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K andragogickým aspektom rozvoja telesnej 
kultúry seniorov 

 
Martina Šoltisová – Semešiová  

 
 Abstrakt: V príspevku poukazujeme na význam rozvoja telesnej kul-
túry seniorov. Telesnú kultúru vnímame ako významný nástroj zlepšo-
vania kvality života seniorov, pretože prostredníctvom jednotlivých jej 
komponentov sa posilňuje telesné zdravie, imidž  tela a zjavu, pozitívne 
emócie, čo nás privádza k spokojnosti. Udržiava sa úroveň nezávislosti 
a nadväzujú sa nové sociálne kontakty, tak dôležité v období staroby. 
Pravidelný pohyb, aktívny spôsob života okrem iného pozitívne vplývajú 
na sebestačnosť a kvalitu života seniorov. 
 
 Abstract: The aim of the paper is to point out the significance of 
physical culture of seniors. We perceive physical culture as a significant 
mean of seniors´quality of life improvement. Employing its individual 
components, it improves physical health, body image and positive emo-
tions. This leads to satisfaction. It maintains the level of independence 
and helps to socialise, so important in elder age. The regular movement 
and active way of life among other things positively influence the auto-
nomy and quality of life of seniors. 
 
 Kľúčové slová: pohybové aktivity seniorov, pohybová rekreácia, 
telesná kultúra 

 
     V minulosti sa staroba stotožňovala s chorobou, v súčasnosti je 
to už len mýtus. Konštantná forma skutočnosti, že s pribúdajúcimi 
rokmi pribúdajú choroby a ťažkosti je stále relevantná, ale nie je to 
jav nevyhnutný. Odborníci sa domnievajú, že tento fenomén je 
podmienený životným štýlom, myslením, zlozvykmi, resp. život-
ným prostredím. Myslenie, že tzv. nič nerobením, oddychovaním 
ušetríme energiu a budeme zdravší alebo budeme pomalšie star-
núť, je omylom. Je potrebné mať  na pamäti, že pohyb je základ-
ným prejavom života. 
     Snahou každého človeka je prežiť plnohodnotný, kvalitný život 
(Frk, 2002, s. 165). Vynaložené sily na dosiahnutie takéhoto cieľa 
sa upriamujú na rôzne sféry osobného, ale aj spoločenského života.  
     Spektrum aktivít starších ľudí je rôzne, niektorí z nich ostávajú 
ďalej pracovať, iní sa stávajú „nezamestnanými“ dôchodcami, ktorí 
sú však naďalej produktívni, pretože sa podieľajú na výchove mla-
dej generácie, pracujú v domácnosti a pod. Vo všeobecnosti je 
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známe, že venovanie sa rôznym aktivitám, spomaľuje proces star-
nutia a čo najdlhšie udržiava telesnú i duševnú čulosť.  
     Pravidelný pohyb, aktívny spôsob života pozitívne vplývajú na 
sebestačnosť a kvalitu života seniorov. G. Zvolenský (1994) dodáva, 
že okrem pohybovej aktivity treba klásť dôraz na správny režim, 
racionálnu výživu, dostatočný odpočinok, regeneráciu a otužovanie 
organizmu.  
     Podľa M. Šeráka (2005) má pohyb dôležité miesto pri aktívnom 
odpočinku, obnovovaniu psychofyzickej rovnováhy, pri tlmení 
mentálnej záťaže, stresu a depresii. Uvedené prvky, či zistenia 
z rôznych výskumov o blahodárnom účinku pohybových aktivít na 
oddialenie fyziologického poklesu výkonnosti v starobe môžu pred-
stavovať atribúty motivácie seniorov k pohybu. M. Štilec (2004) 
zistil, že seniorov motivuje k pohybovým aktivitám okruh priate-
ľov, ktorí majú sami vzťah k pohybu, ďalej odporúčanie lekára zo 
zdravotných dôvodov a príklad rodinného prostredia. J. Junger, K. 
Zusková, P. Bakalár (2005) 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 a pod. Z prieskumov L. Gödölleho a J. Labudovej (1994) 
vyplynulo, že starší ľudia nazerajú na pohyb ako na spôsob sebare-
alizácie. 
     Dôležitým činiteľom realizácie pohybovej aktivity seniorov je 
dobrá informovanosť. O potrebe osvety, ktorá by smerovala 
k presviedčaniu starších ľudí, aby v širšej miere akceptovali pohy-
bový režim sa zmieňuje aj B. Balogová (2005). Autorka konštatuje, 
že systematickým pôsobením sa dá aj v staršom veku formovať po-
zitívny vzťah k pohybovej činnosti a tým vytvoriť návyk zaraďovať 
cvičenie pravidelne do režimu dňa. Na str. 28 udáva, že „existujú aj 
návrhy, aby sa v pohybovom režime vyskytovali činnosti na rozvoj 
vytrvalosti v rozsahu 70%, na rozvoj pohybovej koordinácie 
v rozsahu 20% a 10% objemu by sa malo vyčleniť na silové cviče-
nia“. 
     Základnou podmienkou na vykonávanie pohybovej činnosti 
v staršom veku je podľa B. Balogovej (2005) úroveň chápania jej 
prínosu a úžitku. V období staroby je nutné nazerať na cvičenie ako 
na prostriedok, nie ako na cieľ (Junger, Zusková, Bakalár, 2005). 
Podľa B. Balogovej (2005) je vytváranie trvalého vedomia pre pra-
videlnú pohybovú činnosť spojené so skúsenosťami, s úrovňou 
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zdravotného stavu, s telesnou pripravenosťou a predchádzajúcimi 
pohybovými skúsenosťami.   
     J. Vymazal (1990, in Šerák, 2005) udáva, že väčšina telovýchov-
ných aktivít prebieha ako samostatná sebavzdelávacia a autore-
gulatívna aktivita, často s črtami spontánnosti a rôznorodej záuj-
movej činnosti. 
     V našej krajine sa v súčasnosti stretávame skôr s pasívnejším 
prístupom k pravidelnej pohybovej činnosti a s pasívnym prežíva-
ním staroby. Domnievame sa, že to súvisí jednak so sociokultúr-
nym prostredím, s historickým kontextom prístupu k staršej gene-
rácii, so vzdelaním, so zdravotným stavom staršej populácie, 
s finančnou situáciou ako aj s ich hodnotovou orientáciou. Voľný 
čas, voľnočasové aktivity sa zväčša nenachádzajú na popredných 
miestach hodnotových rebríčkov našich seniorov, ale vyskytujú sa 
prevažne na 4. – 5. mieste po Bohu, zdraví a rodine.  
     Až demokratizácia spoločnosti prináša hľadanie nových vzorov 
života v starobe a vzrastajúce zastúpenie seniorov v populácii je len 
jedným z vejára faktorov, ktoré evokujú snahu o kvalitu a dôs-
tojnosť života v séniu. 
     V súčasnosti je problematika rozvoja telesnej kultúry seniorov 
málo prepracovaná. Stretávame sa napríklad s nedostatočnou pro-
pagáciou možností pohybových aktivít staršej generácie a animá-
ciou, či s nepostačujúcou motiváciou seniorov k rozvoju telesnej 
kultúry a pod. Za najfrekventovanejšie pohybové aktivity seniorov 
považujeme samotnú chôdzu, cestovanie, turistiku, plávanie, nie-
ktorí si radi zacvičia prvky jógy, či známy systém cvikov pod ná-
zvom „päť (prípadne sedem) tibeťanov.  
     Otázkami aktivity seniorov sa zaoberá M. Štilec (2004). Autor sa 
pokúsil vyšpecifikovať príčiny zníženej aktivity seniorov. Rozlišuje 
osobnostné faktory, ktoré môžu byť fyzické (zdravie, choroba, 
zdatnosť), psychické (očakávanie kladného zážitku, ktorý sa nedo-
staví, pohodlnosť) a faktory blízkeho okolia, ktoré delí na sociálne 
(okolie ho nechápe, je zosmiešňovaný) a ekologické (zlá do-
prava...).  
     Osobné rozhodnutie, starostlivosť o člena rodiny, zdravotne ob-
jektívne faktory ako je choroba, zranenie, či zdravotne subjektívne 
faktory, zahrňujúce pocity únavy, nezáujem, výhovorky tvoria 
komplex dôvodov, ktoré prevládajú pri zanechaní pravidelnejšej 
pohybovej činnosti (Štilec, 2004). 
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     V náväznosti na postupné zhoršovanie zdravotného stavu a pri-
búdajúce ťažkosti v období staroby sa domnievame, že v súvislosti 
so seniormi je najvhodnejšie uvažovať o pohybovej rekreácii 
a postupne upúšťať od športu, ktorý je zameraný na výkon. Pohy-
bová rekreácia je podľa M. Šeráka (2005) formou voľnočasových 
aktivít, ktorá sa zameriava na obnovu síl, udržiavanie telesnej kon-
dície, kvalitné vyplnenie voľného času. Iný avšak podobný pohľad 
na pohybovú rekreáciu poskytujú J. Junger et al. (1995, s. 2), ktorí 
sa zmieňujú o rekreačnej telesnej výchove a športe ako o „súčasti 
telesnej kultúry a rekreácie zameranej na obnovu a rozvoj život-
ných síl, udržanie telesnej a duševnej kondície, osvieženie, zábavu 
a aktívny odpočinok prostredníctvom záujmovej telovýchovnej 
a športovej činnosti“. Telesná kultúra je podľa neho súčasťou kul-
túry spoločnosti a komponentom jej spôsobu života. Okrem toho ju 
vníma ako špecifickú sféru ľudskej spoločnosti, v procese ktorej 
človek vystupuje do interakcie so životným prostredím a v nie po-
slednom rade je to oblasť podieľajúca sa na prehlbovaní sociálnych 
kontaktov.  
     Telesnú kultúru vnímame ako významný  nástroj zlepšovania 
kvality života seniorov, pretože prostredníctvom jednotlivých jej 
komponentov sa posilňuje telesné zdravie, imidž  tela a zjavu, po-
zitívne emócie, čo nás privádza k spokojnosti. Udržiava sa úroveň 
nezávislosti a nadväzujú sa nové sociálne kontakty, tak dôležité 
v období staroby. 
     Andragogika ako veda zaoberajúca sa pomocou, starostlivosťou 
a podporou jedincov v období dospelosti a staroby, by mala svoju 
pozornosť obrátiť aj na problematiku rozvoja telesnej kultúry se-
niorov, ktorá by sa týkala teórie kurikula (pozri: Prusáková, 2005), 
sebavýchovy a sebavzdelávania, determinantov ovplyvňujúcich 
proces edukácie, motivácie seniorov k pohybovým aktivitám 
a popularizácie programov zameraných na aktívne prežívanie sta-
roby s dôrazom na rozvoj telesnej kultúry. 

 Text je výstupom grantovej úlohy VEGA č.1/3649/06 Úloha 
vzdelávania dospelých a sociálnej práce v spoločnosti založenej na 
vedomostiach a v štáte verejného blaha. 
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