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EDUKÁCIA SENIOROV V REZIDENCIÁLNYCH 

PODMIENKACH – MOŽNOSTI, LIMITY A VÝZNAM 

 

CTIBOR HATÁR 
 

 

Anotácia: Edukácia ako celoživotný proces predstavuje jeden z najefektívnejších nástrojov na budovanie 

znalostnej spoločnosti, resp. trvalo udržateľného rozvoja a na efektívnejšie riešenie vzniknutých a/alebo 

potenciálnych problémov človeka. Predkladaná štúdia kladie dôraz na možnosti, obmedzenia a na význam 

edukácie (pre) seniorov, žijúcich v rezidenciálnych podmienkach. Edukačnú prácu so staršími ľuďmi nemožno 

stavať do pozície akéhosi fakultatívneho programu spoločnosti a jej zabezpečovaním poveriť neprofesionálov. 

Edukácia seniorov musí nadobudnúť charakter záväzného programu spoločnosti, pričom jej realizácia sa má 

uskutočňovať pod taktovkou kvalifikovaných andragogických pracovníkov. Len tak možno naplniť individuálne 

a spoločenské ciele seniorskej edukácie vo svojej podstate.    

 

Kľúčové slová: edukácia seniorov, sociálne zariadenia pre seniorov, možnosti a limity edukácie seniorov, 

význam edukácie (pre) seniorov, (sociálny) andragóg.    

 

Abstract: Education as a lifelong process represents one of the most effective tools for building knowledge-

based society, respectively sustainable development and effective solution a rising and/or potential problems of 

man. This study emphasizes the possibilities, limitations and importance of senior education (education for 

seniors) living in residential conditions. Educational work with older people cannot be seen like some kind of an 

optional programme of society and its ensuring cannot be delegated on non-professionals. Senior education must 

take the nature of mandatory programme of society, and its implementation should take place under the direction 

of qualified andragogical workers. This is the only way to meet individual and social goals of senior education in 

nature. 

 

Key words: senior education, social facilities for seniors, options and limits of senior education, importance of 

senior education, importance of education for seniors, (social) andragogue. 

 

Poznámka: Predkladaná štúdia je výstupom z riešenia výskumnej úlohy VEGA MŠVVaŠ SR a SAV č. 

1/0024/12 s názvom Evalvácia vplyvu edukácie na kvalitu života seniorov v rezidenciálnych podmienkach. 

 

Úvod 

 

O vzdelávaní starších ľudí sa už napísalo a povedalo veľa hodnotného. Žiaľ, mnohé z predmetných 

úvah zostali iba v rovine konštatácií bez akéhokoľvek úsilia naplniť posolstvá, ktoré príslušní autori svojimi 

výzvami sledovali. Ako istý krok vpred považujeme iniciatívu EÚ vyhlásiť rok 2012 za Európsky rok aktívneho 

starnutia a solidarity medzi generáciami. „Potrebu riešiť vplyv starnutia obyvateľstva na európske sociálne 

modely uznala Európska rada na niekoľkých svojich po sebe nasledujúcich zasadnutiach. Hlavná odpoveď na 

tieto rýchle zmeny vo vekovej štruktúre spočíva v podpore vytvárania kultúry aktívneho starnutia ako 

celoživotného procesu a v zaistení toho, aby rýchlo sa rozširujúce skupiny obyvateľstva vo veku nad 50 rokov, 

ktoré sú celkove zdravšie a vzdelanejšie ako iné takéto vekové skupiny pred nimi, mali dobré možnosti týkajúce 

sa zamestnania a aktívneho zapojenia sa do spoločenského a rodinného života, a to aj prostredníctvom 

dobrovoľníctva, celoživotného vzdelávania, kultúry a športu“ (Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 

940/2011/EÚ zo dňa 14. septembra 2011 o Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 

2012). Viaceré sprievodné akcie a programy, ktoré sa doposiaľ pod záštitou rôznych inštitúcií a organizácií 

z jednotlivých krajín organizovali v rámci európskeho roka aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity, 

dokumentujú priamu zainteresovanosť členských štátov EÚ na riešení otázky starnutia populácie, predlžovania 

ľudského veku a zmierňovania dopadov demografického vývoja na hospodársku sféru dotknutých krajín. 

Faktom tiež zostáva, že problematika staroby, práce so staršími ľuďmi a najmä aktívneho starnutia
1
 zostáva 

                                                           
 

1  „Svetová zdravotnícka organizácia definuje aktívne starnutie ako proces, v ktorom sa optimalizujú možnosti zdravia, účasti 
a bezpečnosti s cieľom zvýšiť kvalitu života starnúcich ľudí. Aktívne starnutie umožňuje ľuďom realizovať svoj potenciál telesnej, 

spoločenskej a duševnej pohody počas celého života a zapájať sa do spoločnosti, pričom im poskytuje primeranú ochranu, bezpečnosť 

a starostlivosť vtedy, keď to potrebujú. Podporovanie aktívneho starnutia si teda vyžaduje viacrozmerný prístup, zodpovednosť a trvalú 
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naďalej medzinárodným trendom, avšak v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi viac, i keď nie dostatočne, 

inštitucionalizovaným a profesionalizovaným. 

 Preto je opodstatnené, okrem iného, uvažovať aj nad rôznymi sférami, v ktorých môže k edukácii starších 

ľudí dochádzať, resp. v ktorých môže byť napĺňaná jej podstata. Čoraz akútnejšou sa tiež stáva profesionalizácia 

edukácie a sociálno-edukačnej starostlivosti o penzionované osoby. Keďže v edukácii nachádzame značný 

potenciál, bude potrebné (legislatívne) doriešiť aj jej profesionálne zabezpečovanie prostredníctvom 

kvalifikovaných (sociálnych) andragógov. 

 Predmetom nášho záujmu sú sociálne zariadenia, poskytujúce nepretržitú ústavnú starostlivosť seniorom, 

ktorí z objektívnych a/alebo subjektívnych dôvodov neprežívajú ostatné roky svojho života v prirodzenom 

(rodinnom) prostredí. Seniorská edukácia v sociálnych zariadeniach dotvára mozaiku štátnej i regionálnej 

sociálnej a vzdelávacej politiky vo vzťahu k seniorom, hoci je permanentne na periférii záujmu zainteresovaných 

subjektov.  

 

Možnosti edukácie seniorských klientov sociálnych zariadení 

 

Nielen v minulosti, ale, žiaľ, i dnes musia andragógovia neraz čeliť tvrdeniam, že starší človek nie je 

vychovávateľný a vzdelávateľný je len do určitej miery. Zrejme aj preto nemá edukácia v seniorskom veku svoje 

stále miesto vo výchovno-vzdelávacom systéme spoločnosti. Ak však upriamime pozornosť na sociálne 

zariadenia, v ktorých sa ocitajú najmä seniori závislí na pomoci iných, sú vyššie zmienené argumenty ešte 

radikálnejšie presadzované. Niet pochýb, veď sociálne zariadenia pre seniorov sú častokrát vnímané ako miesto 

na dožitie, ktorého prioritným poslaním je saturovať výlučne fyziologické potreby svojich klientov a poskytnúť 

im potrebnú zdravotnícku a ošetrovateľskú starostlivosť. Dokonca ani tvorcovia sociálnej legislatívy sa vážne 

nezamysleli nad osobnosťou človeka v celej jej šírke a hĺbke, keďže nie dostatočne, alebo takmer vôbec 

nedocenili psychosociálnu a duchovno-spirituálnu rovinu ľudského bytia. Preto v zhode s H. Haškovcovou 

(2010, s. 125) konštatujeme, že po vstupe človeka do starobného dôchodku zohráva v jeho živote veľmi dôležitú 

rolu „druhý životný program“, ktorý možno koncipovať predovšetkým na základe poznania potrieb starnúceho 

a starého človeka, ktoré sa nevzťahujú len na jeho zdravie a materiálno-finančné zabezpečenie, ale tiež na 

potrebu niekam patriť a byť docenený i milovaný. M. Vágnerová (2000, s. 467-470) bližšie špecifikuje tieto 

psychické potreby, ku ktorým zaraďuje potrebu stimulácie (súvisí s dostatočným prísunom zmysluplných aktivít 

a podnetov, ktoré by staršieho človeka adekvátne napĺňali), potrebu orientácie a učenia (seniori musia hľadať 

nový životný štýl a učiť sa novým adaptačným stratégiám, aby si navykli na nové životné podmienky), potrebu 

aktivity (je nevyhnutné nájsť pre staršieho človeka činnosti, ktoré by mohol vykonávať a zároveň by sa pri nich 

cítil užitočný), potrebu citovej istoty a bezpečia (každý človek potrebuje byť niekam zaradený a ostatnými 

členmi spoločenstva akceptovaný, osobitne vtedy, ak sú seniori umiestnení nedobrovoľne do niektorého zo 

zariadení sociálnych služieb), potrebu sebarealizácie (súvisí na jednej strane s potrebou stimulácie, a na strane 

druhej so sociálnou pozíciou starého človeka) a potrebu otvorenej budúcnosti (starší ľudia sa musia vyrovnať so 

skutočnosťou, že už nebudú vykonávať profesijnú rolu a nájsť si iný zmysel svojho života), čím vytvára reálnejší 

obraz o osobnosti staršieho človeka a o jeho potrebách.  

Práve tu nachádzame odpoveď na mienené, ale priamo nevypovedané otázky, akým smerom by sa mala 

uberať seniorská edukácia. Treba si uvedomiť, že záujmové vzdelávanie starších ľudí na univerzite tretieho veku 

nie je jedinou možnosťou, i keď v povedomí laického obyvateľstva neraz jedinou poznanou, a tým aj 

akceptovanou. Niekedy možno nadobudnúť pocit, akoby univerzita tretieho veku, hoci je jej význam nesporný, 

prekryla iné (nepoznané) možnosti seniorského vzdelávania, na ktoré je potrebné rovnako upriamiť pozornosť 

a zároveň ich aj adekvátne doceniť.        

 Možnosti edukácie seniorských klientov sociálnych zariadení by sme preto mohli vymedziť nasledovne: 

1) možnosti edukácie, ktoré sa črtajú, resp. realizujú vo vnútri systému (sociálneho zariadenia), a to 

v rámci a) záujmovej a terapeutickej činnosti (obligatórne) a/alebo b) vlastnej edukačnej činnosti 

(fakultatívne); 

2) možnosti edukácie, ktoré sa črtajú, resp. realizujú mimo systému (sociálneho zariadenia), a to v rámci 

vzdelávacích ustanovizní (napr. univerzít tretieho veku, akadémií tretieho veku) a/alebo iných sociálnych, 

kultúrnych, zdravotníckych a ďalších proseniorsky orientovaných zariadení, organizácií, spolkov a pod.  

 Na základe potrieb spoločenskej praxe a najmä potrieb samotných seniorov by sme odporúčali, aby každé 

sociálne zariadenie, okrem základných služieb, ponúkalo tiež viaceré komplementárne programy, zamerané na 

uspokojovanie nielen fyziologických, ale tiež psychosociálnych a duchovných potrieb seniorov. Do nami 

                                                                                                                                                                                     
 

podporu všetkých generácií“ (in: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 940/2011/EÚ zo dňa 14. septembra 2011 o Európskom roku 

aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012). 
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navrhovanej koncepcie, či skôr modelu sociálno-edukačnej starostlivosti o seniorských klientov preto 

zaraďujeme: 

 SENIORSKÚ EDUKÁCIU, obsiahnutú v jednotlivých komponentoch (zložkách) edukácie, zacielenú na 

všetky stránky osobnosti klienta; 

 VÝCVIK SOCIÁLNYCH A PERSONÁLNYCH SPÔSOBILOSTÍ KLIENTOV, primárne zameraný na 

zvládanie a prevenciu problémových situácií v náhradnom prostredí seniorov, na prispôsobovanie sa 

novým sociokultúrnym podmienkam, na prekonávanie závislosti na pomoci druhých a i.; 

 SOCIÁLNE A EDUKAČNÉ PORADENSTVO PRE SENIOROV, orientované na pomoc, podporu 

a odborné usmerňovanie klientov pri výbere edukačných aktivít, pri uplatňovaní svojich základných 

ľudských práv a slobôd v bežnom živote, prípadne pri svojpomocnom riešení vlastných problémov a pod.  

 Zdieľame názor, že implementáciou načrtnutého modelu sociálno-edukačnej starostlivosti do 

každodenného života klientov možno dosiahnuť isté pozitívne zmeny v ich osobnostnom raste, v kvalite ich 

súkromného a verejného života, v prístupe k vlastnej starobe a starnutiu (t. j. aktívne starnutie a aktívne 

prežívanie staroby) atď. Zároveň však dodávame, že odborným zabezpečovaním predmetnej koncepcie 

starostlivosti o seniorov v rezidenciálnych podmienkach by mal byť poverený výlučne (sociálny) andragóg, 

ktorý je profesijne v rámci pregraduálnej a postgraduálnej prípravy, či ďalšieho vzdelávania na riešenie týchto 

otázok pripravovaný.    

 

 Pri uvažovaní nad zameraním edukácie seniorov v sociálnych zariadeniach i mimo nich je teda potrebné 

aj samotného človeka vnímať ako zložitý bio-psycho-socio-duchovný systém, a preto by všestranná edukácia 

mala zodpovedať rozvíjaniu autonómnej individuality ako jednoty viacerých stránok. V takomto ponímaní 

zahŕňa rozvoj identity človeka nasledovné dimenzie: 

1) Rovina tela - prostredníctvom zdravej, plnohodnotnej výživy, uvoľňovania a oslobodzovania sa od stresu, 

ako aj vďaka vekovo adekvátnemu športu, resp. telesnej aktivite dochádza k podpore pozitívneho 

telesného pocitu;  

2) Rovina citov - pripúšťajú sa príjemné, ale aj nepríjemné pocity. Podporujú sa prostredníctvom básní, 

hudby, prírody, ako aj zážitkov s inými ľuďmi; 

3) Rovina myslenia - ide o vyrovnanie sa so sebou samým a s ostatnými ľuďmi, a to myšlienkovo 

i reflexívne;  

4) Existenčná rovina - ide o rozvoj kongruencie, autenticity, pravosti a identity aj prostredníctvom 

sebapoznania. Cesta dovnútra môže byť spätá aj so strachom, a to predovšetkým vtedy, keď sa v 

rovnakom čase aktivizuje veľa doposiaľ neuvedomeného (nepoznaného);  

5) Spirituálna rovina - ide o prekročenie ľudskej nadindividuality. Človek sa dostane k vlastnému pokoju, 

k úcte voči iným ľudským životom a prírode, ale tiež k zodpovednosti za iných ľudí a za nové úlohy. 

Čistota a odriekanie sú spirituálnymi vlastnosťami starších ľudí;  

6) Sociálna rovina - v tejto rovine sa človek excentricky otvára voči iným ľuďom a žije v intersubjektivite 

(Veelken, L., 1990, in: Noack, W., 2001, s. 222-223).  

Veelkenov model progresívneho rozvíjania osobnosti ako autonómnej bytosti teda správne poukazuje na 

všetky stránky ľudskej osobnosti, ktoré by v sociálno-edukačnom procese nemali zostať bez povšimnutia. 

Absolútne korešponduje s ponímaním individuality staršieho človeka ako zložitého komplexu, ktorý tvoria 

viaceré navzájom sa ovplyvňujúce atribúty osobnosti človeka.    

Inšpiratívna je tiež klasifikácia cieľov od H. Klingenbergera (1992, s. 270), ktorý vychádza zo štyroch 

hlavných životných dimenzií, a to oblasť sociokultúrneho života, oblasť telesnosti a prirodzeného sveta, 

oblasť nábožensko-duchovná a oblasť osobnostná. Ďalej uvádza, že z časového hľadiska možno rozlišovať 

ciele preventívne, intervenčné a rehabilitačné.    

V rovine sociokultúrnej možno edukačné ciele v starobe chápať ako:  

 budovanie zmysluplného a uspokojujúceho voľného času, resp. podpora pri hľadaní mimopracovných 

činností; 

 sprostredkovanie kultúrnych a historických poznatkov (faktov) a vyrovnanie sa s nimi; 

 reprodukciu a ovplyvňovanie kultúry; 

 spoznávanie a oboznamovanie sa s vekovo vhodnými (pohlavnými) rolami, ako aj vyrovnanie sa 

s prekonanými normami; 

 podporu pri budovaní a udržiavaní sociálnych kontaktov a sociálnej participácie; 

 tvorbu politického vedomia a aktivizáciu politického konania; 

 podporu komunikačnej schopnosti; 

 budovanie kontaktov a porozumenia medzi generáciami; 

 budovanie solidarity a integrácie.     

 

Edukačné ciele, vzťahujúce sa na oblasť telesnosti a prirodzenosti staršieho človeka, sú napr.: 

 vyrovnanie sa s telesnými zmenami a ich akceptácia; 
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 udržanie alebo zvyšovanie telesného a celostného blahobytu; 

 vyrovnanie sa s otázkami sexuality v starobe; 

 prevencia zdravotných obmedzení a chorôb; 

 udržanie a podpora pohyblivosti; 

 sprevádzanie pri chorobe; 

 rehabilitácia. 

 

V rovine nábožensko-duchovnej je cieľom seniorskej edukácie: 

 vyrovnanie sa s nábožensko-biografickým a nábožensko-historickým vývojom; 

 vyrovnanie sa so smútkom, zomieraním a smrťou ...     

 

K edukačným cieľom v starobe, ktoré zasahujú do personálnej (osobnostnej) roviny, možno zaradiť napr.: 

 nezávislosť, zodpovednosť za seba samého; 

 podpora reflektívnej schopnosti; 

 budovanie identity a podpora celostného rozvoja; 

 budovanie sebavedomia, sebaistoty a pocitu sebahodnoty; 

 budovanie konatívnej kompetencie; 

 vyrovnanie sa s vlastným životom a faktormi, ktoré ho ovplyvňujú; 

 povzbudenie k aktivite a kreativite; 

 osvojenie si (prijatie) minulých skúseností a obsahu vzdelania; 

 sprostredkovanie kompetencií na plánovanie života a stvárňovanie budúcnosti; 

 smerovanie k celoživotnému učeniu a samostatnej ďalšej práci ... (in: Klingenberger, H., 1992, s. 271-

273). 

 

Neodmysliteľnou súčasťou navrhovanej koncepcie sociálno-edukačnej starostlivosti o seniorov 

v sociálnych zariadeniach by sa mali stať i medzigeneračné programy ako súčasť (alebo nástroj) 

medzigeneračného učenia, ktoré sa stáva v ostatnej dobe u nás populárnou témou. M. Rabušicová, L. 

Kamanová a K. Pevná (2011, s. 167) uvádzajú viaceré výhody predmetných programov, ako napr. spájanie 

segregovaných generácií a zlepšenie porozumenia medzi nimi, podpora aktívneho občianstva a sociálnej 

participácie, podpora medzigeneračnej spolupráce, zdieľanie spoločenských a profesionálnych zdrojov, zdieľanie 

vedomostí a zručností medzi generáciami, čo vedie k podpore celoživotného a všestranného učenia všetkých 

zúčastnených a k udržiavaniu a rozvíjaniu ľudského i sociálneho kapitálu. Autorky ďalej dodávajú, odvolávajúc 

sa na viaceré zahraničné výskumy (pramene), že medzigeneračné programy sú obohatením tak pre staršiu 

(sebarealizácia a vnímanie vlastnej hodnoty; v prípade, že majú možnosť prispievať k rozvoju komunity 

a ostatných ľudí, rastie tiež ich sebadôvera a sebaúcta; rastie schopnosť vyrovnať sa s chorobami, zlepšenie 

motivácie a vnímanie seba samého; nachádzanie priateľov medzi mladšími ľuďmi, čím dochádza 

k obmedzovaniu ich sociálnej izolácie; budovanie hlbších vzťahov s mladšími ľuďmi prostredníctvom 

vzájomného stretávania sa), ako aj pre mladšiu (zmena postojov mladších ľudí k starším, zlepšovanie vzťahov 

a prekonávanie bariér medzi obidvomi generáciami, redukcia sociálnej segregácie a rast sociálnej inklúzie; 

podpora sociálneho a osobnostného progresu mladých ľudí, ale i seniorov; utužovanie zdravotného stavu, 

zvyšovanie sebadôvery a znižovanie sociálnej izolácie obidvoch generácií; nárast sociálnej zodpovednosti 

mladých ľudí, znižujú sa predpoklady k sociálno-patologickému správaniu, dosahovanie lepších výsledkov 

v škole, zlepšenie zdravia a odolnosti a i.) generáciu (in: Rabušicová, M., Kamanová, L., Pevná, K., 2011, s. 

167-168). Do kategórie medzigeneračných programov možno nesporne zaradiť i spoluprácu zariadení pre 

seniorov s inštitúciami (napr. materské školy, základné školy, základné umelecké školy a i.), či školskými 

a/alebo sociálnymi zariadeniami pre deti a mládež (napr. centrá voľného času, školské kluby detí, detské 

domovy a pod.). Z výskumu, ktorý sme uskutočnili v roku 2008 (podrobnejší opis výskumnej vzorky uvádzame 

v druhej kapitole), nám vyplynulo, že iba jedno zariadenie organizovalo stretnutia detí z detských domovov so 

seniormi z rezidenciálnych podmienok mesačne, tri zariadenia organizovali podobné stretnutia zriedka a jedno 

zariadenie ich neorganizovalo vôbec (Határ, C., 2008, s. 43-45). Je nesporné, že účasť seniorov na spoločných 

stretnutiach, posedeniach a výletoch spolu s deťmi z inštitucionálnej starostlivosti, prípadne z priľahlých škôl, 

resp. školských zariadení, môže byť obohatením pre obidve zúčastnené strany. Seniorom sa tak naskytá 

príležitosť komunikovať s deťmi, hrať sa s nimi, čítať im, pomáhať im pri domácich úlohách, chodiť s nimi na 

prechádzky a ihriská, tráviť s nimi dni voľna, čiastočne sa aj o ne starať, odovzdávať im lásku, skúsenosti a 

porozumenie, ktoré deťom z detských domovov často absentujú. Prostredníctvom aktivít podobného charakteru 

je možné docieliť opätovné zmobilizovanie vnútorných síl starších ľudí a ich osobnostného potenciálu za účelom 

ich znovuzapojenia do aktívneho prežívania staroby. Seniori by vďaka týmto stretnutiam získali nové sociálne 

roly a nadobudli pocit zodpovednosti, ako aj spoločenskej a individuálnej užitočnosti (Határ, C., 2011, s. 92). 
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Faktom však zostáva, že tak seniori zo sociálnych zariadení, ako aj deti z detských domovov zdieľajú takmer 

rovnaký neľahký životný údel.   

Užšej spolupráci detských domovov a zariadení pre seniorov z aspektu kvality života klientov sa vo 

svojej dizertačnej práci venovala M. Zimermanová (2012c). Parciálne výsledky svojho výskumného šetrenia 

autorka približuje vo svojej publikácii Kooperácia detí a seniorov v rezidenciálnych podmienkach (2012b), kde 

sa, okrem iného, vyjadruje v prospech predmetnej spolupráce, v ktorej vidí značný potenciál pre obidve 

generácie.    

 

Význam edukácie (pre) starších ľudí 

 

 Obhajovať opodstatnenosť edukácie v seniorskom veku sa nám javilo na prvý pohľad zbytočné, nakoľko 

je jej potenciál jednoznačný a vedecky viackrát dokázaný, avšak v záujme posilnenia jej celospoločenského 

kreditu, predkladáme v tejto kapitole čiastkové výsledky vybraných výskumov, ktoré jednoznačne vypovedajú 

v prospech seniorskej edukácie. Vcelku možno význam edukácie v starobe vidieť v dvoch základných rovinách: 

1) význam edukácie seniora pre jeho okolie (spoločenský význam) – aktívny človek, i keď vysokého veku, 

ktorý udržiava alebo rozvíja svoj potenciál pomocou edukačných aktivít, je prínosom nielen pre vlastnú 

rodinu, ale tiež pre celú spoločnosť, komunitu, v ktorej sa zdržuje, zariadenie, v ktorom žije a pod.; 

2) význam edukácie pre samotného seniora (osobnostný, individuálny význam) – ide viac-menej 

o uspokojovanie vzdelávacích potrieb starších ľudí a rozvíjanie ich osobnosti. Neraz môže ísť o tzv. 

druhošancové vzdelávanie. 

 Faktom ale zostáva, že pri edukácii starších ľudí tak v prirodzených, ako aj v rezidenciálnych 

podmienkach sa napĺňa jej individuálna i spoločenská podstata paralelne.    

Z výskumu, ktorý sme uskutočnili v roku 2008 v šiestich (N1 – N6) domovoch-penziónoch pre 

dôchodcov z východného, stredného a západného Slovenska na vzorke 111 respondentov, nám vyplynulo, že 

význam edukačných aktivít pre inštitucionalizovaných seniorov spočíval v tom, že mali čo robiť a nenudili sa 

(51,92 %), v oddychu a odreagovaní sa (42,31 %), v nachádzaní zmyslu života (37,50 %), v načerpaní 

nových síl a chuti do života (34,62 %), v možnosti dostatočne komunikovať a vymieňať si skúsenosti 

s ostatnými (28,85 %), v rozširovaní si svojho obzoru poznania (22,12 %), v možnosti vyjadriť svoje pocity 

a názory (21,15 %) a spoznávať nových ľudí (21,15 %), v udržiavaní svojho tela a mysle v kondícii (20,19 

%), v možnosti robiť to, čo v minulosti nemohli robiť (8,65 %) a v neposlednom rade v tom, že to bola ich 

záľuba (10,58 %). V rámci kategórie iné (4,81 %) respondentky bližšie identifikovali tak spoločenský (mám 

kontakt s ľuďmi – N4), ako aj duchovný (stretnutia na fare a Boh - N6) význam aktivít. Hoci jedna klientka (N6) 

si vybrala odpoveď zmysel života, i napriek tomu, že ho má aj bez edukačných aktivít, ako sama dodala. 

Opozičné stanovisko nachádzame u respondentky zo súboru N4 a respondenta zo súboru N5, ktorí uviedli – „o 

aktivity nemám záujem“ (N4) a „nemám chuť do života“ (N5). K predmetnej otázke nezaujalo žiadne stanovisko 

sedem žien (1 zo súboru N5 a 6 zo súboru N6). 

Informačne hutný a medzinárodne komparatívny výskum na vzorke 841 respondentov, avšak so 

zameraním na U3V, resp. im podobné inštitúcie z viacerých krajín, uskutočnila N. Hrapková (2008), ktorá 

skúmala, okrem iného, aj motiváciu seniorov k štúdiu a význam štúdia pre nich. Z výskumných zistení vyplýva, 

že respondenti - seniori vidia význam štúdia vo vyššom veku v tom, že nadobúdajú nové vedomosti  (88 %), 

majú sociálny kontakt a spoznávajú nových ľudí (53 %), lepšie chápu zmeny v spoločnosti (23 %), získavajú 

znalosti z oblasti nových technológií (20 %) a iný pohľad na svet (23 %), ľahšie riešia problémy (15 %), 

stávajú sa „silnejšou“ osobnosťou (18 %) a ďalšie (3 %), ako získanie odvahy a smelosť, motivácia 

k samostatnému výkonu práce a nadobudnutie schopnosti pomôcť iným. Rovnako i motivácia k štúdiu bola 

rôznorodá, počnúc rozširovaním vedomostí v odbore vlastnej profesie (11,3 %) a v inom ako vlastnom 

profesijnom odbore (71,5 %), cez naplnenie túžby študovať na univerzite (14,7 %), stretávanie 

a zoznamovanie sa s ľuďmi a sociálny kontakt (38 %), snahu byť rovnocenný partnerovi a okoliu (2,5 %), 

končiac až pri potrebe mať lepšiu kvalitu života na dôchodku (51,6 %) a nutnosti inovovať si vedomosti pre 

súčasný výkon profesie (5,6 %). Úsilie rozvíjať osobnosť vzdelávaním, záujem dozvedieť sa nové veci 

a spoznať nových ľudí i sebarealizácia vystupujú ako ďalšie dôvody (3,8 %), ktoré seniorov motivovali 

k štúdiu. Na predmetnú otázku neodpovedalo 0,4 % respondentov (Hrapková, N., 2008, s. 32-33).  

Na základe viacerých výskumných zistení možno konštatovať, že význam edukácie pre staršieho človeka 

a jeho okolie spočíva v nasledovnom: 

 EDUKÁCIA AKO PREVENCIA SOCIÁLNEJ SEGREGÁCIE SENIOROV; 

 EDUKÁCIA AKO PREVENCIA PSYCHOSOMATICKÝCH CHORÔB A NÁSTROJ ELIMINÁCIE 

DÔSLEDKOV CHORÔB V STAROBE;    

 EDUKÁCIA AKO NÁSTROJ BUDOVANIA SPOLOČNOSTI ZALOŽENEJ NA VEDOMOSTIACH; 

 EDUKÁCIA AKO NÁSTROJ OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA, RESP. STABILIZÁCIE (UDRŽIAVANIA) 

OSOBNOSTNÉHO POTENCIÁLU SENIOROV; 

 EDUKÁCIA AKO ZMYSEL ŽIVOTA SENIOROV; 
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 EDUKÁCIA AKO NÁSTROJ (POMOCI) NA RIEŠENIE REÁLNYCH A/ALEBO POTENCIÁLNYCH 

PROBLÉMOV SENIOROV; 

 EDUKÁCIA AKO NÁSTROJ ELIMINÁCIE PROCESOV STARNUTIA; 

 EDUKÁCIA AKO NÁSTROJ FORMOVANIA NOVÝCH VZORCOV SPRÁVANIA U SENIOROV 

V RÁMCI INTRA- A INTERGENERAČNEJ KOMUNIKÁCIE; 

 EDUKÁCIA AKO NÁSTROJ SOCIÁLNEJ MOBILITY (PRACUJÚCICH) SENIOROV; 

 EDUKÁCIA AKO NÁSTROJ ZVYŠOVANIA KVALITY ŽIVOTA SENIOROV; 

 ... 

Obmedzenia edukácie seniorov v sociálnych zariadeniach 

 

 Edukácia v starobe má nielen svoj potenciál a prínos pre staršieho človeka a jeho okolie, o ktorom sa 

zmieňujú viaceré práce domácich i zahraničných autorov, ale aj určité limity. Jedným z nich sú i samotné 

podmienky, v ktorých sa uskutočňuje. Sociálne zariadenia pre starších ľudí, s prihliadnutím na terajšiu i minulú 

legislatívu, neutvárajú dostatočné podmienky na to, aby mohli byť saturované vzdelávacie potreby seniorských 

klientov. Edukácia starších ľudí s akcentom na rezidenciálne podmienky je opradená množstvom mýtov 

a prekonaných teórií, ktoré sa viažu k určitým obmedzeniam tretieho, či skôr štvrtého veku. Podotýkame, že 

viaceré z nich sa nezakladajú na pravde.  

 Vcelku možno limity edukácie seniorov v sociálnych zariadeniach zhrnúť do niekoľkých oblastí: 

1/ ZDRAVOTNÉ OBMEDZENIA – strata sebestačnosti, ale tiež závažné alebo bežné ochorenia, ktoré sú 

pre tretí, či štvrtý vek typické, neraz bránia seniorom uvažovať o svojom perspektívnom smerovaní, 

vykonávať sebaobslužné činnosti, prípadne niesť zodpovednosť za vlastné správanie a konanie. Podľa Z. 

Kalvacha et al. (1995, s. 201) má preto dlhodobá starostlivosť o reálne alebo potenciálne nesebestačných 

seniorov vždy zdravotno-sociálny charakter. Stotožňujeme sa s názorom autorov a dodávame, že pri práci 

s geriatrickým klientom zohráva dôležitú úlohu aj jeho edukácia, ktorá je vo väčšine prípadov orientovaná 

na správnu životosprávu, nácvik bežných denných činností, pozitívne myslenie, informovanie o 

možnostiach využívania sociálnych, zdravotníckych a iných služieb a pod. Treba však uviesť, že mnohé 

choroby v seniorskom veku majú psychosomatický charakter a môžu byť dôsledkom iracionálneho 

trávenia voľného času (napr. čítanie príbalových letákov liekov s následným hľadaním kontraindikácií, 

bezduché posedávanie na izbe a uvažovanie o svojich problémoch atď.). Faktom tiež zostáva, že liečba 

mnohých chorôb sa komplikuje zvlášť vtedy, ak senior trpí, okrem iného, geriatrickou depresiou. 

Vhodným terapeutickým nástrojom je aj využívanie zmysluplných tvorivých aktivít s edukačným 

podtónom, ktoré môžu pôsobiť nielen preventívne, ale tiež kuratívne vo vzťahu ku klientovej depresii. K 

ďalším problémom rezidenciálnej praxe z aspektu zdravotného patria aj nevhodné prejavy správania 

starších ľudí, ako napr. verbálne i brachiálne agresívne prejavy, obťažovanie personálu alebo ostatných 

klientov, túlanie, úteky, paranoidné správanie atď., ktoré môžu byť spojené s inými organickými 

duševnými poruchami, najčastejšie však so stareckou demenciou (bližšie o tom: Venglářová, M., 2007).  

2/ EKONOMICKÉ OBMEDZENIA – realizácia určitých edukačných (telovýchovných, pracovných, 

umeleckých a pod.), záujmových či terapeutických (ergoterapia, muzikoterapia, canisterapia a i.) činností 

je podmienená, okrem iného, aj materiálnym vybavením (pomôcky, nástroje a pod.) a vhodnými 

priestormi, ktoré musia neraz plniť nielen požadované technické, ale aj hygienicko-bezpečnostné normy. 

Ukazuje sa, že mnohé zariadenia, napriek ich potrebnosti, majú existenčné problémy, vyplývajúce z 

obmedzenej schopnosti zabezpečiť náklady na chod zariadenia, a preto riešenie otázky materiálno-

technicko-priestorového zabezpečenia poskytovaných doplnkových služieb sa stáva až druhoradým 

problémom. 

3/ PERSONÁLNE OBMEDZENIA – okrem štandardného problému väčšiny sociálnych zariadení, ktorým je 

nepomer (t. j. nedostatok) zamestnancov na reálny počet klientov zariadenia, veľký problém vidíme 

najmä v úplnej absencii kvalifikovaných andragogických pracovníkov v personálnej štruktúre. Azda ani 

nie je potrebné zdôvodňovať, prečo je tomu tak. Na jednej strane ide o výlučne teoretické doceňovanie 

edukácie seniorov, ktorá sa do praxe sociálnych zariadení takmer vôbec nepremieta, na strane druhej 

absentuje profesiogram (sociálneho) andragóga v zariadeniach pre starších ľudí, čo môže byť príčinou, 

prečo rezort práce, sociálnych vecí a rodiny nejaví záujmu o služby tohto profesionála.     

4/ REŠTRIKTÍVNE OPATRENIA – sú neraz uplatňované voči klientom vo vnútri sociálneho zariadenia. 

Neodôvodnené použitie obmedzujúcich opatrení, ako sú napr. sieťové lôžka, terapeutická izolácia, fixácia 

tela na lôžku alebo v kresle, zamknuté dvere, lieky na upokojenie a i. (Venglářová, M., 2007, s. 53-54), 

radíme k prejavom zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi v inštitucionálnych podmienkach. 

Predmetnými opatreniami dochádza k porušeniu základných ľudských práv, k obmedzovaniu osobnej 

slobody, možnosti voľného pohybu a vo vykonávaní sebaobslužných denných činností, k degradácii 

ľudskej dôstojnosti, k samotnému týraniu, k potenciálnemu riziku vzniku komplikácií, vyplývajúcich 

z imobility, prípadne k riziku vyvolania alebo zintenzívnenia nespokojnosti u obmedzovaných seniorov, 

čo môže viesť k nárastu násilných prejavov i prejavov nespokojnosti (Malíková, E., 2011, s. 279). 
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Bezpochyby tieto opatrenia obmedzujú tiež prirodzenú aktivizáciu seniorov, prípadne ich potenciálnu 

účasť na záujmovom, občianskom či ďalšom vzdelávaní.  

5/ LEGISLATÍVNA NEZAINTERESOVANOSŤ – súvisí s nedocenením edukácie v právnych normách,  

podľa ktorých je celková koncepcia ústavnej starostlivosti o seniorov na Slovensku organizovaná 

a zabezpečovaná. Je nepísané, ale všeobecne známe pravidlo, čo legislatíva nenariaďuje, to sa len 

ojedinele realizuje.     

 

 

Záver 

 

V. E. Frankl naznačil tri druhy oblastí, v ktorých možno hľadať zmysel života, a to zážitkové hodnoty (ide 

o hodnoty, ktorých sme my príjemcovia), vlastná tvorba (nielen prijímanie, ale tiež tvorba (hodnôt) môže byť 

zmysluplným činom a zdrojom radosti) a úctyhodný postoj k tomu, čo sa deje (in: Křivohlavý, J., 2011, s. 83). 

Akiste je možné vidieť priamu súvislosť medzi uvádzanými oblasťami a edukáciou v starobe.   

K skúmaniu seniorskej edukácie s dôrazom na sociálne zariadenia nás viedli viaceré dôvody, o ktorých 

sme sa v našej práci zväčša zmieňovali, medzi inými aj zvyšujúci sa počet seniorov v populačnej štruktúre 

obyvateľstva
2
 a trend predlžovania ľudského veku, potreba napĺňať uznesenia európskeho spoločenstva o tvorbe 

sociálnej politiky pre seniorov a o senioroch, či vždy aktuálna potreba napomáhať spoločnosti pri plnení si tzv. 

„morálnej“ povinnosti voči starším občanom.  

Na strane druhej musíme ale v zhode s M. Štilcom (2004, s. 14) konštatovať, že „dnešný človek chápe 

starobu skôr ako nutné zlo“, na základe čoho možno nadobudnúť dojem, akoby si spoločnosť chcela vystačiť iba 

s mladou generáciou. Je na škodu veci, že sa zabúda na „životnú múdrosť“ seniorov, ktorá zostáva nevyužitá 

kvôli ich (dobrovoľnej i nedobrovoľnej) sociálnej izolácii. I keď vidina rozvoja „človeka ako výrobného 

faktoru“ zatienila podstatu humanizácie spoločnosti a vo svojej podstate tiež potláča celoživotný rozmer 

edukácie, treba podotknúť, že vznikom podporných orgánov (napr. Výbor pre seniorov pri Rade vlády SR pre 

ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a i.), inštitúcií/pracovísk (napr. Centrum pre edukáciu 

a výskum seniorov pri FF PU v Prešove) a rôznych projektov (t. j. výskumných, osvetových, filantropických 

a pod.) i naša spoločnosť postupne začína viac doceňovať významnosť nastolenej problematiky a potrebu jej 

riešenia v širších súvislostiach.  

V závere si dovoľujeme uviesť jednoduchú, avšak výstižnú úvahu J. Křivohlavého (2011, s. 84) o cieli 

tretej fázy života: „Úlohou tretieho úseku životnej cesty je kultúrne i osobnostne zrieť a dozrieť v plne rozvinutú, 

ucelenú a úctyhodnú harmonickú osobnosť, ktorá sa stále ešte snaží podieľať sa na kultúrnom dedičstve 

a odovzdávať ho ďalej.“  

 

                                                           
 

2  „V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi došlo k ďalšiemu poklesu počtu obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 rokov) 
z 18,9 % v roku 2001 na 15,3 % v roku 2011. Rastie podiel obyvateľov v produktívnom veku (15-64 rokov) zo 68,9 % v roku 2001 na 

72,0 % v roku 2011 a zvyšuje sa aj podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65+) z 11,4 % v roku 2001 na 12,7 % v roku 2011“ 

(Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012). 
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