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Abstrakt 

Populačné starnutie je dôsledkom aktuálneho demografického vývoja našej 

spoločnosti. Vzhľadom k výrazným demografických zmenám bol v rámci 

medzinárodných sociálnych politík formulovaný koncept aktívneho starnutia. Jedným 

z dôležitým nástrojom podpory aktívneho starnutia v našej spoločnosti je vzdelávanie 

starších zamestnancov ako integrálna súčasť celoživotného vzdelávania. Cieľom 

príspevku je identifikovať oblasť vzdelávania starších zamestnancov vo významných 

dokumentoch sociálnej politiky na národnej a medzinárodnej úrovni. Na základe 

analýzy dokumentov je oblasť vzdelávania starších zamestnancov prezentovaná ako 

výzva pre podnikovú sociálnu prácu.  

 

Kľúčové slová: Aktívne starnutie. Sociálna politika. Vzdelávanie. Podniková 

sociálna práca. 

 

Abstract 

Population aging is a result of the current demographic development of our company. 

Given the significant demographic changes it has been formulated the concept of 

active aging in the international social policies. One important tool for promoting 

active aging is to education of older employees as an integral part of lifelong learning 

in our society. The aim of this paper is to identify the area of education older 

employees in important documents of social policy at the national and international 

levels. Field of education older employees is presented as a challenge for corporate 

social work based on an analysis of documents. 
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Úvod 

Neodškriepiteľnou súčasťou hypermodernej doby je zameranosť na 

vysoký pracovný výkon. Žiadaní sú najmä mladí, šikovní, flexibilní, dobre 

vyzerajúci ľudia bez záväzkov. Na trhu práce existujú skupiny, ktoré 

                                                 
18 Príspevok vznikol ako výstup z riešenia Projektu VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0146/14 s názvom 

Teoretické a metodologické kontexty socioterapie ako novoobjavenej metódy sociálnej práce 
19 Inštitút edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove; e-mailová adresa: 

jaskova.ann@mail.com 
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sú v dôsledku rôznorodých príčin pri hľadaní práce v nevýhode pred 

ostatnými. Zákon o Službách zamestnanosti definuje skupiny ľudí, ktoré 

sú v dôsledku rôznorodých príčin pri hľadaní práce v nevýhode pred 

ostatnými ako znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Takouto 

skupinou sú tiež ľudia vo veku nad 50 rokov. V tomto prípade je práve vek 

faktorom, ktorý tejto skupine znižuje šance zamestnať sa, prípadne udržať sa 

v zamestnaní. Takéto znevýhodňovanie starších ľudí nazývame veková 

diskriminácia, alebo ageizmus
20

. 

V príspevku sa venujeme nevyhnutnej potrebe vzdelávania starších 

zamestnancov ako súčasti konceptu aktívneho starnutia. Cieľom príspevku je 

identifikovať vzdelávanie starších zamestnancov v rámci priorít európskej 

a slovenskej sociálnej politiky prostredníctvom obsahovej analýzy 

významných sociálno-politických dokumentov. Následne upozorňujeme na 

možnosti kariérového
21

 poradenstva pre starších zamestnancov, ktoré 

vnímame ako výzvu pre podnikovú sociálnu prácu. 

 

1.  Podpora aktívneho starnutia – súčasť politiky zamestnanosti 

Vedecko-technický pokrok a vývoj nových technológií si vyžaduje rýchlu 

zmenu a odbornú spôsobilosť užívateľov. Starší ľudia majú v očiach mladšej 

populácie podobu tých, ktorí nestačia na súčasnú dobu a žijú si vo svete, 

ktorý je pozadu. Starnutie nie je zväčša  prezentované ako prirodzený proces, 

má prevažne zlý obraz v spoločnosti, nízku prestíž i status. Negatívny obraz 

staroby potom vedie k negatívnym stereotypom a to sa následne odráža na 

fungovaní spoločnosti v prístupe k starším ľuďom. Píše o tom Tošnerová 

(2002) dopĺňajúc štyri základné zdroje podporujúce mýty a stereotypy 

týkajúce sa starších ľudí. Patrí tu: strach zo smrti, dôraz na mladosť a fyzickú 

krásu, spojenie produktivity a ekonomického potenciálu a spôsob zisťovania 

skutočného stavu spoločnosti vedúci k ageizmu. Haškovcová (2010) uvádza 

tzv. typické mýty, ktoré sa sformovali v 80. rokoch minulého storočia a ktoré 

dobré ilustrujú ako dnešná moderná, mladá, ambiciózna a ekonomicky 

prosperujúca spoločnosť anticipuje fenomén staroby. Patrí tu: mýtus 

falošných predstáv, mýtus zjednodušenej demografie, mýtus homogenity, 

                                                 
20 Vidovičová (2005, [cit. 2017-02-12]) definuje ageizmus ako ,,ideológiu založenú na 

zdieľanom presvedčení o kvalitatívnej nerovnosti jednotlivých fáz ľudského životného cyklu. 
Prejavuje sa skrz proces systematickej, symbolickej i reálnej stereotypizácie a diskriminácie 

osôb a skupín na základe ich chronologického veku alebo na ich príslušnosti k určitej generácií.“ 
21 V súlade s vymedzením Hargašovej a Grajcára (2011) chápeme kariérové poradenstvo ako 
„nepretržitý sled kratších či dlhších časových období, v ktorých v priebehu celého života človek 

nadobúda vedomosti a zručnosti, životné a pracovné skúsenosti, hľadá svoje pracovné 

príležitosti súbežne s plnením ostatných sociálnych rol (občianskych, rodinných, partnerských a 
pod.)“, adjektívum „kariérový“ v spojení kariérový vývin, kariérové poradenstvo, kariérová 

výchova a i. je primeranejšie ako adjektívum „kariérny“, ktorého význam je iný, najčastejšie sa 

vyskytuje v spojení kariérny rast, používa sa na označenie vertikálneho pohybu, pracovného 
postupu smerom nahor. 
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mýtus neužitočného času, mýtus ignorácie, mýtus schématizmu 

a automatizmu a i.  

Seniori sú v našej spoločnosti vnímaní ako starí a nevýkonní a z toho 

vyplýva aj dnešný trend vnímania starších zamestnancov, uvádza Kazička 

(2007, [cit. 2014-03-24]) a dopĺňa, že synonymom k pojmu senior by mal byť 

výraz skúsený, pretože lepšie vystihuje skúsenosti nadobudnuté vekom. Na 

tieto úvahy nadväzuje Vagač (2011) píšuc, že zamestnanosť starších ľudí
22

 

vyžaduje v poslednom desaťročí pozornosť sociálnych politík vo všetkých 

rozvinutých ekonomikách. Hlavným dôvodom je demografické starnutie 

obyvateľstva, ktoré núti krajiny prehodnotiť dôchodkové a sociálne systémy. 

Medzi základné nástroje zvyšovania účasti starších ľudí na trhu práce patrí:  

 legislatívna úprava veku odchodu do dôchodku, 

 obmedzenie schém predčasného odchodu z trhu práce, 

 úprava súbehu dôchodku a zamestnania, podpora flexibilných foriem 

zamestnania, aktívne opatrenia na trhu práce,  

 programy celoživotného vzdelávania, 

 antidiskriminačná politika. 

Zvyšovanie ekonomického a sociálneho rozvoja spoločnosti má za 

následok zmeny hodnotových orientácií jednotlivcov, ktorým možno pripísať 

nemalý podiel na zmene reprodukčného správania obyvateľstva, 

predovšetkým vo vzťahu k poklesu pôrodnosti. Európska komisia vyhlásila 

rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi 

generáciami. Táto téma bola zvolená vzhľadom na rýchlejšie starnutie 

občanov Európskej únie a narastajúci počet starších ľudí. Hlavná odpoveď na 

tieto rýchle zmeny vo vekovej štruktúre spoločnosti spočíva v podpore 

vytvárania kultúry aktívneho starnutia ako celoživotného procesu a v zaistení  

pre ľudí vo veku nad 50 rokov dobré možnosti týkajúce sa zamestnania a 

aktívneho zapojenia sa do spoločenského a rodinného života a to aj 

prostredníctvom dobrovoľníctva, celoživotného vzdelávania, kultúry a 

športu. Európsky rok 2012 mal za cieľ upozorniť tvorcov verejných politík a 

ďalšie subjekty, že zabezpečenie dôstojného, zdravého starnutia a 

nezávislého života občanov si vyžaduje zmeny (Európsky rok aktívneho 

starnutia a solidarity medzi generáciami 2011, [cit. 2017-02-22]). Koncept 

aktívneho starnutia predstavuje v súčasnosti vo vyspelých krajinách dôležitú 

súčasť vyrovnávania sa s procesom starnutia obyvateľstva. Ide o koncept so 

širokým záberom zameraný na oblasť platenej práce, ktorá je jednou z 

                                                 
22 S ohľadom na rôznorodosť životných rolí, pozícií a vzťahov, ktoré osoby 50- ročné a staršie 

zastavajú sa využívajú dva pojmy - pojem ,,starší ľudia“ sa využíva najmä v kontexte 
zamestnaneckých vzťahov a ich pôsobenia na trhu práce a pojem „seniori“ sa používa v kontexte 

aktivít a vzťahov po dovŕšení dôchodkového veku (Národný program aktívneho starnutia na 

roky 2014 – 2020, [cit. 2017-02-26]). Vychádzajúc z uvedeného v príspevku preferujeme pojem 
starší ľudia. 
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kľúčových oblastí konceptu aktívneho starnutia. Hlavným cieľom je 

zlepšenie postavenia starších ľudí na trhu práce. Je nutné si uvedomiť, že po 

roku 2020 príde na trh práce menej pracovnej sily, ako trh práce bude 

potrebovať. Otázka aktivizácie staršej pracovnej sily bude preto pre 

ekonomiku dôležitá a to aj v kontexte cieľov, ktoré stanovuje pre Slovensko 

Európska stratégia zamestnanosti. Preto je nevyhnutné realizovať zásahy 

najmä v oblasti dôchodkového systému a prispôsobiť podmienky na trhu 

práce starnutiu populácie a staršej pracovnej sile. Zatiaľ čo dôchodkový 

systém a jeho hlavné parametre sú v rukách štátu, opatrenia na trhu práce sú 

viac v rukách zamestnávateľov a štát v tomto prípade môže viac menej len 

vytvárať stimuly k postupným zmenám pracovných podmienok (Stratégia 

aktívneho starnutia 2013, [cit. 2017-02-26]). 

 

2. Vzdelávanie starších zamestnancov – priorita európskej a slovenskej 

sociálnej politiky 

Európska globalizácia a nástup vedomostnej spoločnosti vedú 

k súvisiacim sociálnym rizikám. Prijímaním koordinovaných krokov 

a postupov formou tzv. otvorenej metódy koordinácie sa predpokladá 

účinnejší boj proti takýmto rizikám. Preto jednotlivé národné koncepcie 

a sociálne politiky reflektujú širšie medzinárodné politiky prijímané 

konsenzom členských krajín (Repková 2012). V rámci potreby vzdelávania 

starších zamestnancov ako súčasti konceptu aktívneho starnutia sú to na 

najvyššej úrovni záväzky vzťahujúce sa na ochranu ľudských práv 

a dôstojnosti starších ľudí, vyplývajúce z medzinárodných dohovorov a to 

najmä: Všeobecná deklarácia ľudských práv (OSN 1948, [cit. 2017-02-12]), 

Princípy OSN vo vzťahu k starším ľuďom (OSN 1991, [cit. 2017-02-12]), a 

Medzinárodný akčný plán pre problematiku starnutia (Svetové zhromaždení o 

starnutí 1991). 

Na európskej úrovni zdôrazňujeme: 

 Európska sociálna charta (1996), 

 Charta základných práv EÚ (2010), 

 Digitálna agenda pre Európu (2010), 

 Stratégia Európa 2020 (2010). 

Európa 2020 predstavuje víziu európskeho sociálneho trhového 

hospodárstva v 21. storočí, ktorá bola navrhnutá Európskou komisiou v 

Bruseli a následne schválená Európskou radou. Základom stratégie sú tri 

vzájomne sa dopĺňajúce priority: inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. 

Európska únia v rámci tejto stratégie stanovila, aký pokrok chce dosiahnuť 

do roku 2020. Na tento účel navrhla ciele a z nich vyplývajúce iniciatívy, 

ktoré podporujú pokrok v každej prioritnej oblasti. Jednotlivé iniciatívy 

predstavujú záväzok pre Európsku úniu a členské štáty. Riešenie prekážok a 

dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 predpokladá maximálne využitie 
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nástrojov na úrovni Európskej únie, najmä jednotného trhu, finančných 

opatrení a nástrojov vonkajšej politiky. V kontexte problematiky vzdelávania 

starších zamestnancov vyzdvihujeme jednu z iniciatív v rámci priority 

inkluzívneho rastu s názvom „Program pre nové zručnosti a nové pracovné 

miesta“, ktorej cieľom je uplatňovať zásady celoživotného vzdelávania (v 

spolupráci s členskými štátmi, sociálnymi partnermi, odborníkmi), a to aj 

prostredníctvom flexibilných možností vzdelávania medzi rôznymi 

odvetviami a úrovňami vzdelávania a odbornej prípravy a prostredníctvom 

zvyšovania atraktivity odborného vzdelávania a prípravy (Európska komisia 

2010) 

A napriek tomu, že jednou z absolútnych priorít EÚ je zvyšovanie 

digitálnej gramotnosti ako schopnosti porozumieť informáciám a používať 

ich v rôznych formátoch z rôznych zdrojov, na Slovensku vo viacerých 

parametroch viac či menej výrazne zaostáva. A práve nedostatočné znalosti 

pri práci s technológiami sú častým problémom starších zamestnancov. Tento 

fakt zdôrazňuje Národná stratégia aktívneho starnutia
23

 (2013, [cit. 2017-02-

26]) a dopĺňa,  že schopnosť používať informačné technológie sa neviaže len 

k veku človeka, ako najmä k úrovni skúseností s prácou s nimi. Pre mladých 

ľudí je práce s technológiami neoddeliteľnou súčasťou ich života už od 

detstva, preto s nimi vedie pracovať. U starších osôb nie je problémom to, že 

by si nevedeli technológie osvojiť -  často sa jedná o nedôveru a strach 

pracovať s technológiami, podporený zažitým mýtom, že starší ľudia majú 

proste problém s počítačom pracovať. Nedostatočná znalosť pri práci s 

technológiami spomaľuje výkon práce, spôsobuje neúmernú záťaž a stres pri 

plnení pracovných povinností. Vychádzajúc z vypovedaného existuje 

u starších zamestnancov nebezpečenstvo diskriminácie na pracovnom trhu a 

predčasný odchod z trhu práce. Dôležitou súčasťou zvyšovania adaptability 

starších zamestnancov je jej prepojenie na oblasť celoživotného vzdelávania, 

hlavne jeho zložky neformálneho vzdelávania a vzdelávania na pracovisku. 

V procese zabezpečovania podmienok pre poskytovanie celoživotného 

vzdelávania by mali byť zapojení všetci relevantní aktéri – školy, inštitúcie, 

mimovládne organizácie a najmä zamestnávatelia.  

Na strategický materiál Európa 2020 nadväzuje Národný program 

reforiem Slovenskej republiky  (2016, [cit. 2015-10-12]), ktorý popisuje 

štrukturálne opatrenia, ktoré vláda Slovenskej republiky plánuje realizovať v 

najbližších dvoch rokoch. Vychádzajúc z akčného plánu programu je 

                                                 
23 Prvý národný dokument, v ktorom Slovenská republika uznala problematiku aktívneho 

starnutia ako národnú politiku, aj keď mnohé už v súčasnosti uplatňované opatrenia a politiky 

korešpondovali s princípmi a záujmami v tejto oblasti. Zásadný zlom nastáva v roku 2013, kedy 
bol ukončený národný projekt Stratégia aktívneho starnutia, ktorý bol zameraný na 

rozpracovanie súvislostí demografického starnutia s trhom práce a dôchodkovým systémom, 

vrátane zapracovania strategických cieľov v tejto oblasti a návrhu opatrení. Uvedený projekt bol 
financovaný z operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 
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vzdelávaním starších ľudí predmetom úlohy s názvom Nové alebo inovované 

programy aktívnych politík na trhu práce. Zavedie sa tzv. "druhá šanca na 

vzdelávanie" v podobe rekvalifikačných a vzdelávacích programov aktívnej 

politiky trhu práce. V rámci tejto úlohy je od roku 2017 realizovaný projekt 

„Chceme byť aktívny na trhu práce – 50+“ 

Okrem Národného programu reforiem Slovenskej republiky (2016, [cit. 

2015-10-12]), je v kontexte predkladanej problematiky významným 

dokumentom Národný program aktívneho starnutia  (NPAS ) na roky 2014 – 

2020 (2014, [cit. 2017-02-26]). Inšpiráciou NPAS boli výsledky európskeho 

projektu Index aktívneho starnutia, ktorý vymedzuje aktívne starnutie pre 

členské štáty EÚ ako situácie, kedy v procese starnutia ľudia naďalej 

participujú na formálnom trhu práce, rovnako kedy sa angažujú v iných 

neplatených produktívnych aktivitách (dobrovoľníctvo, či pomoc členom 

rodiny) a kedy žijú zdravý, nezávislý a bezpečný život. Cieľom uvedeného 

projektu bolo meranie progresu v tvorbe a implementácií národných 

aktivizujúcich politík. V rámci merateľnosti progresu boli stanovené štyri 

oblasti, ktoré napĺňajú aktívne starnutie (vrátane identifikátorov, ktorými sa 

dajú merať): predpoklady pre aktívne starnutie v rámci podporujúceho 

prostredia, príspevok starších ľudí v rámci platenej práce, sociálne aktivity 

a participácia starších ľudí a oblasť nezávislý a autonómny život starších 

ľudí. Vzdelávanie starších zamestnancov sme identifikovali v dvoch 

oblastiach: 

 v rámci oblasti – predpoklady pre aktívne starnutie v rámci 

podporujúceho prostredia, ktorú zastrešujú nasledujúce identifikátory – 

vek dožitia v 55. roku života,  roky dožitia po 55. roku života, duševné 

zdravie, sociálne vzťahy, používanie informačno-komunikačných 

technológií, úroveň vzdelávania a 

 v rámci  oblasti - nezávislý a autonómny život starších ľudí, ktorú 

napĺňajú nasledujúce identifikátory: fyzická výkonnosť, dostupnosť 

služieb, nezávislosť, finančná a osobná bezpečnosť a celoživotné 

vzdelávanie.  

Verejné politiky podpory aktívneho starnutia stavajú na nasledujúcich 

princípoch: princíp dôstojnosti, princíp rovnakého zaobchádzania,  princíp 

rodovej rovnosti, princíp nezávislosti, princíp sebarealizácie, princíp 

solidarity, princíp subsidiarity, princíp účasti na správe na vecí verejných, 

princíp zamestnanosti a princíp starostlivosti. Vzdelávanie starších 

zamestnancov ako jedna z nevyhnutých podmienok pre vytvorenie aktívneho 

starnutia je explicitne deklarovaná najmä v princípe rovnakého 

zaobchádzania, sebarealizácii a zamestnanosti a to: v zabezpečení dostupného 

celoživotného vzdelávania, prístupu k vekovo priateľským informačným 

technológiám, vytváranie flexibilných a vekovo priateľských pracovných 

podmienok. Vzdelanosť robí ľudí slobodnejšími, upevňuje ich sebavedomie, 
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nezávislosť a samostatnosť. Zaradzovanie starších ľudí do vzdelávacích 

kurzov na získanie nových poznatkov a zručností, alebo obnovu už 

existujúcich by mohlo prispieť k zvýšeniu ich motivácie pracovať a aktívne 

sa začleňovať na trh práce. Počítačovú gramotnosť možno považovať za 

špecifický druh vzdelania, ktorý podporuje aktívne starnutie z viacerých 

aspektov napr.: zdroj informácií, sociálnych väzieb, pracovných príležitostí 

a pod. Vychádzajúc z uvedeného je jedných z hlavných cieľov Slovenska 

v časovom horizonte 2014 – 2020: 

 zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť starších ľudí prostredníctvom 

intenzívnych vzdelávacích kurzov zameraných na prácu s IKT pre ľudí 

v 50 a viac rokov veku evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí 

a rodiny, 

 motivovať zamestnávateľov (v súkromnej a verejnej správe) k aplikácii 

vekového manažmentu, podporiť zamestnávanie starších zamestnancov a 

motivovať zamestnancov zotrvať na trhu práce, 

 legislatívne ukotviť jednotlivé druhy a formy vzdelávania starších ľudí do 

vzdelávacieho systému Slovenskej republiky, 

 finančne zabezpečiť jednotlivé druhy a formy vzdelávania starších ľudí, 

 pri formulovaní nového programového obdobia definovať ukazovateľ 

zvyšovania digitálnej gramotnosti starších ľudí za účelom zlepšovania ich 

digitálnej gramotnosti 

 implementovať programy na zlepšenie finančnej gramotnosti starších 

ľudí, 

 posilniť a systematicky rozvíjať kvalitu špecifickej odbornej prípravy 

kariérových poradcov pre prácu so staršími ľuďmi (Národný program 

aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 2014, [cit. 2017-02-26]). 

 

3. Výzva pre podnikovú sociálnu prácu 

Súčasný systém kariérových služieb na Slovensku nepokrýva potreby 

všetkých občanov, ktorí by mali potenciálny záujem. Hodnota poskytovaných 

poradenských informácií je znížená najmä nízkou mierou prepojenia 

informačných zdrojov - poradenstvo sa zameriava na aktuálny problém 

klienta, nevníma jeho kariérový rozvoj v širšom časovom horizonte. Na tieto 

skutočnosti upozorňuje Stratégia aktívneho starnutia (2013, [cit. 2017-02-

26]) zdôrazňujúc je nepokrytou oblasťou je poradenstvo pre dospelú 

populáciu, najmä starších pracujúcich ľudí. Kvalitné kariérne poradenstvo je 

pre starších zamestnancov rovnako dôležité ako pre mladých ľudí 

začínajúcich pracovný život. Kariérne poradenstvo má svoje opodstatnenie 

pre všetky skupiny obyvateľstva, efektívnym znižuje informačnú nerovnosť, 

zvyšuje prístup ľudí k informáciám o ďalšom vzdelávaní a zároveň poskytuje 

osobný kontakt profesionálneho poradcu a jednotlivca, ktorý má záujem o 

svoj odborný a osobný rast. Cieľom kariérneho poradenstva pre starších ľudí 
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je najmä pomoc hľadaní možností ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácie pre 

potreby rozšírenia možnosti uplatnenia sa na trhu práce aj vo vyššom veku. 

Starší ľudia sa musia nielen učiť nové zručnosti pre riadenie kariéry, ale aj 

odnaučiť sa určité postupy a techniky, ktoré boli primerané v čase ich 

mladosti. 

Stratégia aktívneho starnutia (2013, [cit. 2017-02-26]) ďalej upozorňuje 

na stav kariérového poradenstva na Slovensku. V našich podmienkach 

absentuje systém poradenstva vo vzdelávaní zamestnaných dospelých. 

Situácia v oblasti informácií o kariérových a vzdelávacích cestách dospelých 

prostredníctvom programov ďalšieho vzdelávania je charakterizovaná svojou 

roztrieštenosťou  na internete bez garancie kvality. Na Slovensku neexistuje 

možnosť pre dospelého človeka dostať nezávislú a relevantnú informáciu o 

možnostiach kariérneho rastu prostredníctvom ďalšieho vzdelávania.  

V rámci sociálnej práce môžeme túto problematiku zaradiť do 

pôsobnosti podnikovej sociálnej práce
24

, ktorej obsahom je aj riadenie, 

komunikácia, konflikty, sociálna štruktúra, sociálna klíma, účinky 

pracovného procesu, sociálne správanie, pracovné prostredie, bezpečnosť 

práce a pod. (Strieženec 1996). Sociálny pracovník disponuje širokou paletou 

rozličných metód a prístupov
25

 umožňujúcich špecializované sociálne 

poradenstvo zamerané pre rôzne cieľové skupiny. Reflektujúc skutočnosť, že 

podniková sociálna práca sa v podmienkach Slovenskej republiky ešte len 

rozvíja a pracovná pozícia podnikového sociálneho pracovníka nie je jasne 

zadefinovaná, by takto profesionálne orientovaní sociálni pracovníci mohli 

nájsť uplatnenie na personálnych oddeleniach alebo úradoch práce sociálnych 

vecí a rodiny. Podnikový sociálny pracovník by ako člen multiodborového 

tímu kooperoval s odborníkmi najmä z oblasti práva, psychológie, 

pedagogiky a jeho hlavnou úlohou by bolo poskytovanie sociálneho 

poradenstva s cieľom „nájsť konsenzus klientov so sociálnym prostredím, 

v ktorom žijú, akceptovateľnejšie statusové pozície klientov v rámci 

existujúcej sociálnej štruktúry“ (Balogová 2015, s. 109).  

  Vychádzajúc z uvedeného sme presvedčení, že v rámci podpory konceptu 

aktívneho starnutia na pracoviskách – s dôrazom na celoživotné vzdelávanie 

by práve sociálny pracovník mohol vyplniť ,,prázdny priestor“ v politike 

zamestnanosti Slovenskej republiky poskytovaním sociálneho poradenstva 

pre starších zamestnancov. 

Naše úvahy potvrdzuje Zelená kniha Európskej únie (2008, [cit. 2017-02-

26]) uvádzajúc, že podnikom patrí vo vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu 

                                                 
24 Podnikovej sociálnej práci sa venujeme v príspevku „Ponímanie podnikovej kultúry v 

pregraduálnej príprave sociálnych pracovníkov a pracovníčok“ (Jašková 2013). 
25 Informácia, distribúcia, direktívy, rady, klarifikácia, ventilácia, povzbudenie, posilnenie, 

odradenie, interpretácia, tréning, relaxačné techniky, modelovanie, hranie rolí, konfrontácia, 

reflexia, analógia a iné (Balogová 2015). 
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kľúčová rola na niekoľkých pozíciách: pomoc mladých ľuďom zo školy do 

práce, ceniť vzdelanie – osobite predchádzajúceho a empirického vzdelania, 

vytvoriť prostredie povzbudzujúce k celoživotnému vzdelávaniu – osobite 

u menej vzdelaných, zručných a starších pracovníkov. 

 Sociálny pracovník by tak v podniku, resp. organizácií plnil rolu 

kariérového poradcu, ktorého hlavnou úlohou by v rámci podpory 

vzdelávania starších zamestnancov bolo: 

 vytvoriť vhodné podmienky na prácu starnúcej populácie a motivovať 

starších zamestnancov k čo najdlhšiemu zotrvaniu v pracovnom živote, 

 podporovať zavádzanie vekového manažmentu  (analýza vekovej 

štruktúry zamestnancov súčasnej a budúcej, zvyšovať povedomie 

o aktívnom starnutí, zvyšovanie povedomia o prínosoch vekovej 

rôznorodosti na pracovisku, zefektívňovanie internej komunikácie 

smerom k samotným zamestnancom - mladším aj starším) 

 vypracovanie individuálne plánu staršieho zamestnanca (zohľadnenie 

individuálnych potrieb a vytvorenie vekovo priateľských pracovných 

podmienok), 

 sprostredkovanie celoživotného vzdelávania zo zreteľom na informačno-

komunikačné technológie, 

 poskytovanie informácií starším zamestnancom o možnostiach ďalšieho 

vzdelávania, 

 implementovať koncept aktívneho starnutia v rámci sociálnej politiky 

podniku, resp. organizácie (napr. prostredníctvom prednášok, diskusných 

fór, príkladov dobrej praxe zo zahraničia), 

 spolupracovať s ďalšími odborníkmi – najmä z oblasti práva, psychológie 

a pedagogiky. 

 

Záver 

Príspevok bol venovaný problematike celoživotného vzdelávania s 

dôrazom na vzdelávanie starších ľudí. Vzdelávanie starších zamestnancov 

predstavuje súčasť konceptu aktívneho starnutia, ktorý je základným pilierom 

pri presadzovaný vekového manažmentu v podnikoch a organizáciách. 

V podmienkach Slovenskej republiky je kariérové poradenstvo orientované 

prevažne na mladých ľudí začínajúcich pracovný život a cieľová skupina 

starších zamestnancov je opomínaná. Analýza tejto situácie vytvára priestor 

pre uplatnenie podnikového sociálneho pracovníka, ktorý byť ako 

klasifikovaný odborník mohol kariérové poradenstvo pre starších ľudí 

zameraného na pomoc hľadaní možností ďalšieho vzdelávania a 

rekvalifikácie pre potreby rozšírenia možnosti uplatnenia sa na trhu práce aj 

vo vyššom veku. 
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