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ÚVOD 

 

 

Zámerom vedeckého sympózia Šance a limity seniorov v súčasnej 

modernej komunikácii bolo poukázať na náročnú životnú situáciu seniora a 

seniorky vznikajúcu pri požiadavke ovládania IKT v rámci spoločenských 

organizácii, od ktorých sú existenčne závislí, príkladom je Sociálna 

poisťovňa, Polícia SR, banky, MHD a atď. Diskutabilnou bola otázka 

spôsobilosti seniora a seniorky prispôsobiť sa tempu rozvoja IKT v závislosti 

od danosti veku, jeho flexibility, doterajšieho vzdelania a straty sebavedomia. 

Predmetné otázky boli diskutované aj v kontexte sociálnej politiky, etiky, 

starostlivej spoločnosti a sociálneho štátu. 

Seniorské témy sú riešené na pôde Inštitútu edukológie a sociálnej práce 

Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove už druhé desaťročie ako 

cyklický sled vedeckej výzvy pod taktovkou Centra pre edukáciu a výskum 

seniorov, ktorého zameraním je aktuálne reagovať na proces zmeny 

vznikajúcej tak v individuálnej rovine seniora a seniorky, ale aj ako 

celospoločenská zmena. 

Vedeckosť tohto počinu podčiarkoval aj fakt, že vedecké sympózium sa 

konalo v rámci riešenia projektov: VEGA č. 1/0146/14 s názvom Teoretické 

a metodologické kontexty socioterapie ako novoobjavenej metódy sociálnej 

práce; VEGA č. 1/0927/14 s názvom Aspekty profesionalizácie canisterapie 

v kontexte teórie sociálnej práce a VEGA č. 1/0176/15 s názvom Paradigmy 

v edukácii zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov v rezidenciálnej 

starostlivosti. 

Účastníci a účastníčky podujatia v diskusii prispeli s témami ako 

Informačno-komunikačné technológie v edukácii seniorov so zdravotným 

postihnutím; Systém sociální a zdravotní péče o seniory v České republice; 

Ťažká rodinná situácia ako príležitosť objaviť v sebe nové schopnosti a 

zdroje životnej sily; Medzigeneračné učenie ako nástroj rozvoja seniora v 

poznávaní IKT; Reziliencia seniorov a senioriek v kontexte využívania 

informačno-komunikačných technológií; Socioterapia ako jedna z možností 

motivácie seniorov pri využívaní IKT; Edukácia starších zamestnancov - 

výzva pre (podnikovú) sociálnu prácu; Viacnásobné znevýhodnenie starších 

žien zažívajúcich násilie prostredníctvom ne(dostupnosti) vybraných prvkov 

informačno-komunikačných technológií; Dostupnosť online informácii pre 

seniorov s onkologickým ochorením; IKT a sociálne služby pre staršie osoby; 

Sociálně-ekonomické kompetence v hospodaření s financemi u seniorů; 

Šance onkologicky chorých seniorov v súčasnej modernej komunikácii; 

Seniormi sa nerodíme: sebareflexia subjektívneho času a jeho obsahu; 

Seniormi sa nerodíme: sebareflexia subjektívneho času a jeho obsahu; 

Intervencie s robotickými zvieratami v rezidenčných zariadeniach pre 

seniorov; Etika starostlivosti a starostlivá spoločnosť ako priestor (nie len) 
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pre seniorov; Komunikácia a jej význam v sociálnej práci; Význam 

informačno-komunikačných technológií v kontexte plánovania zameraného 

na človeka s odkázanými seniormi v ich prirodzenom prostredí; Vplyv IKT na 

kvalitu života a aktívne starnutie seniorov a senioriek; Senior a IKT v 

andragogickom kontexte a Špecifiká práce s IKT v Denných stacionároch pre 

seniorov. 

Do problémového spektra sa okrem vyššie uvedených 

„existencionálnych“ otázok dostávajú i ďalšie, tie, na ktoré sme nedostali 

odpovede. A tak nám ostáva priestor pre ďalšie reakcie a argumentáciu.  

    

                                                                         Beáta Balogová 

 


