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JAŠKOVÁ, Anna, Mgr. 

Nevyužitý sociálny kapitál starších zamestnancov 

Príspevok sa fokusuje na problematiku udržania starších zamestnancov na pracovnom 
trhu. Popisuje súčasný trend vnímania tejto cieľovej skupiny skreslený mýtmi a 
predsudkami v našej spoločnosti. Cieľom príspevku je poukázať na nevyužitý sociálny 
kapitál starších zamestnancov. Vyzdvihuje podporu aktívneho starnutia na pracovisku a 
prínos starších zamestnancov na pracovisku a v spoločnosti. V závere ponúka 
odporúčania pre prax sociálnej práce na podporu udržania tejto ohrozenej cieľovej 
skupiny na pracovnom trhu. 

 

Untapped social capital of older employees 

The contribution is  focus on the issue of keeping older employees in the labor market. It 
describes the current trend perception of this group distorted myths and prejudices in 
our society. The aim of this paper is to highlight the untapped social capital of older 
employees. It highlights promote active aging at work and addition of older workers in 
the workplace and in society. The conclusion offers recommendations for social work 
practice to support the maintenance of this endangered target groups in the labor 
market. 

 

JEDLIČKOVÁ, Petra, Mgr.    

Medzigeneračné učenie a sociálny kapitál staroby 

Medzi v súčasnosti často skloňovaným medzigeneračným učením, resp. 
medzigeneračnými programami a sociálnym kapitálom starnutia i samotnej staroby 
existuje úzky vzťah a vzájomná podmienenosť. V nasledujúcom príspevku sa budeme 
snažiť poukázať na dané súvislosti, bližšie vysvetlíme a objasníme dané pojmy 
a predstavíme viaceré aspekty pozitívneho prínosu medzigeneračného učenia pre 
zúčastnené generácie, pre celú spoločnosť i pre rozvoj sociálneho kapitálu u seniorov. 
Zároveň príspevok prezentuje zahraničné medzigeneračné projekty ako inšpiráciu pre 
slovenskú edukačnú prax. 

Intergenerational learning and a social capital of aging. 

Between currently often inflected intergenerational learning, respectively 
intergenerational programs and the social capital of aging and old age itself there is a 
close relationship and mutual conditioning. In this paper we will try to point out the 
context, further explanation and clarifying  the concepts. We  introduce various aspects 
of the positive benefits of intergenerational learning for participating generation, for 
society and for the development of social capital in seniors. The paper also presents the 
contribution of foreign intergenerational projects as inspiration for Slovak educative 
practice. 

 

 


