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Abstrakt 

Predkladaný príspevok pozostáva z dvoch častí. Prvá časť sa zameriava na osamelosť a jej prejavy v prežívaní 

u seniorov ako jednej zo sociálne rizikových skupín. Osamelosť je vnímaná ako negatívny jav, ktorý je pomerne 

často sa vyskytujúci a niekedy ťažko odhaliteľný. Na základe toho predstavujú autori v druhej časti tohto 

príspevku projekt výskumu, zameraný na rozdiely v prežívaní sociálnej osamelosti u seniorov v domácom 

prostredí a seniorov žijúcich v zariadení pre seniorov. V závere autori ponúkajú návrhy pre oblasť sociálnej 

práce.  

 

Kľúčové slová: Osamelosť. Sociálna osamelosť. Seniori. 

Abstract 

Submitted contribution consists of two parts. The first part focuses on loneliness and its manifestations in 

surviving in the elderly as one of the social groups at risk. Loneliness is perceived as a negative phenomenon 

that is relatively frequent and sometimes difficult to detect. On this basis, authors present in the second part of 

this paper a research project, focused on differences in surviving of social loneliness among the elders at home 

and those living in retirement home. In conclusion authors offer suggestions for social work. 
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Úvod 

Žijeme v modernej dobe, pre ktorú je typický progresívne sa rozrastajúci vedecko-

technický pokrok zasahujúci takmer do všetkých oblastí nášho života (biologickej, sociálnej, 

psychologickej, ekonomickej atď.). Táto “uponáhľaná“ doba nám prináša isté zmeny – 

pozitívne aj negatívne. Tieto zmeny prenikli aj do interpersonálnej interakcie, ktorá sa 

z hľadiska času a priestoru stala rýchlejšou a dostupnejšou, navodila však vyšší stupeň 

komunikačnej anonymity a spôsobila určitú mieru absencie medziľudských kontaktov tzv. 

“tvárou v tvár“. 

 

1. Osamelosť 

 

Zrýchlené tempo ľudského žitia neustále vplýva na zmeny prejavujúce sa v životnom štýle, 

ľudských potrebách, hodnotách, postojoch, v správaní sa a konaní ľudí jednak voči sebe 

samému ako aj ostatným (Palenčár 2014, in: Šlosiar 2014). Aj tieto vplyvy môžu mať za 
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následok, že sa niektorí ľudia cítia byť osamelí aj napriek tomu, že sú neustále obklopení 

“živým“ alebo “virtuálnym“ spoločenstvom ľudí.  Obe tieto “rovnaké“, a zároveň “odlišné“ 

spoločenstvá ľudí, vznikli na základe prirodzenej potreby a túžby človeka vyhľadávať 

a nadväzovať kontakty a vzťahy s inými ľuďmi – afiliácie.  

Potreba afiliácie vzrastá pri situáciách spätých s obavami, neistotou, ohrozenia i strachu. 

(Slaměník 2008) V tejto súvislosti bol realizovaný experiment, ktorého podstatou bolo 

vystavenie pokusných osôb elektrickému šoku, pričom na začiatok tohto experimentu mohli 

pokusné osoby čakať osamotene alebo v spoločnosti iných ľudí. Výsledky ukázali, že ľudia, 

ktorí čelia situáciám obáv a strachu, si zvolia možnosť byť s inými ľuďmi. (Schachter 1959, 

in: Slaměník 2008) 

„Afiliácia sa prejavuje ako silná túžba po nadväzovaní a udržiavaní vzťahov s inými 

ľuďmi.“ (Slaměník 2008, s. 250) Nedostatok afiliácie môže spôsobiť riziko vzniku sociálnej 

izolácie, a to následne môže viesť až osamelosti. 

 

1.1 Definícia osamelosti a súvisiace pojmy 

 

Osamelosť nie je totožná s pojmom samota, či izolácia. Pojem izolácia označuje situáciu 

“byť sám“ v zmysle objektívneho (časo-priestorového) stavu oddelenia niekoho (človeka, 

ľudí) od niekoho iného. Naproti tomu pod pojmom samota rozumieme označenie situácie 

“byť sám“ v zmysle subjektívneho (najmä emocionálne - hodnotového) stavu mysle, 

spojeného s absenciou niekoho (človeka, ľudí), s niekym iným (iným človekom alebo ľuďmi).  

Takto pochopený pojem samota je možné prejaviť v dvoch podobách. Prvou podobou je 

osamelosť – negatívny a nechcený stav mysle založený na záporných emóciách. Druhou 

podobou je osamenie – pozitívny a vyhľadávaný stav mysle, založený na kladných emóciách. 

(Palenčár 2014, in: Šlosiar 2014)   

 

1.2 Delenie osamelosti 

 

V literatúre sa stretneme s jednotlivými typmi a deleniami osamelosti podľa rôznych 

hľadísk a autorov. 

Napríklad Yalom (2006) rozlišuje vo svojej publikácii tri druhy osamelosti: 

(interpersonálna, intrapersonálna a existenciálna). Všetky tri druhy sú úzko prepojené, majú 

spoločné hranice, dokonca sú si subjektívne natoľko podobné, že sa môžu jedna za druhú 

skrývať a vyvolávať rovnaké pocity.  

Interpersonálna osamelosť je vo všeobecnosti prežívaná ako samota, spôsobená izoláciou 

od ostatných ľudí. Je závislá od viacerých faktorov: geografická izolácia, konfliktné pocity 

ohľadom intimity, nedostatok sociálnych spôsobilostí a iné. Veľmi dôležitú úlohu tu 

zohrávajú kultúrne faktory. Napríklad v USA spôsobil úpadok inštitúcií podporujúcich 

medziľudskú blízkosť (široká rodina, bydlisko so stálymi susedmi, cirkev, rodinný lekár), 

zvýšenie medziľudského odcudzenia. (Yalom 2006) 

Intrapersonálna osamelosť je definovaná ako proces, v ktorom človek oddeľuje od seba 

časti seba samého (Yalom 2006). Freud použil pojem izolácia, pre popis obranného 

mechanizmu, pri ktorom je „nutkavý prežitok zbavený svojej emócie a sú prerušené jeho 
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asociativné spojenia, takže je izolovaný od bežných myšlienkových procesov.“ (Freud 1959, 

in: Yalom, s. 361, 2006).  

Tento druh osamelosti nastáva, ak človek potlačí svoje pocity, túžby a príjme ako svoje 

vlastné príkazy a zákazy, nedôveruje svojmu úsudku a svoj vlastný potenciál pochová. 

(Yalom 2006) 

Existenciálna osamelosť by sa dala charakterizovať ako nezdolateľná  priepasť medzi 

človekom a kýmkoľvek druhým. Označuje tiež zásadnejšiu osamelosť – odlúčenie medzi 

človekom a svetom. Tento druh osamelosti  „je údolím samoty, do ktorej vedie mnoho ciest. 

Konfrontácia so smrťou a so slobodou človeka nutne do tohto údolia vedie.“ (Yalom 2009, s. 

363)  

Iné delenie osamelosti na emocionálnu a sociálnu osamelosť popisuje Weiss (in: Balogová 

2009). Emocionálna osamelosť je charakterizovaná chýbajúcim dôverným vzťahom k inému 

človeku, ktorý by mu prinášal emocionálne uspokojenie, a to aj v tom prípade, ak je  

obklopený mnohými ľuďmi. Sociálna osamelosť je chápaná ako stav, keď má človek 

obmedzenú väčšinu sociálnych kontaktov s ostatnými ľuďmi, resp. frekvencia sociálnych 

kontaktov nie je uspokojujúca. 

 

1.3 Osamelosť u seniorov 

 

Vstupom do dôchodku stráca človek v podstate nedobrovoľne pracovné kontakty, a tak sa 

môže cítiť osamelý. Snahou človeka je, aby mohol zdieľať svoje zážitky, radosti, trápenia s 

niekým druhým bez ohľadu na vek. (Tošnerová 2009) 

Výsledkom niektorých empirických štúdií je aj to, že činiteľom, ktorý môže vytvárať 

osamelosť, a to najmä u seniorov, je nedostatok sociálnych zručností. Senior potrebuje 

druhého človeka nielen z dôvodu závislosti na pomoci iných, ale kvôli potrebe ľudského 

vzťahu, ktorý sprostredkúva kontakt s okolím, pociťovanie uspokojenia a vlastnej sociálnej 

ceny. Inou príčinou osamelosti u seniorov je zúženie sociálnych kontaktov, a to v dôsledku 

zníženej pohyblivosti, zmeny osobnosti v zmysle egocentrizmu, egoizmu a podozrievavosti. 

To všetko môže viesť k vzniku sociálnej izolácie, opustenosti a uvedomovaniu si osamelosti. 

(Balogová 2009) 

 

1.4 Výskumy osamelosti 

 

V kontexte prežívania osamelosti u seniorov sa realizovalo viacero výskumov. Jedným 

z nich, bol aj výskum pod vedením B. Baloghovej a E. Žiakovej v roku 2005, ktorého cieľom 

bolo zistiť charakteristiky prežívania sociálnej a emocionálnej osamelosti u onkologicky 

chorých seniorov, a tiež nájsť vzťah medzi prežívaním osamelosti a niektorými 

demografickými ukazovateľmi ako sú bydlisko, zdravotný stav, zamestnanie a spolužitie. 

Výskumnú vzorku tvorilo 20 seniorov a senioriek z prešovskej fakultnej nemocnice 

a prešovských klubov dôchodcov vyberaných lavínovým spôsobom. (Balogová 2009) 

Vo výskume bol použitý Dotazník osamelosti (Žiaková, Havrilová 2003, in: Balogová 

2009), a tiež Škála NLS – Loneliness scale, ktorú zostavili (Gierveld & Tillburg, in: Balogová 

2009). Výsledky výskumu potvrdili prítomnosť výraznej miery emocionálnej osamelosti. 

Hodnoty sociálnej osamelosti zodpovedali momentálnemu stavu existencie ochorenia, čo 
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spôsobí mobilizovanie síl rodiny a príbuzných, ktorí sa začínajú o onkologicky chorého 

seniora starať. Taktiež sa zistilo, že existuje súvislosť medzi zdravím a mierou sociálnej 

osamelosti, t. j. zdraví seniori sa cítia osamelejší ako chorí. (Balogová 2009) 

Iný výskum sa realizoval v Írsku v roku 2004, ktorého cieľom bolo zistiť rizikové faktory 

sociálnej a emocionálnej osamelosti u seniorov žijúcich v Írsku. Emocionálnu osamelosť 

rozčlenili na dve zložky, ktoré obsahovali prvky rodinnej osamelosti a prvky romantickej 

osamelosti. Výskumnú vzorku tvorilo 683 respondentov vo veku 65 a viac rokov. Výskum sa 

realizoval prostredníctvom telefonického kontaktu, prostredníctvom ktorého sa realizovalo 

celkovo množstvo volaní na prehľad osamelosti u seniorov. Nakoľko v Írsku nebol 

špecifikovaný rámec respondentov, ktorý by spadal do kategórie seniorov, respondenti boli 

náhodne kontaktovaní telefonicky s využitím techniky tzv. “Random Digital Dialling”, čo 

môžeme preložiť ako “náhodné digitálne vytáčanie”. Táto technika bola použitá z dôvodu 

zabezpečenia dostatočne presnej vzorky a minimalizovania chýb. Vo výskume využili  škály 

zamerané na zisťovanie osamelosti (UCLA, SELSA). Ich kombináciou bol vytvorený 

dotazník v skrátenej podobe, tzv. SELSA-S. Výskumu zahŕňal socio-demografické premenné 

(vek, pohlavie, rodinný status, miesto bydliska, vzdelanie, príjem v € za týždeň), premenné 

zdravia (subjektívne ohodnotenie zdravia, zraku a sluchu) prostredníctvom 5 – bodovej škály 

a premenné vyjadrujúce sociálnu sieť (kontakt s rodinou, priateľmi, susedmi).Výsledky 

výskumu ukázali,  že medzi rizikové faktory vzniku sociálnej osamelosti patria vysoký vek, 

slabé zdravie, miesto bydliska  - vidiek a najmä nedostatok sociálneho kontaktu. Emocionálna 

osamelosť sa preukázala najmä u mužov, medzi ďalšie zistené rizikové faktory spôsobujúce 

tento druh osamelosti patria: nízky príjem, rodinný stav – vdovec, obmedzený kontakt 

s vlastnými deťmi a príbuznými, miesto bydliska – vidiek a s tým súvisiaci obmedzený 

prístup k doprave. (Drennan et al. 2008) 

V kontexte prežívania osamelosti u seniorov sa realizovalo viacero výskumov. Jedným 

z nich, bol aj výskum pod vedením B. Baloghovej a E. Žiakovej v roku 2005, ktorého cieľom 

bolo zistiť charakteristiky prežívania sociálnej a emocionálnej osamelosti u onkologicky 

chorých seniorov, a tiež nájsť vzťah medzi prežívaním osamelosti a niektorými 

demografickými ukazovateľmi ako sú bydlisko, zdravotný stav, zamestnanie a spolužitie. 

Výskumnú vzorku tvorilo 20 seniorov a senioriek z prešovskej fakultnej nemocnice 

a prešovských klubov dôchodcov vyberaných lavínovým spôsobom.(Balogová 2009) 

Vo výskume bol použitý Dotazník osamelosti (Žiaková, Havrilová 2003, in: Balogová 

2009), a tiež Škála NLS – Loneliness scale, ktorú zostavili (Gierveld & Tillburg, in: Balogová 

2009). Výsledky výskumu potvrdili prítomnosť výraznej miery emocionálnej osamelosti. 

Hodnoty sociálnej osamelosti zodpovedali momentálnemu stavu existencie ochorenia, čo 

spôsobí mobilizovanie síl rodiny a príbuzných, ktorí sa začínajú o onkologicky chorého 

seniora starať. Taktiež sa zistilo, že existuje súvislosť medzi zdravím a mierou sociálnej 

osamelosti, t. j. zdraví seniori sa cítia osamelejší ako chorí. (Balogová 2009) 

Iný výskum sa realizoval v Írsku v roku 2004, ktorého cieľom bolo zistiť rizikové faktory 

sociálnej a emocionálnej osamelosti u seniorov žijúcich v Írsku. Emocionálnu osamelosť 

rozčlenili na dve zložky, ktoré obsahovali prvky rodinnej osamelosti a prvky romantickej 

osamelosti. Výskumnú vzorku tvorilo 683 respondentov vo veku 65 a viac rokov. Výskum sa 

realizoval prostredníctvom telefonického kontaktu, prostredníctvom ktorého sa realizovalo 

celkovo množstvo volaní na prehľad osamelosti u seniorov. Nakoľko v Írsku nebol 

špecifikovaný rámec respondentov, ktorý by spadal do kategórie seniorov, respondenti boli 

náhodne kontaktovaní telefonicky s využitím techniky tzv. “Random Digital Dialling”, čo 

môžeme preložiť ako “náhodné digitálne vytáčanie”. Táto technika bola použitá z dôvodu 
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zabezpečenia dostatočne presnej vzorky a minimalizovania chýb. Vo výskume využili  škály 

zamerané na zisťovanie osamelosti (UCLA, SELSA). Ich kombináciou bol vytvorený 

dotazník v skrátenej podobe, tzv. SELSA-S. Výskumu zahŕňal socio-demografické premenné 

(vek, pohlavie, rodinný status, miesto bydliska, vzdelanie, príjem v € za týždeň), premenné 

zdravia (subjektívne ohodnotenie zdravia, zraku a sluchu) prostredníctvom 5 – bodovej škály 

a premenné vyjadrujúce sociálnu sieť (kontakt s rodinou, priateľmi, susedmi).Výsledky 

výskumu ukázali,  že medzi rizikové faktory vzniku sociálnej osamelosti patria vysoký vek, 

slabé zdravie, miesto bydliska  - vidiek a najmä nedostatok sociálneho kontaktu. Emocionálna 

osamelosť sa preukázala najmä u mužov, medzi ďalšie zistené rizikové faktory spôsobujúce 

tento druh osamelosti patria: nízky príjem, rodinný stav – vdovec, obmedzený kontakt 

s vlastnými deťmi a príbuznými, miesto bydliska – vidiek a s tým súvisiaci obmedzený 

prístup k doprave. (Drennan et al. 2008) 

 

2. Návrh projektu výskumu 

 

V kontexte teoreticky vymedzenej problematiky uvádzame v tejto časti príspevku návrh 

projektu výskumu, zaoberajúci sa prežívaním sociálnej osamelosti u seniorov v domácom 

prostredí a prostredí zariadenia pre seniorov. 

 

2.1 Cieľ výskumu 

 

Hlavným cieľom výskumu je overiť rozdiely v prežívaní sociálnej osamelosti u 

seniorov/iek v domácom prostredí a v zariadení pre seniorov na Slovensku a stanovenie 

rizikových faktorov prostredníctvom overovania rozdielov a súvislostí medzi prežívaním 

sociálnej osamelosti a vybranými socio-demografickými údajmi ako sú: rod, vek, zdravotný 

stav, rodinný stav, sociálny kontakt, výška príjmu (dôchodku), miesto bydliska. Podľa 

švédskych autoriek Cohen, Strawbridge, Wallhagen (2002, in: Balogová 2016) je dôležité v 

starobe prijímať protiklady, ktoré sa v procese starnutia vyskytujú súčasne a prinášajú so 

sebou pribúdajúce roky. Jedným z týchto protikladov je zapojenosť vo vzťahoch a osamelosť. 

Ich prijatie prináša prežívanie starnutia ako zachovanie identity napriek zmenám, ktoré 

starnutie so sebou prináša. Autorky považujú osamelosť za najčastejšie narúšaný integratívny 

prvok.  Tento pojem sa spája s ľuďmi, ktorí sú sami aj napriek tomu, že to nechcú a to aj v 

prípadoch keď sú obklopení množstvom ľudí. V živote každého človeka existuje mnoho 

situácií a okamžikov, v ktorých potrebujeme od iných osôb pomoc, povzbudenie, sociálnu 

oporu. Človek si už od narodenia buduje sociálnu sieť kontaktov počnúc rodinou, príbuznými, 

kamarátmi zo školského prostredia, neskôr kolegov z práce až po známych zo svojho okolia. 

Istým paradoxom zostáva, že práve seniori/ky, ktorí/é počas svojho života boli obklopení 

množstvom ľudí, patria do kategórie sociálne rizikových skupín ohrozených osamelosťou, čo 

môžeme konštatovať na základe empirických výskumov. Tie taktiež dokazujú, že osamelosť 

nie je zriedkavo sa vyskytujúci jav (Výrost, Slaměník 2003; Žiaková 2005; Žiaková, 

Balogová 2007, in: Balogová 2016). Za možné príčiny osamelosti môžeme považovať 

nasledujúce osobnostné charakteristiky osamelých ľudí a teda aj seniorov/iek. Osamelosť sa 

spája so zvýšenou úrovňou hanblivosti a sociálnej anxiety, zároveň však s nižším stupňom 

asertivity a sebaúcty. Osamelí ľudia často trpia depresiou a sú precitlivení na odmietanie, 

ťažko nadväzujú priateľské vzťahy a majú problém so zapájaním sa do skupinových aktivít 
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(Balogová 2016). Podľa autoriek (Jilhä, Saarenheimo 2010) za najčastejšie rizikové faktory 

osamelosti u seniorov/iek môžeme považovať vyšší vek, uprednostňovanie života osamote 

pred životom vo zväzku, život v inštitucionálnom zariadení, spolužitie bez sobáša (hlavne u 

mužov), vdovstvo, bezdetnosť alebo neuspokojivé vzťahy s deťmi, trávenie množstva času 

osamote - obzvlášť nedobrovoľne, absencia priateľov alebo príbuzných, nízky stupeň 

sociálnej participácie, absencia pravidelných záujmov a koníčkov, nízka sociálna trieda, 

chudoba, chronické ochorenie a komorbidita, funkčné znevýhodnenie,  problémy so zrakom a 

sluchom.  

Na základe výsledkov zo zahraničných i vyššie spomenutých výskumov môžeme za 

rizikové faktory považovať aj niektoré socio-demografické údaje a ich vzťah k osamelosti. 

Keďže ženy sa dožívajú vyššieho veku ako muži a po ich smrti sa stávajú vdovami, 

považujeme vek a rodinný status za dôležitý z hľadiska vzťahu k prežívaniu osamelosti. 

Výskumy tiež ukazujú, že muži – vdovci sú rizikovejší ako ženy – vdovy z pohľadu 

prežívania osamelosti. Pri pohľade na subjektívne vnímanie zdravotného stavu sú rizikovejší 

seniori/ky so zhoršeným zdravotným stavom a tiež tí/tie, ktorí vykazujú nízku kvalitu a 

frekvenciu sociálneho kontaktu. Sociálny kontakt súvisí aj s miestom bydliska a síce 

seniori/ky žijúci/e na vidieku, prípadne na mieste s nižšou hustotou obyvateľov sú 

rizikovejší/ie ako seniori/ky žijúci/e v mestách. Nakoniec aj výška príjmu (dôchodku) 

prípadne úspor môže ovplyvniť prežívanie osamelosti, pričom máme na mysli, že seniori/ky s 

vyšším príjmom majú viac možností byť nezávislejší a menej odkázaní. 

Z hľadiska predmetu sociálnej práce a jej etymologického pôvodu slova sociálny – socius, 

čo v preklade znamená (spoločník, druh), považujeme práve výskum zameraný na sociálnu 

osamelosť a jej prežívanie za najprínosnejší a najviac zodpovedajúci a približujúci sa oblasti 

sociálnej práce. Najčastejšou príčinou vzniku sociálnej osamelosti je čiastočná alebo úplná 

absencia sociálneho kontaktu, čo môže viesť následne k sociálnej izolácii. Nie vždy je však 

rozhodujúce množstvo sociálnych kontaktov, ale najmä ich kvalita a frekvencia. Na základe 

teoretických poznatkov a realizovaných výskumov týkajúcich sa osamelosti a rizikových 

faktorov podieľajúcich sa na jej vzniku u cieľovej skupiny seniorov/iek, sme sa rozhodli 

hľadať korelácie a rozdiely v prežívaní sociálnej osamelosti medzi seniormi/kami žijúcimi v 

domácnosti a v prostredí zariadenia pre seniorov. Predpokladáme, že seniori/ky žijúci/e vo 

svojom prirodzenom prostredí - domácnosti, sami alebo v manželskom zväzku a ich 

zdravotný stav je optimálny, sú sebestační. Prirodzené prostredie do značnej miery vplýva 

pozitívne na komplexné fungovanie seniora/ky po fyzickej aj mentálnej stránke. Toto 

prostredie im môže priniesť pocit bezpečia, ktorý je pre nich nenahraditeľný, poskytnúť 

priestor pre vykonávanie záujmových činností, trávenie voľného času, ale aj pre sociálny 

kontakt (rodina, priatelia, susedia). Nakoľko sa seniori/ky môžu v tomto dobre známom 

prostredí cítiť sebaisto, slobodne, bezpečne a môžu vykazovať nižší stupeň prežívania 

sociálnej osamelosti v porovnaní so seniormi/kami žijúcimi v prostredí zariadenia pre 

seniorov. Keďže život v inštitucionálnom zariadení je považovaný za rizikovejší z pohľadu 

osamelosti, rozhodli sme sa porovnať práve tieto dva typy prostredí. Síce seniori/ky v 

zariadení sú v neustálom kontakte s pracovníkmi, či klientmi zariadenia ako sme však vyššie 

uviedli, pri sociálnej osamelosti nie je vždy podstatná kvantita sociálnych kontaktov, ale ich 

kvalita. 

 

 

 

 



 

 

98 

 

2.2 Hlavná hypotéza 

Predpokladáme, že existuje rozdiel v prežívaní sociálnej osamelosti medzi seniormi/kami 

žijúcimi v domácom prostredí a seniormi/kami žijúcimi v zariadení pre seniorov. 

 

2.3 Metodika 

 

Výskum bude kvantitatívneho charakteru a rozdelený do dvoch etáp. Prvá etapa bude 

predstavovať overovanie existujúcich zahraničných metodík s dôrazom na zvolenú cieľovú 

skupinu – seniorov/iek. Pre overovanie metodík bude využitá faktorová analýza, ktorá overí 

rozdelenie faktorov jednotlivých metodík v cieľovej výskumnej skupine. Pre overenie 

reliability sa bude využívať Cronbachova alfa. 

Druhá etapa bude predstavovať samotný výskum na cieľovej skupine – seniorov/iek, 

prostredníctvom dotazníka. Bude zameraná na zisťovanie sociálnej osamelosti seniorov a jej 

špecifík z hľadiska rôznych socio-demografických ukazovateľov. 

 

2.4 Výskumná vzorka 

 

Predpokladanú výskumnú vzorku bude tvoriť približne 800 seniorov/iek zo Slovenska, 

resp. ľudí, ktorí spĺňajú podmienku dovŕšenia dôchodkového veku 62 rokov. Túto vzorku 

rozdelíme na dve (počtom) približne rovnaké skupiny, z toho jednu skupinu budú zastupovať 

seniori/ky žijúci/e vo svojom domácom prostredí a druhú skupinu budú tvoriť seniori/ky 

žijúci/e v zariadení pre seniorov. Predpokladanú výskumnú vzorku získame nenáhodným 

zámerným kvótnym výberom domácností a zariadení pre seniorov lokalizovaných 

v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. 

 

2.5 Organizácia výskumu 

 

Výskum bude organizovaný postupne, a to po oslovení zriaďovateľov a požiadaní o súhlas 

a sprístupnenie klientov v jednotlivých zariadeniach pre seniorov na Slovensku, v ktorých 

budeme realizovať náš výskum. Získané výsledky budú štatisticky spracované v programe 

SPSS. Využijeme pri tom mapovací výskum - deskriptívnu štatistiku na spracovanie socio-

demografických údajov, kauzálno-komparatívny výskum, ktorým budeme hľadať rozdiely 

v prežívaní sociálnej osamelosti medzi seniormi/kami žijúcimi v domácom prostredí 

a seniormi/kami žijúcimi v zariadení pre seniorov. Jednotlivé štatistické metódy budú použité 

podľa charakteru distribúcie. 

 

Záver 

Výskum predkladaného projektu sa bude realizovať v rokoch 2017 až 2019. 

Predpokladaný prínos pre sociálnu prácu na základe realizovaného výskumu by sme mohli 

aplikovať nasledovne: 
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1. V rámci formy sociálnej služby, konkrétne terénnej formy, by mohli byť rozšírené 

kompetencie sociálneho pracovníka v takom alebo podobnom rozsahu ako má 

sociálny pracovník pracujúci v zariadení pre seniorov, s tým rozdielom, že by sa 

pracovne orientoval na klienta žijúceho vo svojom prirodzenom prostredí – 

domácnosti. Existuje totiž množstvo klientov, ktorý z rôznych dôvodov (zdravotných, 

sociálnych, psychických, ekonomických atď.) nemusia, nechcú alebo nemôžu 

navštevovať alebo prežiť zvyšok svojho života napr. v komunitných centrách, denných 

stacionároch, zariadeniach pre seniorov, zariadeniach opatrovateľskej starostlivosti, či 

v domovoch sociálnych služieb a podobných zariadeniach. Práve preto považujeme za 

dôležité, aby sa podobne ako napr. “terénni opatrovatelia“, mohli realizovať 

a pomáhať aj sociálni pracovníci v domácnostiach klientov. 

 

2. Rozvoj komunitných centier pre seniorov/ky, pre aktívne a zmysluplné využívanie ich 

voľného času a každodenného života, pre rozširovanie sociálnych sietí, a tým sa 

podieľať na prevencii vzniku osamelosti. Aktívnou účasťou seniorov/iek na rôznych 

prednáškach, kurzoch, zájazdoch, výletoch, stretnutiach atď. zvýšiť možnosti 

integrácie seniorov/iek do spoločnosti a podieľať sa na zmierňovaní ageizmu. 

 

3. Využívať vo vyššej miere vzdelanostný a pracovný potenciál seniorov na práce 

a činnosti (napr. podieľať sa na fungovaní zariadení pre seniorov, komunitných centier 

atď.), ktoré nie sú natoľko atraktívne pre iné skupiny obyvateľstva a zabezpečiť tým 

seniorom/kam plynulejší a pozvoľnejší prechod z obdobia aktívneho pracovného 

života do obdobia vstupu do dôchodku.  

 

4. Osvetou v školských zariadeniach, v médiách, na rôznych podujatiach sa podieľať na 

zvyšovaní povedomia verejnosti na témy súvisiace so starobou, starnutím, prípravou 

na toto obdobie, tiež poukázať na silné stránky a sebestačnosť seniorov/iek, poukázať 

na možnosti vhodnej motivácie, podporovanie ich potrieb a záujmov ako aj možnosti 

sebarealizácie aj po vstupe do dôchodkového veku a prostredníctvom toho zlepšiť 

využitie a rozvrhnutie voľného času, podporovať udržiavanie sociálnych sietí, 

kontaktov s rodinou, priateľmi, rovesníkmi ale aj mladšími generáciami.  
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