
 

185 

 

Význam IKT ako súčasti gerontechnológií v kontexte 

plánovania zameraného na človeka s odkázanými staršími 

osobami  

Importance of using ICT as a part of gerontechnology in the 

context of person centred planning with dependent elderly 

 
Lenka KVAŠŇÁKOVÁ

59
 

 

 
Abstrakt 

Autorka v príspevku prezentuje základné východiská vyvíjania a využívania 

gerontechnológií, ktoré ponúkajú efektívne a bezpečné riešenia na zlepšenie životnej 

situácie odkázaných starších osôb. Informačno-komunikačné technológie vníma ako 

súčasť gerontechnológií, ktorých fundamentálnou úlohou je zabezpečovať  sociálnu, 

ekonomickú, environmentálnu udržateľnosť. Cieľom pomoci a starostlivosti 

o odkázané osoby by malo byť pomáhať im získavať väčšiu kontrolu nad vlastným 

životom, nad tým ako sú uspokojované ich potreby so zameraním na posilňovanie 

sociálneho fungovania staršieho človeka, a to (nielen) prostredníctvom IKT aktivít. 

Vhodne navrhnuté a sprostredkované IKT sa uplatňujú v oblasti bezpečnosti 

a budovania sociálneho kapitálu staršieho človeka. Na identifikáciu potrieb 

a spoznania životnej situácie staršieho človeka je v praxi využívané plánovanie 

zamerané na človeka. 

 

Kľúčové slová: Informačno-komunikačné technológie. Gerontechnológie. Odkázaná 

staršia osoba. Plánovanie zamerané na človeka. 

 

Abstract 

The author of the article presents the basic assumptions of developing and using of  

gerontechnologies offering efficient and safe solutions to improve the living situation 

of dependent elderly. Information and communication technology is seen as part of 

gerontechnology which a fundamental role is to ensure social, economic, 

environmental sustainability. The assistance and care for dependent persons should be 

to help them gain more control over their own lives, over how their needs are satisfied 

with the focus on strengthening social functioning of elderly person, not (only) 

through ICT activities. Appropriately designed and mediated ICT are applied in 

security and building of social capital of elderly person. To identify the needs and 

knowledge of the living situation of elderly person is in practice done by person 

centred planning.  

 

Keywords: Information-communication Technologies. Gerontechnology. Dependent 

elderly. Person centred planning. 
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Úvod 

Pozornosť pomáhajúcich profesií sa v posledných desaťročiach čoraz viac 

upriamuje na možnosti pomoci a rôzne formy starostlivosti týkajúce sa 

seniorskej klientely, ktorej počet má stúpajúcu tendenciu. Podľa prognózy 

Infostatu (Vaňo et al. 2002) sa bude počet obyvateľstva nad 65 rokov 

každoročne zvyšovať. Výraznejšie už po roku 2011. Predpokladá sa, že ich 

počet sa do roku 2030 zdvojnásobí. Na jednej strane to svedčí o stúpajúcej 

kvalite životných podmienok a služieb, ale zároveň stúpa tlak aj na ďalšie 

systémy starostlivosti o staršie osoby. Evidentné je, že aj počet starších ľudí 

ocitajúcich sa v náročnej životnej situácii, odkázaní na pomoc iných osôb, sa 

bude zvyšovať. Ako vyplýva z výskumných zistení, 70 % klientely 

sociálnych služieb predstavujú osoby odkázané na pomoc inej osoby, najmä 

staršie osoby (Repková 2011). V správe Pacolet „Sociálna ochrana pri 

závislosti vo vyššom veku v 15 členských krajinách a Nórsku“ (Kerschen et 

al. 2005, in: Repková 2014, [cit. 2016-06-10]) sa uvádza, že priemerne 3 % 

celkovej populácie sú výrazne odkázaní na pomoc inej osoby.  

Odkázanosť (angl. dependence) je „stav, kedy potrebuje osoba z dôvodu 

nedostatku alebo straty fyzickej (telesnej), psychickej alebo mentálnej 

autonómie potrebuje výraznú pomoc alebo asistenciu pri vykonávaní bežných 

denných činností“ (Recommendation RE 1998, in: Repková 2014, [cit. 2016-

06-10]). Koncept odkázanosti má podľa vyššie spomínanej autorky 3 aspekty:  

- aspekt príčiny, tzn. pôvod odkázanosti, napr. z dôvodu zdravotného 

postihnutia, choroby alebo úrazu, 

- aspekt efektu - zdravotné postihnutie, choroba alebo úraz vedú k 

odkázanosti na pomoc pri bežných denných činnostiach, spravidla 

konkrétne pri mobilite, osobnej hygiene, príprave stravy, pohybe na 

posteľ a z postele, obliekaní a praní; oblasť komunikácie, voľného času a 

kultúrneho života môže a nemusí byť zahrnutá; pomoc v domácnosti by 

nemala byť zahrnutá do oblasti odkázanosti. Najvýznamnejší aspekt 

z pohľadu možností gerontechnológií, kedy upriamujeme pozornosť 

práve na potreby a priania, ktoré daný stav zapríčinil,  

- aspekt trvania odkázanosti - odkázanosť trvá určitý špecifický čas, s čím 

musíme rátať pri navrhovaní gerontechnológií.  

Príspevok má za cieľ odpovedať na otázku: Ako gerontechnológie môžu 

pomôcť pri zvyšovaní kvality života a znižovaní odkázanosti starších osôb? 

 

4. Plánovanie zamerané na človeka s odkázanými staršími osobami 

Cieľom pomoci a starostlivosti o odkázané osoby by malo byť pomáhať 

im získavať väčšiu kontrolu nad vlastným životom, nad tým ako sú 

uspokojované ich potreby. Ide teda o posilňovanie kompetencií staršieho 

človeka (nielen) prostredníctvom IKT aktivít. Tie majú svoje nezanedbateľné 
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miesto, predovšetkým v oblasti bezpečnosti a budovania sociálneho kapitálu 

staršieho človeka.  

Na človeka zamerané plánovanie podporuje predovšetkým (Holúbková 

a Ďurana 2013) poznanie a pochopenie potrieb ľudí, poskytovanie primeranej 

podpory, umožnenie kontroly človeku nad vlastným životom, ochranu práv 

ľudí s postihnutím, príležitosti pre každého človeka byť užitočný pre svoju 

komunitu, vedie od izolácie k začleneniu, od osamelosti k spoznaniu nových 

ľudí, od neuznávaniu k rešpektu, od bezmocnosti k možnosti výberu, vedie 

od nízkych očakávaní k skúsenosti byť niekým. Proces individuálneho 

plánovania sociálnej služby nariaďuje Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách, podľa ktorého je povinnosťou každého poskytovateľa sociálnych 

služieb. Ide o proces plánovania individualizovanej pomoci pre klientelu 

sociálnych služieb s cieľom naplniť potreby a priania identifikované 

samotným klientom/kou. 

Z výskumných zistení vyplynulo sedem dimenzií života v staršom veku, 

ktoré majú byť naplnené, ak chcú starší ľudia žiť kvalitne (Sanderson, Bown, 

Bailey, 2015), a to byť aktívny, zostať zdravý a byť prínosom; pokračovať 

v učení sa; priatelia a komunita – byť pre nich hodnotný a patriť niekam; 

dôležitosť rodiny a vzťahov; oceňovanie rozmanitosti; dosiahnuteľné lokálne 

služby a mať možnosť voľby, preberanie rizika. 

Aj napriek tomu, že sú mnohí starší ľudia pri rôznych činnostiach 

odkázaní na pomoc druhých ľudí, je dôležité človeku, ktorému pomáhame, 

umožniť, aby vykonával čo najviac vecí sám, podporiť samostatnosť 

a autonómiu pri rozhodovaní o spôsobe saturovania identifikovaných potrieb. 

Samotná starostlivosť o starších ľudí môže byť poskytovaná rôznymi 

formami, potrebné je zamerať sa na poskytovanie komunitnej starostlivosti 

v ich prirodzenom prostredí. Zostať v prirodzenom prostredí môžu staršiemu 

človeku umožniť práve moderné gerontechnológie.  

 

5. IKT ako súčasť gerontechnológií - nástrojov zvyšujúcich 

plnohodnotný a nezávislý život starších osôb 

Úlohou moderných technológií má byť kreovanie prostredia slúžiaceho na 

zlepšenie životných podmienok s cieľom udržať nezávislosť a aktivitu 

starších osôb, aj napriek negatívnym zmenám, ktorým sa musia 

prispôsobovať. To je fundamentálnym cieľom gerontechnológií. 

Termín gerontechnológia sa skladá z dvoch slov: gerontológia (veda 

o starnutí a starobe) a technológia (výskum, vývoj a dizajn nových 

vylepšených techník a produktov). Ako uvádza Harrington a Harrington 

(2000, s. 2, [cit. 2016-06-10]) „gerontechnológia sa vzťahuje k technológii, 

ktorá napĺňa potreby starnúcej spoločnosti, tzn. výskum, vývoj a dizajn 

v strojárstve založené na vedeckom poznaní procesov starnutia“. Vychádza 

z poznania procesov starnutia starších osôb v ich prirodzenom prostredí. 
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Cieľom je zabezpečiť starnutie v dobrom zdraví, so sociálnou participáciou 

a nezávislým životom.  

Princípy OSN pre starších ľudí, ako základné princípy štátnej politiky vo 

vzťahu k starším občanom aj v podmienkach Slovenskej republiky, tvoria 

ďalšie východiská pri vyvíjaní gerontechnológií a individuálnom plánovaní 

služieb. Ide o tieto princípy (Národný program aktívneho starnutia na roky 

2014 – 2020, [cit. 2016-06-10]):  

1. princíp nezávislosti ustanovuje, že starší občania potrebujú prístup k 

možnosti pracovať alebo mať príjem, k možnosti ovplyvniť tempo svojho 

vylúčenia zo zamestnania, potrebujú prístup k službám a k pomoci, 

prístup ku vzdelaniu a k doškoľovaniu, k bezpečnému životnému 

prostrediu a možnosti bývať v prirodzenom domácom prostredí čo 

najdlhšie;  

2. princíp zúčastnenosti zahŕňa možnosť spolurozhodovania, uplatnenia 

vedomostí, schopností, sociálnych iniciatív, možnosť zakladania hnutí 

alebo združení starších občanov;  

3. princíp starostlivosti zahŕňa pomoc rodiny a pomoc spoločnosti, prístup 

k zdravotníckym, sociálnym a právnickým službám a k inštitucionálnej 

starostlivosti; 

4. princíp sebarealizácie požaduje, aby starší ľudia mali príležitosť pre 

plný rozvoj svojho potenciálu, aby mali prístup k vzdelávacím, 

kultúrnym, duchovným a rekreačným možnostiam v spoločnosti; 

5. princíp dôstojnosti zahŕňa potrebu zabránenia vykorisťovaniu, 

fyzickému alebo duševnému zneužívaniu, potrebu slušného 

zaobchádzania a nehodnotenia podľa ekonomického prínosu. 

Harrington a Harrington (2000, s. 24, [cit. 2016-06-10]) uvádzajú päť 

základných aspektov gerontechnológie: „zlepšenie, prevencia, 

kompenzácia, starostlivosť a výskum“. Variabilné technológie môžu byť 

efektívne využívané pri zabezpečení preventívnych opatrení v prípade 

vážnych civilizačných ochorení, pri strate fyzických a kognitívnych 

schopností. Primárne sú technológie určené pre prevenciu potenciálnych 

strát, ale sekundárne slúžia na prevenciu nežiaducich dopadov už existujúcich 

ochorení.  

Ďalším z aspektov je zlepšenie výkonu alebo príležitostí pre staršie osoby 

s cieľom naplniť ich novovznikajúce potreby a priania. Novo kreujúce sa 

potreby môžu mať podobu zmeny práce, trávenia voľného času, bývania, 

príp. zaužívaných zvyklostí, čo sa týka sociálnych interakcií. Tu hovoríme 

predovšetkým o rôznych podobách IKT, ktoré majú byť „priateľské“ 

k užívateľom, aby plnili funkciu kontroly kontaktov, pomáhali vytvárať nové 

sociálne kontakty a interakcie, a pomáhali v participácii starších osôb napr. 

na vzdelávacích aktivitách. Dôraz je potrebné klásť na schopnosti staršieho 

človeka, na jeho silné stránky a potenciál, ktorý v sebe má. Na to nám slúžia 



 

189 

 

rôzne techniky plánovania zameraného na človeka slúžiace na posúdenie jeho 

životnej situácie a identifikáciu potrieb (Kvašňáková 2013; 2014).  

Kompenzačná úloha gerontechnológií je evidentná a v súčasnosti najviac 

rozvinutá. Pokles kapacity u starších osôb je jedným z najmarkantnejších 

dopadov procesov starnutia. Tento aspekt zahŕňa produkty a techniky pre 

kompenzáciu fyzických, percepčných, kognitívnych strát (rôzne 

kompenzačné pomôcky). Ďalším a nie menej dôležitým aspektom 

gerontechnológií je technická podpora pre opatrovateľov starších osôb. Ide 

o rôzne pomôcky využívané v domácom i inštitucionálnom prostredí.  

V súčasnosti sa stáva trendom tzv. domáca starostlivosť 

s technologickou asistenciou (z angl. technology assisted home care). 

Prezentovaná je ako nízkonákladová alternatíva starostlivosti v domácom 

prostredí v porovnaní s inštitucionálnou starostlivosťou. Výhodou je taktiež, 

že rodinní príslušníci sú viac zapojení do procesu starostlivosti. Ide 

predovšetkým o prípady starších osôb po mozgových mŕtviciach, 

s demenciou, osoby s rôznym druhom postihnutia (Palm 2013). 

V nasledujúcej časti uvádzame tézy sústredené do troch konceptov, ktoré 

sú východiskové pri vytváraní gerontechnológií (Harrington a Harrington 

2000, s. 3-4, [cit. 2016-06-10]): 

1. dynamika fungovania spoločnosti je riadená technologickým rozvojom, 

čiastočne sa vzťahujúcom k IKT. Ak majú staršie osoby ostať 

integrované, technológie by mali byť explicitne riadené k rýchlemu rastu 

skupiny nezávislých starších ľudí, 

2. s vekom spojené rozdiely v ambíciách starších osôb je možné napĺňať 

zlepšovaním technologického prostredia. Po vhodných modifikáciách 

prostredia odkázaná staršia osoba je schopná zvládnuť aj náročnejšie 

úlohy; 

3. tretí koncept hovorí o starších ľuďoch, ktorí by mali zostať pod kontrolou 

ich technologického prostredia, napr. že by im malo byť umožnené 

rozhodnúť sa, čo oni budú vykonávať automaticky alebo za pomoci 

robotov. 

Z výskumných zistení (napr. štúdia Chen a Chan 2013, [cit. 2016-06-10]) 

vyplýva, že využívanie gerontechnológií má tak pozitíva ako i negatíva. 

Medzi negatíva uvádzajú zdravotné riziká a sociálne problémy vyplývajúce 

z užívania technológií napr. sociálnu izoláciu a závislosti. Každopádne 

rozvíjanie gerontechnológií je investíciou do vlastnej budúcnosti s cieľom 

zabezpečiť sociálnu, ekonomickú, environmentálnu udržateľnosť. 

 

Záver 

Záverom chceme zdôrazniť hodnoty, ktoré je potrebné rešpektovať pri 

poskytovaní moderných a inovatívnych technológií starším osobám. 

Medzinárodná spoločnosť pre gerontechnológie (International Society for 

Gerontechnology) na svojich stránkach (www.gerontechnology.info, [cit. 

http://www.gerontechnology.info/
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2016-06-10]) uvádza nasledujúce hodnoty, ktoré sú vodítkom pre vyvíjanie a 

implementáciu inovatívnych technológií slúžiacich starnúcej populácii: 

1. zachovanie nezávislosti a rovnosti, vrátane rozhodovania o bývaní, 

mobilite, bezpečnosti, sociálnom zabezpečení, komunikácii, aktivitách a 

kvalite života; 

2. podpora subjektívnej pohody a zdravia podľa definície WHO; 

3. realizácia vlastných individuálnych a kolektívnych/sociálnych ambícií 

a potrieb; 

4. udržať zakotvenosť v meniacom sa socio-kultúrnom prostredí; 

5. zlepšenie vnímania ľudskej dôstojnosti; 

6. podpora opatrovateľov/liek.  

Pri navrhovaní gerontechnológií a špecificky IKT, ktoré budú pozitívne 

vplývať na prežívanie náročnej životnej situácie, v ktorej sa staršia osoba 

ocitá musíme brať do úvahy aspekty odkázanosti  a individuálne 

charakteristiky seniorskej klientely s cieľom posilňovať nezávislosť a to 

(nielen) prostredníctvom IKT aktivít. 

 

Príspevok vyšiel ako súčasť riešenia grantovej úlohy VEGA MŠVVaŠ SR 

č. 1/0202/15 Bezpečné a udržateľné hospodárenie s vodou v budovách 

tretieho milénia. 
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