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Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na dôležitosť štruktúrovaných skupinových 

pohybových aktivít zastrešených pohybovým programom vo vzťahu k subjektívnej kvalite života 

seniorov. V príspevku sa venujeme axiologickým aspektom kvality života a pohybových aktivít, 

benefitom organizovaných štruktúrovaných pohybových aktivít a analyticko-syntetizujúcim 

úvahám o spojitosti pohybovej aktivity s hodnotovou sférou človeka a s doménami kvality 

života. Pohybové aktivity vplývajú na všetky dimenzie subjektívnej životnej pohody seniorov. 

 

Kľúčové slová: kvalita života, hodnoty, senior, pohybové aktivity. 

 

Abstract: The aim of the paper is to point out the importance of structured group movement 

activities covered by motion programs in relation to the subjective quality of life of seniors. The 

contribution focuses on the axiological aspects of quality of life and physical activity, the benefits 

of organized structured movement activities and analytical and synthesizing considerations about 

the continuity of physical activity with the value sphere of human beings and the domains of 

quality of life. Physical activities affect all dimensions of the subjective well-being of seniors. 
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Úvod 

„Naratíva seniorov1 o vstupe do dôchodku sa vzťahujú k pozitívnym reprezentáciám 

starnutia ako obdobia osobnej slobody a sebarealizácie. Ukazujú, že aktivita a predstava vstupu 

do dôchodku ako životnej etapy, ktorá otvára nové možnosti, rezonuje v spôsoboch, akými sa 

seniori vzťahujú k svojmu životu a predstavuje aktivitu ako dôležitý zdroj pocitov osobného 

naplnenia. Imperatívy musieť niečo robiť, byť v pohybe, cvičiť mozok ... sa stávajú dôležitou 

súčasťou vzťahu k starnutiu, ktorý sa premieta aj do podoby životného štýlu. Sloboda 

                                                 
1 V celom príspevku máme na mysli oba rody. 
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predstavovaná tvrdeniami „nemusím nič a môžem všetko, čo chcem“ je slobodou, ktorá je do 

značnej miery limitovaná novými požiadavkami na starnúce telo, vzťahujúcimi sa  k jeho 

kontinuálnej aktivite. Hranice aktivity sú jasne vymedzené v požiadavke „musieť niečo robiť“, 

ktorý sa stáva internalizovanou súčasťou vzťahu jednotlivcov k vlastnému starnutiu“ 

(Marhanková Hasmanová, 2011, s. 68). 

 V príspevku sa zameriavame predovšetkým na subjektívnu kvalitu života, ktorá sa týka 

emocionality a všeobecnej spokojnosti so životom. Kvalita života je veľmi subjektívna 

a individuálna, predstavuje rôzne veci pre rôznych ľudí a v rôznom čase, pričom individuálne 

tempo starnutia vedie k väčšej diferenciácii kvality života v seniorskom veku (Mühlpachr, 2004).   

 

1. Charakteristika kvality života seniorov2    

Odborná literatúra nám ponúka viacero identifikácií a klasifikácií indikátorov a domén 

kvality života, prostredníctvom ktorých je možné lepšie tento pojem uchopiť a vymedziť.  

Napríklad Stathi, Fox a McKenna (2002, s. 82) uvádzajú nasledujúce dimenzie subjektívnej 

životnej pohody seniorov: rozvojová životná pohoda obsahuje kategórie osobnostného rozvoja 

(a tie zahŕňajú znaky ako napr. úspech, výzva, kreativita, očakávania, ciele, starnutie, záujem 

o život, nahradenie práce, vstup do dôchodku); nezávislosti (so znakmi ako napr. spôsobilosť, 

závislosť, nezávislosť, sloboda, kontrola nad vlastným životom, obmedzenia); udržiavania (sem 

patria zvyky, udržiavanie sa v činnosti, v aktivite); materiálna pohoda sa skladá z finančnej 

nezávislosti (finančné zabezpečenie) a z osobného majetku (dom, záhrada); fyzická pohoda 

obsahuje telesnú kondíciu (adrenalín, cítiť sa fit, čipernosť, koordinácia, flexibilita, mobilita, 

bolesť, pevnosť, pot, neohybnosť, ohybnosť alebo pružnosť, únava) a zdravie (byť zdravý, 

kontrola váhy, gény, choroba, únava, dýchanie, strava, činnosť, srdce, nespavosť, bolesť dolnej 

časti chrbta, spánok, vytrvalosť, energia); psychická pohoda zahŕňa kognitívne funkcie 

(ostražitosť, koncentrácia, stav mysle, pokoj mysle, disciplína, rozptýlenie, pamäť, rozum, 

povinnosti, zručnosti, myslieť inak, myslieť rýchlo);  [vieru (mať vieru, kostol)]; negatívne 

vplyvy (osamelosť, nervozita, tlak, ťarbavosť, stagnácia, stres, napätie, starosti); pozitívne vplyvy 

(schopnosť užívať si život, lepšia nálada, upokojujúci účinok, spokojnosť, energia, potešenie, 

cítiť sa dobre, šťastie, spokojnosť so životom, pozitívny postoj, relaxácia, stabilita, úspech, nádej 

a i.); Ja (self) (viera v seba samého, vzhľad tela, fyzické Ja, sebavedomie, sebaovládanie, 

sebaúcta, spokojnosť so sebou samým); sociálna pohoda predstavuje [komunitné zapojenie 

(príspevky, kostol, pomoc ľuďom, dobrovoľníctvo)]; prostredie (činnosti doma aj mimo domov, 

                                                 
2 Kvalitou života seniorov sa na Slovensku zaoberajú napr.: Žumárová, 2012; Hrozenská a kol., 2008; Balogová,  

2005; Čornaničová, 2004; Határ, 2013 a i. 
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zmena krajiny, príroda, hluk, počasie, okolie človeka); rodina (deti, chod rodiny, manželstvo, 

rodičovstvo, starostlivosť o rodičov, partner); spoločenský život (známi, iný prístup k ľuďom, 

priatelia, izolácia, stretávanie sa s ľuďmi, stretávanie ľudí s rovnakými záujmami, susedia, 

osobné vzťahy, byť potrebný). Tieto dimenzie neexistujú ako úplne nezávislé konštrukty, sú 

determinované subjektívnymi skúsenosťami. 

Jednotlivé domény, či dimenzie, zložky alebo indikátory kvality života si autori 

prispôsobujú mnohotvárne, ale podstatné ukazovatele kvality života sa viažu na ľudské potreby 

a hodnotové orientácie jednotlivcov. Potrebu objasnenia pojmu „kvalita života“ cez axiologické 

univerzum načrtá napr. Balogová (2003), ktorá tvrdí, že kvalita života závisí od hľadania hodnôt 

v živote človeka. Podľa Frka a Frka (2003, s. 84) kvalitu života je možné hodnotiť z perspektívy 

rôznych väzieb, ktoré sú porovnateľné s hierarchiou potrieb človeka. Medzi takéto väzby patria 

základné schopnosti a faktory ako autonómia, sebestačnosť, neprítomnosť bolesti, určitý 

finančný štandard, životný priestor, pocit užitočnosti pre iných, určitý stupeň šťastia, morálky 

a pod. Kvalitu života spájajú aj s pocitom potreby sebarealizácie, tvorivého rozvoja osobnosti, 

s pocitom významu vlastnej užitočnosti, potreby aktívneho životného postoja, potreby 

presadenia individuálnej mnohotvárnosti, potreby dosiahnuť určitú úroveň kultúrnej vyspelosti, 

nadväzovať mnohostranné pozitívne medziľudské vzťahy, aktívne využívať voľný čas, potreby 

zmeny v prístupe k životnému prostrediu, ako aj potreby v prístupe k materiálnemu bohatstvu. 

Zároveň autori konštatujú, že kvalita života sa dnes dostáva do popredia hodnotového systému 

človeka, ale pre rôzne osoby môže znamenať rôzne hodnoty. Závisí od takých faktorov, akými 

sú zdravie, sociálna istota, osobnosť, štýl života a pod. Zahŕňa historické, kultúrne a životné 

vývojové prvky. Biologické a vedecké úvahy o nej vedú nevyhnutne k filozofii, k hodnotovému 

systému človeka. 

 

2. Axiologické aspekty kvality života a pohybovej aktivity  

Kľúčovým problémom je chápanie kvality života, ktoré závisí predovšetkým od 

hodnotovej orientácie človeka, na jeho vnímaní zmyslu života a ochote voliť k jeho dosiahnutiu 

zodpovedajúce nástroje (Štilec 2004). 

Referenčný rámec pojmu hodnota je v svojej podstate značne rozsiahly. Z definícií 

v dostupnej literatúre napr. Kozierová a kol. (1995) tvrdia, že hodnota býva zvyčajne chápaná v 

hovorovej reči ako synonymum pojmu cena, význam, dôležitosť. Z tohto hľadiska je potom 

možné definovať hodnotu ako niečo cenné, ako vieru alebo presvedčenie, ktoré osoba pokladá 

za vzácne. Ďalej uvádzajú, že hodnoty sú súborom osobných presvedčení a postojov k pravde, 

ku kráse i k cene akejkoľvek myšlienky, objektu, či správania. Sú účelovo orientované a dávajú 
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smer a zmysel životu jednotlivca. Utvárajú sa na základe kontaktov s ľuďmi, so životným 

prostredím i sebou samým, sú odvodené zo životných skúseností. Tvoria základ správania sa. 

Akonáhle si je človek vedomý svojich hodnôt, hodnoty sa stávajú vnútornou kontrolou správania. 

Kozierová a kol. (1995) asociujú účelovú orientáciu hodnôt s funkciou hodnoty usmerňovať 

ľudský život, dávať mu zmysel.  

Dôkladným výkladom spojitosti pohybovej aktivity s hodnotovou sférou človeka sa 

zaoberá Ďuríček (2003). Podľa neho tradicionalistické videnie hodnôt pohybu je spojené 

s výkonom a naďalej ostáva dominantné v športe. Modernistické videnie je spojené so zdravím, 

s akcentovaním zdravotných hodnôt pohybu. Paleta hodnôt pohybovej rekreácie je však 

podstatne širšia ako výkon a zdravie. Predstavuje ju v schéme č. 1 spolu s rekreačnými cieľmi, 

ktoré sú v jadre a môžu mať rozmanitú mieru svojho zastúpenia. 

 

Schéma č. 1 Osobnostné hodnoty a rekreačné ciele 

 

Zdroj: Ďuríček  (2003, s. 589) 

 

Ďuríček (2003, s. 589) popisuje skupiny hodnôt, ktoré sú potenciálnym zdrojom 

inšpirácie pre rozmanito pohybovo orientovaných ľudí. Rozlišuje: 
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 zdravotné hodnoty – naplnenie biologickej potreby pohybu; zabezpečenie optimálneho 

stavu funkčných systémov organizmu; preventívne, liečebné, poúrazové; kompenzačné; 

kondičné; spomalenie fyziologickej involúcie – starnutia, 

 psycho-hygienické hodnoty – relaxácia pohybom, sugestívna regulácia duševných stavov; 

funkčná slasť; svalové uvoľnenie a korekcia psychickej tenzie; katarzia nepriaznivých 

zážitkov a stavov, návrat k norme, 

 sociálno – spoločenské hodnoty – uspokojovanie sociálnych potrieb interakcie, 

kooperácie, vplyvu (moci), nadobúdania, agresivity; dodržiavanie spoločenských noriem; 

súťaženie, sociálny status, sociálne role, manifestovanie životného štýlu; sociálne 

hodnotenie; upevňovanie rodinných vzťahov, 

 výchovné / sebavýchovné hodnoty – návyky k pohybovej aktivite; pohyb ako zdroj 

estetických zážitkov a kultúrnych hodnôt; sebaakceptácia, sebavedomie, sebakritickosť, 

realita; pozitívne myslenie, nezávislosť; fair-play, rešpektovanie etiky; pomoc iným; 

starostlivosť o telo; proekologické správanie, 

 vzdelávacie / sebavzdelávacie hodnoty – intelektuálny rozvoj; sebapoznávanie; suma 

osvojených zručností a ich transfer do iných sfér; pohybová docilita; tvorenie pohybu 

a pohybových režimov; vnímanie svojich nedostatkov a tvorba metód ich prekonávania, 

 psychologické hodnoty – motivácia k pohybu a výkonu; adaptabilita na zmeny a záťaž; 

znášanie úspechu a neúspechu – emocionalita (zážitky); frustrácia, vôľové nároky; strach, 

odvaha; pohybové myslenie, ideomotorika, predstavivosť, tvorivosť; sebaovládanie, 

hodnotová orientácia; pekný vzhľad, telo ako zdroj zdravia a krásna; sebarealizácia, 

 výkonnostné hodnoty – kultivovanosť, štýlovosť, ladnosť, ekonomickosť, majstrovstvo 

pohybu; tvorenie konštantnej a variabilnej zložky pohybu; ľudské telo ako hmotný zdroj 

výkonov. 

Pri analýze vyššie uvedených skupín hodnôt si uvedomujeme istú kontextualizáciu so 

syntetizujúcim modelom kvality života, ktorý prezentuje Svetová zdravotnícka organizácia 

(WHOQOL), týkajúci sa šiestich domén kvality života s rôznymi indikátormi3. Ide o: telesné 

zdravie, psychické zdravie, úroveň nezávislosti, sociálne vzťahy, prostredie a spiritualitu.  

                                                 
 3 Ide o nasledovné indikátory: telesné zdravie - energia a únava, bolesť a diskomfort, spánok a odpočinok; 

psychické zdravie - imidž vlastného tela a zjavu, negatívne a pozitívne emócie, sebahodnotenie, spôsob 

myslenia, učenie, sústredenosť, pamäť a pozornosť; úroveň nezávislosti – mobilita (pohyb), aktivity 

v každodennom živote, závislosť od liekov a zdravotných pomôcok a pracovná kapacita; sociálne vzťahy - 

osobné vzťahy, sociálna podpora a sexuálne aktivity; prostredie - indikátory; finančné zdroje, sloboda, 

fyzická bezpečnosť, zdravie a sociálna starostlivosť, prostredie domova, možnosti získať informácie 

a kompetencie, fyzikálne prostredie (hluk, klíma...), cestovanie, účasť na rekreácii; spiritualita – indikátor;  

osobné presvedčenie, viera, hodnotová orientácia. 



114 

 

Poukazujeme na spojitosti pohybovej aktivity s hodnotovou sférou človeka 

a s doménami kvality života: 

 zdravotné hodnoty – pohybové aktivity: naplnenie biologickej potreby pohybu; 

zabezpečenie optimálneho stavu funkčných systémov organizmu; preventívne, liečebné, 

poúrazové; kompenzačné; kondičné; spomalenie fyziologickej involúcie – starnutia; - 

domény kvality života: telesné zdravie a úroveň nezávislosti, 

 psycho-hygienické hodnoty – pohybové aktivity: relaxácia pohybom, sugestívna regulácia 

duševných stavov; funkčná slasť; svalové uvoľnenie a korekcia psychickej tenzie; 

katarzia nepriaznivých zážitkov a stavov, návrat k norme; - domény kvality života: 

psychické zdravie, spiritualita, 

 sociálno – spoločenské hodnoty – pohybové aktivity: uspokojovanie sociálnych potrieb 

interakcie, kooperácie, vplyvu (moci), nadobúdania, agresivity; dodržiavanie 

spoločenských noriem; súťaženie, sociálny status, sociálne role, manifestovanie 

životného štýlu; sociálne hodnotenie; upevňovanie rodinných vzťahov; - domény kvality 

života: sociálne vzťahy, 

 výchovné / sebavýchovné hodnoty – pohybové aktivity: návyky k pohybovej aktivite; 

pohyb ako zdroj estetických zážitkov a kultúrnych hodnôt; sebaakceptácia, sebavedomie, 

sebakritickosť, realita; pozitívne myslenie, nezávislosť; fair-play, rešpektovanie etiky; 

pomoc iným; starostlivosť o telo; proekologické správanie; - domény kvality života: 

sociálne vzťahy, psychické zdravie, fyzické zdravie, úroveň nezávislosti, prostredie, 

 vzdelávacie / sebavzdelávacie hodnoty – pohybové aktivity: intelektuálny rozvoj; 

sebapoznávanie; suma osvojených zručností a ich transfer do iných sfér; pohybová 

docilita; tvorenie pohybu a pohybových režimov; vnímanie svojich nedostatkov a tvorba 

metód ich prekonávania; - domény kvality života: psychické zdravie, fyzické zdravie, 

úroveň nezávislosti, 

 psychologické hodnoty – pohybové aktivity: motivácia k pohybu a výkonu; adaptabilita 

na zmeny a záťaž; znášanie úspechu a neúspechu – emocionalita (zážitky) ; frustrácia, 

vôľové nároky; strach, odvaha; pohybové myslenie, ideomotorika, predstavivosť, 

tvorivosť; sebaovládanie, hodnotová orientácia; pekný vzhľad, telo ako zdroj zdravia a 

krásna; sebarealizácia; - domény kvality života: psychické zdravie, fyzické zdravie, 

 výkonnostné hodnoty – pohybové aktivity: kultivovanosť, štýlovosť, ladnosť, 

ekonomickosť, majstrovstvo pohybu; tvorenie konštantnej a variabilnej zložky pohybu; 
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ľudské telo ako hmotný zdroj výkonov - domény kvality života: fyzické zdravie, úroveň 

nezávislosti. 

Sumarizujúc vyššie uvedené dospievame k záveru, že dané skupiny hodnôt s príslušnými 

ekvivalentmi pohybovej aktivity sa najviac vzťahujú k telesnému zdraviu ako k doméne kvality 

života, v počte päť, ide o zdravotné hodnoty, sebavýchovné/výchovné hodnoty, 

sebavzdelácie/vzdelávacie hodnoty, psychologické hodnoty a výkonnostné hodnoty. 

K psychickému zdraviu inklinuje súbor psychohygienických, psychologických, 

sebavzdelávacích/vzdelávacích a sebavýchovných/výchovných hodnôt. Do úrovne nezávislosti 

presahuje skupina zdravotných, výkonnostných hodnôt ako aj sebavýchovné/výchovné hodnoty, 

sebavzdelácie/vzdelávacie hodnoty. Doména sociálnych vzťahov súvisí najmä so sociálno-

spoločenskými hodnotami a so sebavýchovnými/výchovnými hodnotami. Spiritualita sa 

premieta prostredníctvom psychohygienických hodnôt a sebavýchovných/výchovných hodnôt. 

Doména kvality života - prostredie sa viaže na sebavýchovné/výchovné hodnoty. 

V spojitosti s pohybovou aktivitou seniorov na kvalitu ich života najviac vplývajú 

sebavýchovné/výchovné hodnoty ako aj vzdelávacie/sebavzdelávacie hodnoty, nakoľko 

determinujú všetkých šesť spomínaných domén (sebavýchovné/výchovné 6 domén 

a sebavzdelávacie /vzdelávacie tri domény). Týmto úsudkom podčiarkujeme opodstatnenosť 

venovania sa pohybovej aktivite ako prostriedku zvyšovania kvality života v poli teórie výchovy 

a vzdelávania dospelých.  

Aktivity seniorov majú výrazný vplyv na zdravie, ich pohodu, kvalitu života a osobnú 

spokojnosť. Konštrukcia aktívneho starnutia ako lepšieho starnutia, vedie podľa Marhankovej 

Hasmanovej (2011) k fragmentarizácii seniorskej populácie na tých, ktorí sú schopní žiť aktívne 

a zaslúžia si tak náš obdiv, a tých, ktorí v tomto projekte zlyhávajú. Potenciálne zlyhanie je 

konštruované predovšetkým ako výsledok individuálneho zlyhania, ktoré je vzťahované 

k predstavám rezignácie, neochoty, poddania sa starnutia. Aktívny životný štýl predstavuje 

výsledok individuálneho úsilia, produkt usilovnej práce, ktorá so sebou prináša nutnú dávku 

premáhania, čo je zhodné s názorom Tokárovej (2002, s. 8),  že: „rozhodujúcou podmienkou 

naplnenia vlastných predstáv o kvalitnom živote je miera osobnej aktivity, cieľavedomosti, vôle, 

trpezlivosti a ďalších osobnostných vlastností, bez ktorých sa život nestane nikomu automaticky 

kvalitným a plnohodnotným“.  

 

3. Pohybová aktivita ako determinant kvality života seniorov 

Ettinger a kol. (2007, s. 27-28) uvádzajú, že ľudia starší 50 a viac rokov poznajú benefity 

pohybovej aktívnosti a tvrdia, že pohybová aktivita: 
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 zlepšuje celkové zdravie 83%, 

 dodáva viac energie 69%, 

 chráni pred ochorením 67%, 

 znižuje stres 60%, 

 kontroluje hmotnosť 60%, 

 zlepšuje body image 48%, 

 pomáha socializácii s ďalšími 34%, 

 zlepšuje sex 28%. 

Zároveň zistili, že zvýšená miera účasti na pohybových aktivitách zlepšuje: dlhovekosť, 

kĺbovú flexibilitu, funkčný a nezávislý život, silu kostí, lepší spánok, kontrolu telesnej hmotnosti, 

životnú pohodu, čím charakterizovali zdravotné benefity pravidelnej pohybovej aktivity 

/aktívnosti. Zvýšená pohyblivá aktívnosť ďalej znižuje podľa nich riziko infarktu, depresiu, 

riziko straty pamäti...  

      Istú zhodu vo špecifikácii benefitov pohybovej aktivity vnímame aj v úvahách            

Šeráka (2005), ktorý tvrdí, že pohyb má dôležité miesto pri aktívnom odpočinku, obnovovaniu 

psychofyzickej rovnováhy, pri tlmení mentálnej záťaže, stresu a depresii.  

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (1996) sa pohybová aktivita seniorov prejavuje 

zo sociologického hľadiska okamžitým ako aj dlhodobým efektom. Za okamžitý efekt, istý 

benefit, považuje posilnenie seniorov a podporu v osvojení si aktívnejšej roly v spoločnosti. 

Pomáha tak pri vytesňovaní sedavého spôsobu života zo životného štýlu seniora. Ďalším 

okamžitým efektom je zlepšenie sociálnej integrácie kde pohybové programy realizované najmä 

v malých skupinách podporujú sociálnu a interkulturálnu interakciu mnohých seniorov. 

K dlhodobejším efektom patria formovanie nových priateľstiev, rozšírenie sociálnej siete 

seniora, osvojovanie si nových rol a v neposlednom rade podpora intergeneračných aktivít, ktoré 

pomáhajú pri potieraní stereotypného vnímania starnutia a starších ľudí. Pre spoločnosť má 

pohybová aktivita seniorov význam z pohľadu redukcie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, 

zvýšenia produktivity starších ľudí a propagácie pozitívneho a aktívneho obrazu starších ľudí. 

Uvedené prvky, či zistenia z rôznych výskumov o blahodarnom účinku pohybových 

aktivít na oddialenie fyziologického poklesu výkonnosti v starobe môžu predstavovať atribúty 

motivácie seniorov k pohybu. Mnohí starší ľudia sú do vysokého veku aktívni, venujú sa 

obľúbeným činnostiam, pričom determinanty ich aktívnosti súvisia s rodinnými vzťahmi, 

okruhom priateľov a funkčnou zdatnosťou seniorov. Junger – Zusková – Bakalár (2005) napr. 
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uvádzajú, že hlavnými dôvodmi účasti seniorov na cvičení sú nuda, zvedavosť, radosť 

z pohybu, možnosť zabaviť sa, možnosť stretnutia s mladými ľuďmi, potreba pohybu, zdravie...  

Stathi, Fox a McKenna (2002, s. 76) uskutočnili výskum, ktorý sa týkal dimenzií 

subjektívnej životnej pohody aktívnych starších ľudí a vplyvu účasti v programoch 

štrukturovaných pohybových aktivít naň. V ich výsledkoch sa objavujú viaceré benefity 

pohybovej aktívnosti, o ktorých sme sa zmienili vyššie, ale tieto výhody resp. blahodárne účinky 

pohybovej aktívnosti sa priamo viažu na uvedené dimenzie. Píšu, že pohybové aktivity vplývajú 

na všetky dimenzie subjektívnej životnej pohody seniorov, s výnimkou materiálnej pohody. Na 

jednotlivé dimenzie a ich súvzťažnosť s pohybovými aktivitami nazerajú nasledovne:      

Rozvojová životná pohoda a pohybové aktivity 

Táto dimenzia predstavuje osobný rozvoj, nezávislosť a tzv. zdravé prispôsobenie sa 

vyššiemu veku. Odkazuje na potrebu rozvoja seba samého, na dôležitosť byť nezávislým, naďalej 

sledovať osobné ciele a túžby, na potrebu zachovania rušného a aktívneho života. Seniori 

vnímajú životnú pohodu cez tieto interpretácie: „dosiahnuť predovšetkým to, čo chcete“; „byť 

schopný robiť to, čo chcete robiť“. Pohybové aktivity dávajú jedincovi zmysel, pocit radosti, 

pocit uspokojenia, že je stále schopný vykonávať veci, ktoré mal rád, s istou možnosťou ďalšieho 

zlepšenia. 

Materiálna pohoda a pohybové aktivity 

Materiálna pohoda nie je ovplyvnená účasťou na pohybových aktivitách. Majetok je pre 

seniorov dôležitý, ale nezaisťuje životnú pohodu. Z popisovaného výskumu, ktorý realizovali 

spomínaní autori vyplynulo, že nikto z respondentov neuviedol aspekty materiálnej pohody ako 

výsledok pohybových aktivít.  

Fyzická pohoda a pohybové aktivity 

Fyzické zdravie a neprítomnosť choroby sú dôležitými indikátormi subjektívnej životnej 

pohody. Seniori tvrdia, že „nezáleží na tom koľko peňazí máte, ak nemáte zdravie, nemáte nič“. 

Zdravie ovplyvňuje ostatné aspekty životnej pohody. Autori tiež upozorňujú na funkčný element 

vo fyzickej pohode a to taký, že pohybové aktivity spomaľujú priebeh niektorých chronických 

ochorení (napr. artritídy). Fitnes je signifikantný prvok fyzickej pohody. Seniori veria, že 

„potrebujete sa cítiť fit, pretože ak sa necítite fit, všetko čo robíte, si neviete užiť“. „Pohodu 

pociťujete, keď ste vo fyzickej kondícii“. Účasť v programoch pohybových aktivít vedie k lepšej 

kontrole dýchania, lepšiemu spánku a pod. Respondenti uvádzajú, že ak necvičia, strácajú 

elasticitu a stávajú sa viac a viac imobilnými. Cvičenie im preto pomáha udržiavať mobilitu 

a funkčnosť. 

Psychická pohoda a pohybové aktivity 
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Vyhlásenie „cítiť sa dobre“, „byť spokojný s priebehom života“ a „byť mentálne čulý“ 

predstavujú hlavné charakteristiky psychickej pohody. Respondenti sa zmieňujú o tom, že je 

dôležité „byť spokojný“ a „užívať si život“. Pohybové aktivity  zohrávajú mnohopočetnú rolu, 

udržiavajú seniorov mentálne čulých, sú dobrým odreagovaním sa od problémov a preto je veľmi 

dôležité, aby sa mohli zúčastňovať pohybových aktivít, ktoré im prinášajú radosť a šťastie. Cez 

pohybové aktivity vyzerá ich život lepšie. Cvičenie je viac ako fyzická či psychická záležitosť, 

pomáha im robiť veci s viac pozitívnym postojom. Prostredníctvom cvičenia sa zlepšuje úroveň 

sebaovládania. 

Sociálna pohoda a pohybové aktivity 

Veľa respondentov považuje rodinný život za veľmi dôležitý. „Som v pohode, keď je 

moja rodina v pohode“. Ďalej sú veľmi dôležití priatelia, ktorí vás podporujú. Potrebujú 

priateľov, pretože je pre nich dôležité cítiť sa byť potrební, chcení a obávajú sa osamelosti. 

Zhodujú sa, že jeden z najdôležitejších výstupov účasti v programe pohybových aktivít je 

možnosť stretávať ľudí a obohacovať svoj sociálny život.  

  Pravidelná, predovšetkým skupinová štruktúrovaná pohybová aktivita, zastrešená 

pohybovým programom, kde sa vykonáva v určitej pravidelnej frekvencii pozitívne vplýva na 

vnímanie zdravia a tým k zvýšeniu kvality života (Fialová, Vlastníková, 2013). Autorky dospeli 

aj k záveru, že aj nižšia intenzita a frekvencia pohybovej aktivity môže zlepšiť kvalitu života, 

pokiaľ bude prevádzaná dlhodobo. Zistili tiež, že edukácia v oblasti zdravého životného štýlu 

a absolvovanie desaťmesačných pohybových programov významne ovplyvnili vybrané 

ukazovatele kvality života ich probantiek výskumu, ktoré boli zaradené do experimentálnych 

skupín. V kontrolnej skupine, ktorá  bola bez pohybovej aktivity nedošlo k žiadnym dôležitým 

zmenám v hodnoteniach sledovaných oblastí kvality života.    

 

Záver 

Z uvedeného vyplýva, že pohybové aktivity sú rozhodujúcim prostriedkom zvyšovania 

kvality života ľudí v dôchodkovom veku. Pohybový program pre seniorov, ktorý pozitívne 

vplýva na ich kvalitu života, by mal byť zostavovaný s citom pre špecifiká vzdelávania seniorov, 

čo do obsahu, objemu, intenzity a frekvencie a úspešný bude ak sa výsledky edukácie pretavia 

do ich využiteľnosti v každodennom živote.   

 

Tento príspevok vznikol za podpory grantovej agentúry VEGA v rámci grantovej úlohy č. 

1/0706/17 Vzťah pohybovej aktivity a obezity starších žien. 
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