádzajúcou skupinou. 

Priemerný vek je 72 rokov. 53 % 

tvoria ženy. 79 % má najvyššie 

dosiahnuté vzdelanie „školské“ alebo 

učňovské. 70 % opýtaných žije 

v párovej domácnosti. 

40 % 

ZRIEDKAVÝ 

POUŽÍVATEĽ 

Používajú internet zriedka, pričom 

mobilný internet používa iba 10 % 

opýtaných. 41 % respondentov má 

negatívny postoj k internetu. Menej sa 

zaujímajú o techniku a obsluhovanie 

nových technických prístrojov im 

pripadá skôr ťažké. 74 % používa len 

menej ako 3 internetové aplikácie 

(predovšetkým písanie emailov 

a vyhľadávanie informácií). Priemerný 

vek je 73 rokov. 58 % tvoria ženy. 80 

% má najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

„školské“ alebo učňovské. 43 % 

opýtaných žije osamote. 9 % 

respondentov je odkázaných na pomoc 

počas všedného dňa. Majú horší 

sebaobraz staroby v porovnaní 

s intenzívnymi používateľmi.    

8 % 

„OFFLINE-

TYPY“ 

SKUPINOVÁ 

CHARAKTERISTIKA 

PODIEL 

NA 
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HLAVNEJ 

SKUPINE 

O POUŽÍVANIE 

SA ZAUJÍMAJÚCI 

30 % opýtaných má v pláne v blízkej 

budúcnosti používať internet. 

Zastávajú pozitívny postoj k internetu. 

Udávajú početné internetové aplikácie, 

ktoré ich zaujímajú. 33 % tvoria muži. 

Priemerný vek je 79 rokov. 14 % 

respondentov má odborné, resp. 

akademické vzdelanie. Respondenti 

majú o niečo vyšší príjem v porovnaní 

so skupinou ambivalentných. 50 % 

žije osamote. 87 % opýtaných je 

v domácnosti sebestačných. 26 % sa 

cítia byť vylúčení zo spoločnosti, 

pretože nepoužívajú internet. Sú 

technicky afinitnejší v porovnaní so 

skupinou odmietavých. 

17 % 

AMBIVALENTNÝ Zastávajú ambivalentný názor na 

internet. 30 % nepovažuje žiadne 

internetové aplikácie za zaujímavé 

a 39 % považuje menej ako päť 

aplikácií za zaujímavé. 66 % tvoria 

ženy. Priemerný vek je 78 rokov. 11 % 

opýtaných má odborné, resp. 

akademické vzdelanie. 

45 % 

ODMIETAVÝ Majú negatívny postoj k internetu. 6 % 

si dokáže predstaviť, že raz bude 

používať internet. 40 % nepovažuje 

žiadne internetové aplikácie za 

zaujímavé a 48 % považuje menej ako 

päť aplikácií za zaujímavé. 65 % 

tvoria ženy. Priemerný vek je 78 

rokov. 15 % opýtaných má odborné, 

resp. akademické vzdelanie. 52 % žije 

v domácnosti s dvomi osobami. 87 % 

je v domácnosti sebestačných. 6 % sa 

cíti byť vylúčených zo spoločnosti, 

pretože nepoužívajú internet.    

38 % 

Zdroj: Seifert a Schelling (2015, s. 85, [cit. 2016-11-04]) 
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Iné kritérium na zaradenie seniorov do jednotlivých kategórií učiacich sa 

uplatnili Rabušicová, Kamanová a Pevná (2015, s. 97 - 98, [cit. 2016-11-

29]), ktoré seniorov- respondentov rozdelili na základe toho, ako sa vyrovnali 

s nárokmi učenia sa nových technológií, na nováčikov, užívateľov a pseudo-

expertov. Autorky ďalej uvádzajú jednotlivé charakteristiky seniorov 

z rôznych hľadísk (počítačová zdatnosť, aktivita a samostatnosť pri učení, 

spôsob učenia, afekty sprevádzajúce učenie, akceptácia generačne odlišného 

vyučujúceho, preferovaný spôsob výučby a typ učenia).    

 

Namiesto záveru 

Aktuálnosť témy, a to využívanie moderných informačných 

a komunikačných technológií v starobe, dosvedčujú viaceré domáce 

i zahraničné vedecké/odborné publikácie, základné i aplikované 

interdisciplinárne výskumy a vedecké/odborné konferencie.
9
 V praxi sa tiež 

využívajú/li rôzne osvedčené programy, projekty a kurzy, ako napr. virtuálna 

U3V v Českej republike, projekt Latarnicy Cyfrowej Polski  a Akadémia e-

Seniora v Poľsku, projekt Digital Inclusion Initiative v USA, projekt Mobile 

Internet Tester Sessions vo Veľkej Británii a i. (podrobnejšie o tom: 

Tomczyk 2015, s. 104 - 109).  

Hoci súčasná generácia starších ľudí preferuje záujmy iného charakteru, 

než sú informačné a komunikačné technológie, môžeme predpokladať, že 

v prípade ponuky kultúrneho vyžitia, príp. vzdelávania prostredníctvom IKT 

alebo s cieľom naučiť sa používať IKT by sa zainteresovaní pracovníci mohli 

stretnúť s pozitívnou odozvou aj u inštitucionalizovaných seniorov (nielen) 

so zdravotným postihnutím. I keď si v plnej miere uvedomujeme, že moderné 

prostriedky elektronickej komunikácie a informácie majú svoje pozitíva, 

považujeme za potrebné upozorniť aj na tú skutočnosť, že informačno-

komunikačné technológie môžu viesť nielen k sociálnej integrácii (napr. 

virtuálny pohyb a komunikácia imobilného seniora so „svetom“), ale svojím 

spôsobom aj k (neodôvodnenej) sociálnej izolácii (napr. nahrádzanie 

fyzických stretnutí s rodinou, priateľmi a známymi neosobnými spôsobmi 

komunikácie – cez telefón, e-mail, sms atď.) starších ľudí.  

Preto je dôležité pristupovať k informačno-komunikačným 

vymoženostiam dnešnej doby, najmä čo sa ich využitia v starobe týka, 

s rozumom, citom a zodpovedne.    

 

 

 

                                                 
9 Napr. medzinárodná konferencia ACIIDS 2017 s osobitou sekciou ICT and Smart Applications 

for Elderly People, ktorá sa koná v roku 2017 v Kanazawe v Japonsku (bližšie o tom na: 

https://aciids.pwr.edu.pl/2017/download/ACIIDS_2017_Special_Session_(ISAEP_2017)_CFP_v
.1.0.pdf). 
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