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Integrujúci koncept veku v sociálno-politickej perspektíve: 

výzvy pre sociálnu prácu 

Age Integration in Social Policy Perspective: Challenges for 

Social Work 
 

Kvetoslava REPKOVÁ25 
 

 
Abstrakt 

V príspevku sa autorka venuje rozdielom medzi diferencujúcim (segregujúcim) 

a integrujúcim konceptom veku v životnom cykle človeka. Vekovú integráciu 

predstavuje ako stratégiu na riešenie dopadov nových sociálnych rizík, ktoré viac ako 

v chronologickom veku človeka pramenia v nastavení sociálnych inštitúcií. 

Predstavuje najnovšie sociálno-politické výzvy vekovej integrácie v európskom 

priestore (aj v kontexte záverov ministerskej konferencie k otázkam starnutia 

v Lisabone 2017) a v závere načrtáva, ako k ich napĺňaniu môže prispieť sociálna 

práca. 

Kľúčové slová: Veková segregácia. Veková integrácia. Verejná politika. Sociálna 

práca. 

Abstract 

The author pays her attention to the differences between the segregated and the 

integrated concept of age in the one´s life course. The age integration highlights as 

a strategy to deal with the new social risks which are rooted rather in social 

institutions´ structures than in one´s chronological age. She presents the newest public 

policy challenges to enforce the age integration in the European context (with regards 

to the Ministerial Conference on Ageing in Lisbon, 2017), and finally, she outlines 

a potential contribution of the social work practice addressed to the mentioned 

challenges. 

Key words: Age segregation. Age integration. Public policy. Social work. 

 

 

Úvod 

Príspevok sa venuje vekovej integrácii v životnom cykle človeka, ktorá sa 

začína komunikovať ako stratégia spravodlivého rozdeľovania príležitostí 

v oblasti vzdelávania, práce a voľného času pre ľudí vo všetkých fázach 

života, zároveň ako otázka udržateľného rozvoja spoločnosti ako 

celku. Veková integrácia prináša mnohopočetné výzvy pre verejné politiky, 

osobitne sociálnu politiku, s následným presahom do teoreticko-
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metodologických východísk sociálnej práce, vzdelávania v tomto odbore, 

rovnako s dôsledkami na jej priamy výkon v rozličných oblastiach 

a sektoroch sociálnej starostlivosti o ľudí.  

V národnej odbornej spisbe sa doposiaľ problematika vekovej integrácie 

komunikovala skôr z perspektívy čiastkovej praxe (napr. ako agenda 

zosúlaďovania práce a starostlivosti/rodiny alebo problematika 

zamestnávania absolventov škôl, či naopak starších ľudí), menej v rámci 

globálnejšieho teoretického konceptu vekovej integrácie v životnom cykle 

človeka. Príspevok sa snaží reagovať aj na tento deficit. Jeho cieľom je nielen 

sumarizovať teoretické východiská konceptu vekovej integrácie a predstaviť 

nové sociálno-politické výzvy v tejto oblasti, ale aj načrtnúť základné rámce 

možného odborného príspevku sociálnej práce k napĺňaniu týchto výziev 

 

1. Veková integrácia – vymedzenie pojmu 

Najvšeobecnejšie možno vekovú integráciu (angl. age integration) 

vymedziť ako situáciu, kedy sa chronologický vek neuplatňuje ako kritérium 

podmieňujúce možnosti človeka využívať niečo (mať k niečomu prístup), 

participovať na niečom, resp. ukončiť svoju participáciu. Spravidla sa 

vzťahuje k hlavným oblastiach života, najmä k vzdelávaniu, práci 

(zamestnaniu) a voľnému času (koníčkom). Uhlenberg (2000a, s. 261) 

upresňuje prístup k vekovej integrácii cez „vekovo integrovanú štruktúru, 

ktorá znamená, že chronologický vek človeka nie je kritériom pre vstup, 

výstup a participáciu“. Štruktúrou môže byť program, organizácia, politika, 

ale aj spôsob fungovania záujmových (neformálnych) skupín, komunít a sietí. 

Opakom vekovej integrácie je veková segregácia (angl. age segregation), 

kedy sa jednotlivé životné roly a aktivity (vzdelávanie, práca, voľný čas) 

pripisujú osobám určitého človeku: deti a mladí ľudia sa vzdelávajú, osoby 

stredného veku pracujú a voľno-časové aktivity sú „rezervované“ pre starších 

ľudí, po ukončení aktívneho pracovného života. V rámci vekovej segregácie 

(diferenciácie) jednotlivé vekové kategórie (angl. age –bands) vymedzujú 

sociálny status človeka, prislúchajúce roly a aktivity, ktoré k nim patria 

(Scott a Gordon 2009). Stratifikáciu spoločnosti podľa vekových kategórií 

spája Dannefer (2000, s. 282) s inštitucionalizáciou modelu „trojzložkového“ 

životného cyklu (vzdelávanie, práca, voľný čas) spojeného s úzkou definíciou 

„normálneho starnutia“ a s limitujúcimi životnými príležitosťami pre ľudí 

každého veku. Táto zostáva, podľa Kohliho (2000), v podstate zachovaná do 

súčasnosti, nakoľko ľudia sú mimo vlastnej rodiny prakticky stále 

konfrontovaní predovšetkým s osobami porovnateľného veku. 

Podstatu popísaných rozdielov medzi vekovou diferenciáciou a vekovou 

integráciou znázorňuje obrázok č. 1.  
Obr. č. 1: Ideálne typy sociálnych štruktúr. Zdroj: Riley a Riley (2000, s. 267) 
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Podľa Uhlenberga (2000a) je nerealistické očakávať, že spoločnosť bude 

kompletne vekovo diferencovaná v zmysle, že by jednotlivci žili a boli v 

interakcii výlučne s osobami rovnakého či podobného veku. Rovnako nie je 

prakticky možné, aby bola spoločnosť úplne vekovo integrovaná na základe 

náhodnej vekovej distribúcie medzi tými, ktorí žijú spolu a vzájomne 

vstupujú do interakcií. Aj preto hovoria Riley a Riley (2000) o vekovej 

diferenciácii (segregácii) a vekovej integrácii ako o ideálnych typoch 

sociálnych štruktúr (viď obrázok č. 1). Uhlenberg (2000a) k nim pristupuje 

ako ku kontinuu, reflektujúc, že niektoré spoločnosti či štruktúry v rámci 

spoločnosti sú viac vekové integrované ako iné; že stupeň vekovej integrácie 

sa môže meniť v čase; a že rozliční ľudia môžu žiť viac alebo menej vekovo 

integrované životy. 

 

2. Veková integrácia ako otázka verejnej politiky: teoretické východiská 

Prístup k veku ako k „prirodzenému“ faktoru delenia ľudí viedol k tomu, 

že sa v rámci sociálnej politiky na vek tradične nahliada v kontexte 

„problému“. Ak sa v nej uvažuje o jednotlivcoch a skupinách „cez vek“, je to 

predovšetkým v súvislosti s ich ekonomickou neproduktívnosťou, 

spoločenskou záťažou a závislosťou (Schneider a Ingram 1993; Uhlenberg 

2000b; Scott a Gordon 2009; Schneider, Ingram a deLeon 2014). 

Problematika veku sa tak v odbornom diskurze najčastejšie objavuje 

predovšetkým cez kontext negatívnych dopadov demografického starnutia na 

udržateľnosť spoločností. 

Bútorová (2013) však poukazuje na rozdiel medzi 

kalendárnym/chronologickým vekom človeka a medzi vekom ako sociálnou 

kategóriou formovanou kultúrou konkrétnej spoločnosti. Vo verejných 

politikách tento rozdiel vedie k zacieleniu na nové sociálne riziká (angl. new 

social risks), ktoré spravidla pramenia v sfére mimo primárneho vplyvu 

chronologického veku a pripisujú sa skôr vplyvu sociálnych inštitúcií 
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limitujúcich príležitosti ľudí v rozličných fázach ich života (Uhlenberg 

2000b; Dannefer 2000). Takýmito rizikami sú najmä (Sirovátka 2006; 

Zimmermann 2017):  

 nerovnováha medzi platenou prácou a rodinnými povinnosťami, 

problémy pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života;  

 single rodičovstvo;  

 prítomnosť odkázanej osoby v rodine;  

 deficit alebo zastaranosť individuálnych kompetencií potrebných pre 

získanie prístupu k adekvátne platenému a udržateľnému zamestnaniu, 

pracujúca chudoba;  

 nedostatočná sociálna ochrana pri atypickom zamestnaní;  

 zlý prístup k sociálnym dávkam a službám, a to aj z dôvodu 

reštrukturalizácie sociálneho štátu;  

 dočasná alebo trvalejšia skúsenosť s relatívnou chudobou.  

A práve podpora vyššej vekovej integrácie sa stáva stratégiou, ako 

s novými sociálnymi rizikami „zaobchádzať“, resp. minimalizovať ich možný 

negatívny vplyv. Bezprostrednými výzvami k uplatňovaniu integrujúcejšieho 

prístupu k veku človeka (Loscocco 2000; 2002; Attias-Donfut 2000) sa 

stávajú najmä:  

 vyššia dĺžka dožitia, vrátane dožitia v dobrom zdraví, bez zásadnejších 

funkčných obmedzení (prináša šance k diverzite rol a aktivít v priebehu 

životného cyklu; potrebu súčasného spolužitia vekových kohort 

socializovaných v rozličných spoločenských kontextoch; predlžovanie 

obdobia sociálnej výmeny a recipročného medzigeneračného 

ovplyvňovania), 

 zmeny v pracovnej kariére (jednoduchá pracovná kariéra sa mení na mix 

fáz nezamestnanosti a platenej práce, platenej práce a „inej práce“; cez 

pracovné právo a systém spravodlivosti sa stierajú hranice medzi 

detstvom a dospelosťou), 

 riešenia pre zosúlaďovanie práce a rodiny (pristupovanie k otázke „práca 

– rodina“ nie ako k izolovanému krátkodobému fenoménu v živote 

človeka, ale ako ku komplexnej agende životného cyklu ľudí rozličného 

veku, kedy sa namiesto medzigeneračnej súťaže/„vojny“ posilňuje 

medzigeneračná kooperácia a solidarita). 

Podľa Loscocco (2000) sa sociálne inštitúcie do konca minulej dekády na 

tieto dramatické zmeny neadaptovali, pričom bez zmeny verejnej politiky 

smerovanie k vyššej vekovej integrácii nie je možné. Očakáva sa od nej, že 

cez svoje nástroje a opatrenia bude ponúkať „kolektívne odpovede“ na vyššie 

pomenované výzvy, a to uznaním rozličných potrieb ľudí vo všetkých fázach 

ich života.  
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V ďalšom texte ukážeme, ako sa teoretické poznatky k vekovej integrácii 

z minulej dekády premietajú do sociálno-politických výziev smerovania 

k viac vekovo integrovaným spoločnostiam v európskom priestore. 

 

3. Veková integrácia: aktuálne sociálno-politické výzvy v európskom 

priestore 

Walker (2000) uvádza, že o budúcom smerovaní európskych krajín k viac 

vekovo integrovanejšej spoločnosti možno zatiaľ iba špekulovať, nakoľko do 

úvahy prichádzajú dva alternatívne scenáre. V rámci prvého sa bude 

k starnutiu populácie pristupovať ako k otázke narastajúcej záťaže 

spoločnosti založenej na nevyhnutnom (funkčnom) poklese a neproduktivite, 

čo vyvolá potrebu redukcie verejných výdavkov na dôchodkové 

zabezpečenie, zdravotné a sociálne služby. V rámci alternatívneho scenára 

založeného na aktívnom starnutí a vekovej integrácii dôjde k re/dekonštrukcii 

veku, čo sa prejaví vo sfére zamestnávania, posilnenia sociálneho statusu 

starších ľudí cestou ich vťahovania do dôležitých rozhodnutí ohľadom 

zdravotnej a sociálnej starostlivosti a ich občianskej a politickej 

angažovanosti. Prístup k veku počas celého životného cyklu tak bude 

založený na rekonštruovanom princípe „aktivity“, za ktorú sa nebude 

považovať len ekonomická aktivita formou platenej práce, ale aj široký 

repertoár formálnych, kvázi formálnych a neformálnych aktivít uznaných za 

„produktívne aktivity“ v sociálnom, politickom a ekonomickom význame (v 

súlade s indexom aktívneho starnutia/Active ageing index, ktorý sa využíva 

na monitorovanie pokroku európskych krajín v politikách aktívneho 

starnutia; Zaidi et al. 2012). 

Na ostatnom UNECE Regionálnom vedeckom fóre zameranom na otázky 

starnutia konanom v septembri 201726 Leichsenring prezentoval prístup 

k stratégii posilňovania vekovej integrácie v spoločnosti založenej na 

medzigeneračnej solidarite a životnej flexibilite ľudí (obrázok č. 2.) 

 

 

 

 

                                                           
26 Fórum sa organizovalo ako súčasť UNECE ministerskej konferencie pod názvom 

„Udržateľná spoločnosť pre ľudí každého veku: realizovanie potenciálu dlhšieho 

žitia“ v septembri 2017 v Lisabone. Konferencie tohto druhu sa od roku 2002 

organizujú za účelom vyhodnocovania napĺňania Madridského medzinárodného 

akčného plánu pre starnutie (MIPAA; 2002) a z neho vyplývajúcej Regionálnej 

implementačnej stratégie (RIS).  
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Obr. č. 2: Vekovo integrovaná perspektíva životného cyklu človeka. Zdroj: adaptované 

podľa Leichsenring a Schmidt 2016; UNECE 2017, s. 15 
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Podľa vekovo integrovanej (integrovanejšej) perspektívy životného cyklu 

by sa cez opatrenia verejnej politiky mala človeku v rozličných fázach jeho 

životného cyklu zabezpečovať dostupnosť k rozlične kombinovaným 

a preplietajúcim sa príležitostiam v oblasti celoživotného vzdelávania, 

platenej a neplatenej práce, zabezpečovania starostlivosti o odkázané blízke 

osoby, bez zásadnejšej zmeny jeho sociálneho statusu a rozsahu verejnej 

podpory v oblasti uplatňovania sociálnych a iných práv. Takáto stratégia sa 

premietla aj do Záverečnej deklarácie konferencie s ustanovením cieľov 

európskych krajín v oblastiach: 

a) uznania potenciálu starších ľudí (napr. posilňovanie potenciálu každého 

človeka, stratégia orientácie na súčasné i budúce generácie, podpora 

dobrovoľníctva mladších i starších), 

b) podpory dlhšieho pracovného života a schopnosti pracovať (napr. 

pracovné príležitosti pre ľudí rozličného veku, celoživotné vzdelávanie 

a aktívny život v každom veku, uznanie hodnoty skúseností a vekový 

manažment, podpora dlhšieho zotrvania v práci, flexibilné schémy 

Narodenie                             Dôchodok  
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odchodu do dôchodku, podpora práce a opatrovania/starostlivosti 

blízkych), 

c) zabezpečenia starnutia s dôstojnosťou (napr. užívateľsky a vekovo 

priateľské technológie, podpora komunitného života, sebaurčenie 

a nezávislosť). 

4. Viac vekovej integrácie – náčrt výziev pre sociálnu prácu  
Aj keď sa stratégii vekovej integrácie pripisuje možnosť lepšieho 

zabezpečovania prístupu ľudí k príležitostiam a zdrojom pre rôznorodé 

aktivity vo všetkých fázach ich života, spája sa, podľa Loscocco (2000), aj s 

istými rizikami a prekážkami. Autorka zmieňuje možnú rezistenciu ľudí na 

rozsiahle zmeny, ktoré smerovanie k vekovej integrácii môže priniesť; 

pripútanosť ľudí k vekovo založeným hodnotám, záujmom a ideálom; 

rovnako pripúšťa napätia a konflikty medzi ľuďmi rozličného veku a 

s rozličnými náhľadmi na veci. Za problém považuje aj pretrvávajúcu 

dominanciu práce a inštitúcií práce v spoločnosti, pri súčasne nižšom 

zastúpení inštitúcií zameraných na občiansku participáciu a voľný čas ľudí, 

resp. slabú previazanosť spoločenských inštitúcií rozličného druhu. Na 

preferovanie sveta práce a jeho zosúlaďovania so záväzkami starostlivosti 

o blízkych, pri súčasnom prehliadaní aktivít voľného času v priebehu 

životného cyklu človeka, kriticky poukazovali v príspevku Leichsenringa aj 

účastníci a účastníčky vedeckého fóra zmieneného vyššie. Baars (2000) 

dokonca považuje „oficiálnu prácu“ za zdroj možného pokračovania vo 

vekovej segregácii a diskriminácii založenej na veku. Vyzdvihuje význam 

„šedej práce“ (angl. gray work) a dobrovoľníctva ako možných 

životných aktivít založených na vekovej integrácii stelesnenej ako 

v odstraňovaní vekových bariér pre účasť, tak vo vytváraní podmienok, aby 

pri rozličných aktivitách kooperovali osoby rozličného veku (Riley a Riley 

2000). 

Ukazuje sa teda, že napriek akceptovaným všeobecným východiskám 

môže úsilie o vekovú integráciu priniesť rozličné formy „individuálnych 

odpovedí“ k jej smerovaniu (na úrovni jednotlivcov, rodín, skupín, komunít, 

spoločenstiev), pričom ich poznávanie a ovplyvňovanie môže predstavovať 

osobitný odborný angažmán práve pre sociálnu prácu. Ako pomáhajúca 

disciplína „operuje“ v priestore medzi jednotlivcom/rodinou a jeho/jej širším 

prostredím (vrátane nastavenia verejných politík), a tým sprostredkováva 

formovanie individuálne akceptovanej a preferovanej podoby vekovej 

integrácie a individuálne profilovanej potreby podpory a pomoci pri jej 

dosahovaní. K napĺňaniu idey vekovo integrovanejšieho prístupu 

k životnému cyklu človeka môže pritom sociálna práca prispievať na 

viacerých, často vzájomne prepojených, úrovniach identifikovaných napr. v 

súlade s tromi prístupmi k stanovovaniu cieľov sociálnej práce podľa Payna 

(2014):  
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 na úrovni individuálneho človeka/rodiny  

(cielenou pomocou, podporou a posilňovaním individuálneho rastu 

a sebanaplnenia jednotlivcov a členov rodín pri zvládaní náročných 

situácií a tranzitívnych etáp života; rešpektovaním ich životného tempa 

a predstáv napr. pri zosúlaďovaní pracovných ambícií s potrebou 

zabezpečovať starostlivosť o malé deti, odkázaných starších členov 

rodiny; pri návrate do zamestnania po dobe starostlivosti a opatery; pri 

potrebe rekvalifikovať sa a začať novú pracovnú cestu, atď.), 

 na úrovni prepájania človeka/rodiny s potrebnými širšími zdrojmi  

(sprostredkovávaním a cielenou integráciou zdrojov z úrovne skupiny, 

komunity, zamestnávateľa či inej sociálnej inštitúcie v prospech 

jednotlivca, rodiny; pri vyjednávaní o prorodinnej sociálnej politike 

mesta/obce, zamestnávateľa; budovaní vekovo-prístupného fyzického 

prostredia mesta/obce; sprostredkovávaní možností vzdelávania a rozvoja 

človeka v lokálnom a organizačnom priestore ako súčasti celkového 

rozvoja komunity a organizácie; v rámci boja s lokálnymi 

a organizačnými predsudkami založenými na veku; podporou 

dobrovoľníctva či iných foriem neplatenej práce), 

 na úrovni širšej spoločnosti  

(bojom proti všetkým formám ageizmu a oslobodzovaním ľudí od 

štrukturálnych limitov založených na veku ako ľudsko-právnej otázky; 

presadzovaním ochrany osobitne zraniteľných jednotlivcov a skupín aj 

formou tvorby a uplatňovania vyrovnávacích opatrení; odstraňovaním 

kumulatívnych nerovností; posilňovaním sociálneho statusu zraniteľných 

ľudí a skupín v politikách a verejnom živote; zasadzovaním sa za sociálne 

zmeny v jednotlivých štruktúrach spoločnosti; bojom s predsudkami 

založenými na veku v akejkoľvek oblasti života).  

Záver 

V príspevku sme rámcovo načrtli možnosti príspevku sociálnej práce pri 

napĺňaní idey vyššej vekovej integrácie v živote jednotlivcov a rodín, s 

prísľubom podpory vyššej miery medzigeneračnej rovnováhy a širšej 

spoločenskej udržateľnosti. Z dôvodu limitovaného rozsahu článku zostali 

mimo našu pozornosť konkrétne príklady takéhoto príspevku, ktoré sú 

k dispozícii a ktoré si pod hlavičkou „veková integrácia“ zaslúžia ďalšie 

odborné spracovanie.  
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