
24 
 

ŠLOSÁR, Dušan, Doc., JUDr., Mgr., PhD. 

Skúsenosť ako súčasť sociálneho kapitálu 

Starnutie prináša so sebou procesy, ktoré môžeme označiť ako degradačné. Mnohé 
z toho, čo je negatívne ovplyvňované starnutím však nespôsobuje afunkcie. Spôsobuje to 
najmä skúsenosť. Skúsenosť ovplyvňuje naše rozhodovanie, konanie a hodnotenie. 
Skúsenosť umožňuje voľbu postupov a modelov pri riešení problémov, ktoré prináša 
život. Je tým, čo mnohokrát ovplyvňuje aj zmysel nášho života. 

Experience as part of social capital 

Aging brings about processes that might be termed degradation. Much of what is 
negatively affected by aging but does not functionally. This causes particular experience. 
Experience affects our decisions, actions and evaluation. Experience allows the selection 
procedures and models for solving problems that life brings. It is what often affects the 
sense of our lives. 

 

ŠOLTÉSOVÁ, Denisa, PhDr., PhD. 

Humánno-animálne interakcie v kontexte rozvoja sociálneho kapitálu seniorov a 
senioriek 

V súčasnej odbornej spisbe sú pozitívne efekty humánno-animálnych interakcií (vo 
vzťahu k spoločenským zvieratám) na kvalitu života seniorov a senioriek dostatočne 
argumentované. Týka sa to tak fyziologických, ako aj psychosociálnych a terapeutických 
efektov v súvislosti s cieľovými skupinami s variabilnými demografickými a 
socioekonomickými charakteristikami. Väčšina výskumov je však orientovaná na oblasť 
individuálnych benefitov vzťahov ľudí so spoločenskými zvieratami, príp. 
aktivít/terapie s asistenciou zvierat (zooterapie). Cieľom príspevku je identifikovať 
eventuálne benefity, ktoré majú potenciál ovplyvniť širšiu komunitu, ako vyplýva z 
konceptu sociálneho kapitálu. Vychádzame pritom z predpokladu, že sociálny kapitál 
môže byť ďalším prípadným mechanizmom, prostredníctvom ktorého je možné 
vysvetľovať pozitívne dopady humánno-animálnych interakcií na kvalitu života 
seniorov a senioriek.  

 

Human-animal interaction in the context of social capital development of elderly 

In the current scholarly articles are positive impacts of human-animal interactions 
(related to companion animals) on quality of elderly people’s life sufficiently argued. It 
includes physiological as well as psychosocial and therapeutic effects related to target 
groups with variable demographic and socioeconomic characteristics. However, most of 
those researches are focused on the individual benefits' area of this (human-animal) 
relationship, eventually animal assisted activities/therapy. This paper aims to identify 
possible benefits with potential to influence wider community, in accordance with the 
social capital concept. It is based on the assumption that social capital could be another 
mechanism by which positive impacts of human-animal interaction on quality of elderly 
people’s life could possible be explained. 


