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STARNUTIE POPULÁCIE A STAROSTLIVOSŤ O GERONTOV 
Z POHĽADU ŠTÁTU, MEDICÍNY A CIRKVI 

 
Jana RUDAČKOVÁ 

 
Abstract: The main purpose of this contribution is to point out the necessity 
of providing the geronts with sufficient health, social and pastoral care 
(including the pastoral counseling). All these aspects should connect to and 
fulfill each other. A very important part of the care of elderly people is the 
supply and support of the Church since Christian social care shall be a 
natural and inseparable component of the Church itself and every Church 
member’s life as well.  

 
 
Úvod 

Štatistické údaje týkajúce sa štruktúry obyvateľstva v EU-271 
jednoznačne dokazujú nielen nárast, ale predovšetkým rapídne 
starnutie populácie. Vychádzajúc z prognóz európskeho štatistické-
ho úradu EUROSTAT sa populácia EU-27 zvýši do roku 2035 
z doterajších 495,4 mil. (r. 2008) až na 520,7 mil. Od roku 2035 až do 
roku 2060 však bude klesať až na predpokladanú hodnotu 505,7 mil. 
(k 01.01.2060). Keďže počet úmrtí prevýši počet pôrodov už v roku 
2015, jediným faktorom nárastu populácie bude pozitívna migrácia.  

Podiel obyvateľstva vo veku 65+ sa do roku 2060 zvýši z dote-
rajších 17,1 % na 30%, t.j. z 84,6 mil. na 151,5 mil. Obdobne je 
prognózovaný takmer trojnásobný nárast počtu obyvateľstva vo veku 
80+, a to z terajších 21,8 mil. na 61, 4 mil. (2060). Kým v súčasnosti 
pripadajú na jednu osobu vo veku 65+ štyri osoby v produktívnom 
veku (15-64 r. ), v roku 2060 bude odhadovaný pomer v EU-27 už len 
1:2. Aj tu však môžeme badať rozdiely medzi jednotlivými členskými 
štátmi, na jednej strane Luxembursko (23,57 %), Veľká Británia (24,74 
%) a Dánsko (25,04 %), na strane druhej Poľsko (36,18 %), Slovensko 
(36,1%) a Rumunsko (34, 96 %). Slovensko bude patriť do skupiny 

                                                 
1  27 členských štátov Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, ČR, Dánsko, 
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxem-
bursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia.  
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krajín s najnižším počtom pracujúcich na osobu v dôchodkovom 
veku.1 

Z uvedených štatistík jasne vyplýva, že otázka starostlivosti o ge-
rontov je nielen závažným problémom, ale v kombinácii so súčasnou 
ekonomickou krízou aj otázkou nanajvýš aktuálnou. 

 
1 Obdobie staroby a javy s ňou spojené  

Existuje niekoľko klasifikácií staroby, ktoré vymedzujú 
jednotlivé obdobia na základe rôznych kritérií. Jednou z najčastejšie 
a najširšie používaných je medzinárodne uznaná konvencia WHO, 
ktorá rozlišuje z hľadiska chronologického veku tri vekové kategórie 
staroby: 

• 60 – 74 rokov: presénium (raná staroba), 
• 75 – 89 rokov: sénium (vlastná staroba),  
• 90 rokov a viac: dlhovekosť.2 
Typickými prejavmi chorobnosti vo vyššom veku sú 

multimorbidita (súčasný výskyt viacerých ochorení) a geriatrický 
maladaptačný syndróm (prejav adapatačného zlyhania). Medzi 
najčastejšie dôsledky multimorbidity a negatívne javy, ktorým musia 
geronti čeliť, patria najmä: 

• zvýšená frekvencia vyšetrení u praktického lekára i špe-
cialistov, 

• vyššia spotreba farmaceutík a neustále zvyšovanie finančnej 
spoluúčasti seniora pri úhrade liekov a zdravotníckych pomôcok 
(ako najčastejšieho recipienta zdravotníckych služieb), napr. okuliare, 
pomôcky na čítanie, načúvacie prístroje, zubné náhrady, ortopedické 
pomôcky atď.  

• častejšia hospitalizácia v zdravotníckych zariadeniach,  
• nedostatočná dostupnosť zdravotníckych zariadení, najmä 

špecializovaných geriatrických a gerontopsychiatrických oddelení, 
• nedostatočná kvalita poskytovaných služieb. 
Spoločným menovateľom vyššie spomenutých javov je 

nepriaznivá finančná situácia gerontov. Podľa údajov Sociálnej 

                                                 
1  GIANNAKOURIS, K.: Ageing characterises the demographic perspectives of the 
European societies. In: Population and social conditions. Eurostat. Statistics in focus 2008, 
No. 78, p. 1-12.  
2  Pre viac informácií pozri: <http: //www.who.int/topics/ageing/en/>. 
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poisťovne, priemerný starobný dôchodok na Slovensku ku koncu 
minulého roka (2007) predstavoval 8 885 Sk. Starobný dôchodok 
v tejto výške poberalo v minulom roku cca 919 tisíc osôb. Predčasný 
starobný dôchodok v priemernej výške 9 398 Sk dostávalo v rovna-
kom období cca 46 tisíc penzistov. Priemerný invalidný dôchodok za 
rok 2007 pre osoby s mierou postihnutia do 70 % bol 4 624 Sk a pre 
osoby s mierou postihnutia nad 70 % len 8 104 Sk. Vdovské dôchodky 
v priemernej výške 5 544 Sk poberalo cca 303 tisíc ovdovených žien, 
kým vdovecké dôchodky (v priemernej výške 3 949 SK) len 31 tisíc 
vdovcov.1  

Ak od týchto súm odpočítame náklady spojené s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti, vidíme, že uspokojovanie základných život-
ných potrieb je na hranici životného minima. 

 
2 Formy poskytovania starostlivosti o gerontov 

Samotný proces starnutia sa netýka len somatickej a mentálnej 
stránky jedinca, ale taktiež oblasti sociálnej a duchovnej. Z uvede-
ného logicky vyplýva, že adekvátna starostlivosť o prestárlych 
jedincov by mala mať multidisciplinárny charakter za permanentnej 
súčinnosti jednotlivých zložiek. Súčasná prax nanešťastie ukazuje 
niečo iné. Ešte stále pretrváva tzv. dvojkoľajnosť starostlivosti o ge-
rontov a len veľmi pomaly dochádza ku kontinuálnemu prepojeniu 
zdravotnej a sociálnej, resp. zdravotnej, sociálnej a duchovnej 
starostlivosti. V porovnaní s minulosťou je tu však badateľný pokrok 
v aktivitách zo strany tretieho sektoru, občianskych združení, dobro-
voľníkov i v poskytovaní pastorálnej služby.  

 Jedným z hlavných cieľov zdravotnej i sociálnej starostlivosti 
o gerontov je snaha o udržanie ich čo najväčšej samostatnosti, nezá-
vislosti a dôstojnosti, a to v ich rodinnom prostredí. Všetky aktivity 
smerujú k tomu, aby im bolo umožnené viesť kvalitný a plnohod-
notný život, byť v čo najvyššej možnej miere fyzicky, psychicky a 
sociálne aktívny. 

 

                                                 
1  SITA: Priemerný dôchodok bol koncom roka 8 885 Sk [online]. Bratislava (WEBNOVINY) 
2008-03-14 [cit. 2008-10-02]. Dostupné na internete: <http://www.e-katalog.sk/ 
spravodajstvo/6515/>.  
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3 Zdravotná starostlivosť o gerontov  

Zdravotná starostlivosť o obyvateľstvo vo veku nad 65 rokov je 
obsiahnutá pod pojmom geriatrická starostlivosť. Jej neoddeliteľnú 
súčasť predstavujú edukatívne, výskumné a preventívne programy 
v rámci podpory zdravia a výchovy k zdraviu. Koncepcia zdravotnej 
starostlivosti o geriatrických pacientov a pacientov dlhodobo chorých z ja-
nuára 2004 definuje geriatrickú starostlivosť ako špecializovanú 
starostlivosť, ktorej hlavným cieľom je „udržanie sebestačnosti, 
oddialenie závislosti a odkázanosti“ do takej možnej miery, aby bol 
starým ľuďom umožnený v čo najdlhšom časovom rámci pobyt v im 
známom domácom prostredí.1 Úlohou stredného zdravotníckeho 
personálu nie je vykonávať jednotlivé rutinné činnosti súvisiace 
s osobnou hygienou a každodenným životom namiesto geronta, 
ktorý ich nie je schopný vykonávať. Význam jeho práce spočíva 
v asistencii, podpore a pomoci klientovi – seniorovi. Teda, aby bol on 
sám, i keď za pomoci iných, schopný viesť plnohodnotný život. 
Taktiež musí sledovať akékoľvek zmeny u klienta, a to nielen 
v oblasti fyzického zdravia, ale aj psychické a sociálne odlišnosti, 
zjavné i latentné, či už ide o výraznejšie zmeny nálad, stavy depresie, 
úzkosti, zmätenosti, obavy o príbuzných, o budúcnosť ich detí či 
vlastnú budúcnosť. Z tohto dôvodu je potrebné medzi gerontom a 
zdravotným pracovníkom, resp. gerontom, opatrovateľom a sociál-
nym pracovníkom vytvoriť vzťah založený na jednej strane na 
priateľstve, dôvere, a na strane druhej na profesionalite.  

V súčasnosti sa v rámci starostlivosti o geriatrických pacientov 
realizujú aj rôzne preventívne programy, očkovania a v rámci 
ochrany a podpory zdravia sa robí primárna prevencia.  

Vzhľadom na skutočnosť, že starnutie a staroba majú svoje 
vlastné špecifiká a vyžadujúce si aj osobité postupy pri preventívnej 
a liečebnej starostlivosti, súčasťou zdravotnej starostlivosti o seniorov 
je aj rehabilitačné ošetrovateľstvo. Ide o moderný, dynamicky sa 
rozvíjajúci multidisciplinárny odbor, ktorý má svoje vlastné postupy 
a metódy.2 

                                                 
1  Koncepcia zdravotnej starostlivosti o geriatrických pacientov a pacientov dlhodobo chorých zo 
dňa 15.01.2004. 
2  MIKUĽÁKOVÁ, W. a kol.: Rehabilitačné ošetrovateľstvo. Prešov 2007, s. 62.  
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Geriatrická zdravotná starostlivosť je poskytovaná formou: 
A. ambulantnej starostlivosti, ktorá zahŕňa primárnu zdravot-

nú starostlivosť (prostredníctvom praktických lekárov pre dospe-
lých, odborných lekárov v príslušných odboroch a agentúr domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) v koordinácii s opatrovateľskou 
starostlivosťou zabezpečovanou orgánmi sociálnej pomoci) a špe-

cializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť (prostredníctvom 
odborného lekára v špecializačnom odbore geriatria a odbornými 
lekármi v ostatných špecializačných odboroch).  

B. ústavnej zdravotnej starostlivosti na akútnych lôžkach 
geriatrických a gerontopsychiatrických oddelení nemocníc, geronto-
psychiatrických oddelení psychiatrických kliník a liečební, a na 
chronických lôžkach liečební a oddelení pre dlhodobo chorých. 
Súčasťou liečebne pre dlhodobo chorých môže byť aj hospic alebo 
oddelenie paliatívnej starostlivosti. 

 Paliatívna a hospicová starostlivosť zabezpečuje poskytovanie 
komplexnej starostlivosti o pacientov v terminálnom štádiu ochore-
nia, ktorá sa realizuje prostredníctvom paliatívnej a hospicovej 
starostlivosti. Paliatívna starostlivosť je prístupom, ktorý sa snaží 
zlepšiť „kvalitu života pacientov a ich rodín zoči-voči život ohrozu-
júcemu ochoreniu tak, že včas identifikuje a neodkladne diagnosti-
kuje a lieči bolesť a iné fyzické, psychosociálne a duchovné problémy 
a tým predchádza a zmierňuje utrpenie.“ Zahŕňa zdravotnú starostli-
vosť poskytovanú lekárom, ošetrovateľskú, psychologickú a liečebno-
pedagogickú starostlivosť (u detí), rehabilitáciu, duchovnú starostli-
vosť a sociálne poradenstvo.“1 Aplikáciu paliatívnej starostlivosti do 
praxe umožnilo schválenie Koncepcie odboru paliatívnej medicíny, ktorá 
bola uverejnená vo vestníku MZ SR 19. augusta 2002, čiastka 25-26, 
ktorá bola neskôr nahradená Koncepciou zdravotnej starostlivosti 
v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti č. 17463/OZS 
zo dňa 19. 6. 2006.  

Hospicová starostlivosť je podľa tejto koncepcie vymedzená ako 
„paliatívna starostlivosť poskytovaná pacientom s nevyliečiteľným 
ochorením a zomierajúcim pacientom hospicom ako samostatným 
zdravotníckym zariadením.“ Zahŕňa všetky prvky paliatívnej sta-

                                                 
1 WHO Definition of Palliative Care. [online]. 2008 [cit. 2008-10-02]. Dostupné na 
internete: <http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/>. 
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rostlivosti: paliatívnu medicínu, ošetrovateľskú, psychologickú, 
spirituálnu, respitnú a terminálnu starostlivosť, ako aj starostlivosť 
o pozostalých. Môže sa poskytovať formou ústavnou i ambulantnou 
(tzv.mobilný hospic). 

Paliatívna starostlivosť resp. medicína sa poskytuje formou: 
A. ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna 

medicína v podobe domácej starostlivosti (návštevná služba vykoná-
vaná tzv. mobilným hospicom), prostredníctvom ambulancií paliatív-
nej medicíny a stacionárov paliatívnej medicíny (poskytujú celoden-
nú ambulantnú paliatívnu starostlivosť kratšiu ako 24 hodín); 

B. ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medi-
cína, ktorú vykonávajú hospice, oddelenia paliatívnej medicíny a jed-
notky paliatívnej medicíny (zriaďované pri geriatrických, iných 
zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.1 

 
4 Sociálna starostlivosť o gerontov 

V Slovenskej republike legislatívne upravuje sociálnu starostli-
vosť o gerontov Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení 
neskorších predpisov. Podľa uvedeného zákona, cieľom poskyto-
vania sociálnej pomoci je „zmierniť alebo prekonať s aktívnou účasťou 
občana sociálnu núdzu, zabraňovať príčinám vzniku, prehlbovania alebo 
opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho 
vývinu občana a zabezpečiť integráciu občana do spoločnosti“ (§ 1). Za 
sociálnu núdzu je pri tom považovaný taký stav občana, kedy si 
„nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, starostlivosť o svoju 
domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených 
záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na vek, 
nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu neprispôsobenosť...“ (§10). Sociálna 
starostlivosť je v rámci riešenia sociálnej núdze podľa § 11 posky-
tovaná vo forme sociálneho poradenstva, sociálnych služieb, peňaž-
ných príspevkov na kompenzáciu a vo forme peňažného príspevku 
za opatrovanie.  

Sociálne služby ako „špecializované činnosti na riešenie sociálnej 
núdze“ zahrňujú opatrovateľskú službu, organizovanie spoločného 

                                                 
1  Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej 
starostlivosti č. 17463/OZS zo dňa 19. 6. 2006.  
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stravovania, prepravnú službu, starostlivosť v zariadeniach sociál-
nych služieb a sociálnu pôžičku (§ 14-15). 

Ústavná sociálna starostlivosť o seniorov sa realizuje predo-
všetkým v domovoch dôchodcov, v domovoch - penziónoch pre 
dôchodcov, v zariadeniach opatrovateľskej služby a v domovoch 
sociálnych služieb pre dospelých. Okrem uvedených zariadení sociál-
nych služieb obec ešte zriaďuje klub dôchodcov, jedáleň pre 
dôchodcov, stredisko osobnej hygieny a práčovňu (§ 18). V zariade-
niach sociálnych služieb nie je možné poskytovať starostlivosť obča-
novi, ktorého zdravotný stav vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdra-
votníckom zariadení.  

Sociálne služby však môžu byť poskytované aj prostredníctvom 
iných organizácií. Ide najmä o rôzne občianske združenia, Slovenský 
červený kríž, dobrovoľníkov, charitatívnych pracovníkov, nadácie či 
fyzické i právnické osoby v rámci živnosti a pod.1 

Zo zákona možno opatrovateľskú službu poskytovať občanovi, 
„ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej 
osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevy-
hnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským 
prostredím, najmä sprievodom, tlmočením v posunkovej reči pre 
nepočujúce osoby a predčítaním (§15). 

V domove dôchodcov je možné poskytovať starostlivosť obča-
novi, ktorému nemožno poskytovať inú sociálnu službu podľa tohto 
zákona, ak tento občan: 

• je poberateľom starobného dôchodku,  
• pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú 

starostlivosť inej osoby, ktorú občanovi nemôže zabezpečiť rodina ani 
poskytovanie opatrovateľskej služby, alebo 

• poskytovanie starostlivosti potrebuje z iných vážnych dôvo-
dov. 

Okrem nevyhnutnej starostlivosti (stravovanie, bývanie, zaopat-
renie) sa v DD poskytujú aj ďalšie služby, ako je napr. poradenstvo, 
záujmová a kultúrna činnosť, rehabilitačná činnosť, osobné vybavenie 
(v prípade, že sa občanovi poskytuje celoročná starostlivosť a občan si 

                                                 
1  POLONSKÝ, D. – PILLÁROVÁ, Z.: Kapitoly zo sociálnej politiky. Liptovský Mikuláš 
2002, s. 63.  
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ho nedokáže zabezpečiť sám ani s pomocou rodiny), úschova cen-
ných vecí či podpora účasti na spoločenskom živote (§ 24). 

Dlhodobý pobyt prestárleho jedinca v zariadení sociálnych slu-
žieb je spojený s celým radom negatívnych javov. Hegyi napr. spo-
mína dehydratáciu, nozokomiálne nákazy, psychosociálnu traumu, 
fyzickú traumu, pobyt na lôžku, diagnostické riziká, sklon ku 
komplikáciám, depresiu, relokačný syndróm a geriatrický maladap-
tačný syndróm.1  

Aj z uvedených dôvodov je preto potrebné začleniť seniora čo 
najskôr do jemu známeho, domáceho prostredia, kde má možnosť 
prijímania terénnych zdravotných a sociálnych služieb. Zároveň je to 
aj ideálny prostriedok ako zabrániť procesu inštitucionalizácie, ku 
ktorému dochádza pri pretrvávajúcom pobyte seniora v zariadeniach 
ústavnej starostlivosti.  

 
Na záver kapitol rozpracujúcich problematiku geriatrickej a so-

ciálnej starostlivosti o gerontov by som rada uviedla niekoľko 
odporúčaní: 

• V prvom rade je nevyhnutné zlepšiť prístupnosť gerontov 
k základným zdravotníckym i sociálnym službám a zvýšiť kvalitu 
poskytovania týchto služieb.  

• Zvýšiť kvalifikáciu stredného a vyššieho zdravotníckeho per-
sonálu a zvýšiť počet geriatrov. 

• Skvalitniť systém kontroly poskytovaných služieb a starostli-
vosti. 

• Znížiť finančné zaťaženie gerontov ako dôsledok ich spolu-
účasti pri úhrade platieb za lieky a zdravotnícke pomôcky. 

• V rámci intergeneračnej solidarity a edukácie je potrebné 
vytvoriť funkčný systém prepojenia mladej, strednej a staršej gene-
rácie, kde by došlo k vzájomnému odovzdávaniu a využívaniu 
vedomostí a poznatkov (napr. oboznámenie seniorov s možnosťa-
mi informatívnych a komunikačných technológií), z čoho by v koneč-
nom dôsledku profitovali všetci členovia spoločnosti.  

                                                 
1  HEGYI, L.: Niektoré riziká pobytu v domovoch dôchodcov. In: Geriatria, 2003, 9, č. 2, 
s. 51-59. 
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• Taktiež je potrebné zlepšiť informovanosť verejnosti a sa-
motných rodín, okolia seniorov trpiacich chorobami ako Parkin-
sonizmus, Alzheimerova choroba a pod.  

• Zvýšiť povedomie verejnosti v oblasti zneužívania a zanedbá-
vania seniorov. K najčastejším prejavom násilia, či už fyzického, 
psychického (vrátane nedostatku záujmu) sexuálneho alebo ekono-
mického, dochádza v domácom prostredí zo strany príbuzných, 
známych alebo samotného zdravotníckeho personálu. S tým úzko 
súvisí aj vypracovanie legislatívnych noriem zameraných na ochranu 
života, zdravia i dôstojnosti seniorov a sprísnenie sankcií v prípade 
ich neplnenia.  

• Zapojiť staršiu generáciu do celospoločenského diania, do 
prijímania závažných rozhodnutí v oblasti rodiny a sociálnych vecí 
(prinajmenšom na úrovni miest a obcí).  

 

5 Pastorálna služba a duchovná starostlivosť o gerontov 

Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o gerontov je aj nepo-
chybne duchovná starostlivosť, resp. pastorálna (pastoračná služba). 
Uspokojovanie duchovných potrieb jedinca je rovnako dôležité ako 
napĺňanie a uspokojovanie jeho fyziologických potrieb. O to viac, že 
emocionálne a duchovné strádanie človeka ako bio-psycho-sociálno-
duchovnej bytosti sa skôr či neskôr prejaví aj vo forme somatických 
symptómov. 

 Jedným z nevyhnutných predpokladov poskytovania adekvátnej 
duchovnej starostlivosti o gerontov je správne pochopenie podstaty 
a všetkých aspektov duchovného vedenia. Duchovný si má byť 
vedomý skutočnosti, že je zodpovedný za každého člena svoje 
cirkevnej obce, ktorý mu bol Cirkvou zverený. Ako duchovný otec 
svojich veriacich má k nim pristupovať s láskou, modliť sa za nich 
a duchovne ich viesť. Najmä v ťažkých životných okolnostiach sú sila 
modlitby a Eucharistie v kombinácii s adekvátnym teologickým 
vzdelaním duchovného1 viac než nevyhnutné, aby dokázali posilniť 
človeka a správne ho nasmerovať. S tým súvisí i čerpanie nových, 
resp. prehlbovanie a obohacovanie už získaných poznatkov a skú-
seností z práce s prestárlymi ľuďmi. Ide teda o prepojenie cenných 

                                                 
1  GERKA, M.: Sociálna služba v Cirkvi: Soľ zeme. Prešov 2007, s. 60.  
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vedomostí a poznatkov už skúsených poskytovateľov pastorálnej 
služby s novými myšlienkami tých, ktorí ešte len vstupujú na toto 
pole. Nové pohľady a prístupy môžu pomôcť pri prekonávaní škodli-
vých stereotypov, ktoré sa i napriek najlepšej vôli po istom čase obja-
vujú v práci každého človeka.  

Bremeno tejto zodpovednosti však nespadá len na plecia kňazov 
ako našich duchovných vodcov, ale aj na veriacich ako predstaviteľov 
„všeobecného kňazstva“.1 Krstom a myropomazaním sa veriaci stáva 
súčasťou mystického Tela Christa, čím nadobúda aj spoluzodpo-
vednosť a účasť na Christovom poslaní. Teda nejde len o spolo-
čenstvo veriacich, ale aj o „kráľovstvo kňazov svojmu Bohu a Otcovi“ 
(Zj 1, 6). V žiadnom prípade nechcem znehodnocovať činnosť 
kňazov, ktorá má jednoznačne primárne postavenie v pastoračnej 
službe o gerontov. Avšak je to predovšetkým stredný zdravotnícky 
personál, ošetrovatelia a opatrovatelia, zamestnanci zariadení sociál-
nej starostlivosti, domovov sociálnych služieb, sociálni pracovníci 
(napr. komunitní sociálni pracovníci), ktorí žijú v denno-dennom 
kontakte s prestárlymi ľuďmi. Práve v ich práci a pôsobení by sa mala 
stretávať sociálna, zdravotná a duchovná služba. 

Každá normálne fungujúca cirkevná obec by v rámci svojich 
možností mala pomáhať tým, ktorí jej pomoc potrebujú. Nejde však 
len o finančnú výpomoc. Skutočným bohatstvom každej spoločnosti 
a zároveň jedným z hlavných nástrojov poskytovania sociálnej služby 
sú jej ľudské zdroje. Vysoké percento členov Cirkvi pracuje 
v zamestnaniach, kde sprostredkujú sociálne služby všetkým členom 
spoločnosti (napr. v oblasti ošetrovateľstva, opatrovateľstva, stravo-
vania atď.).2 Tu sa im vytvára jedinečný priestor nielen na pracovnú 
sebarealizáciu, ale tiež na realizáciu pravej kresťanskej lásky a služby 
blížnemu.  

Kresťanská sociálna starostlivosť a sociálna služba má byť „vo 
všetkom sprevádzaná Božím slovom, Božou pravdou, ktorá je cestou 
k večnému životu. Bez takéhoto chápania a prístupu ide len o určitý 
servis človeku na spoločensky dobrej úrovni, ktorý za poskytnuté 
služby podľa svojich možností primerane zaplatil“, avšak ak nie sú 

                                                 
1  BELEJKANIČ, I.: Pravoslávne dogmatické bohoslovie II. Prešov 1996, s. 115-117.  
2  PRUŽINSKÝ, Š.: Sociálna práca a askéza. In: Sociálna práca a jej kresťanské dimenzie. 
Prešov 2005, s. 61.  
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duchovne spojené s Cirkvou, duchovne človeka nebudú schopné 
obohatiť.1  

Na tomto mieste by som rada zdôraznila, že duchovnú 
starostlivosť nevyžadujú len seniori, ale taktiež ľudia, ktorí ich 
obklopujú – ich opatrovatelia, rodinní príslušníci, priatelia. Ide 
o mimoriadne náročnú prácu, ktorá si vyžaduje celého človeka. Bez 
dostatočnej podpory zo strany okolia, cirkevnej obce a duchovného 
vodcu sú vystavení vysokému riziku vyhorenia, s čím úzko súvisia 
stavy beznádeje, zúfalstva, ľútosti i sebaľútosti, ťažké depresie a pod. 
Je markantný rozdiel medzi poskytovaním denno-dennej starostli-
vosti človeku, ktorý sa dokázal vyrovnať so svojím stavom a napriek 
všetkým bolestiam a trápeniam z neho sála odhodlanie a neuve-
riteľná sila po života, ako človeku, ktorý rezignoval a pomaly sa mení 
na pasívnu bytosť, ktorá už nemá snahu, ani záujem o uspokojovanie 
základných životných potrieb.  

Starostlivosť o seniora, resp. o človeka, ktorý sa dokázal zmieriť 
so svojou situáciou a ktorý aj napriek svojím obmedzeniam a posti-
hom dokáže žiť plnohodnotným životom, si zaslúži úctu a uznanie. 
To by mal vedieť on sám i jeho rodina. Zo všetkých by mala vyža-
rovať hrdosť nad tým, že napriek deteriorácii zdravotného stavu sú 
schopní si udržať kvalitu života.2  

Na základe uvedeného sa pravidelný kontakt duchovného so 
seniorom a jeho okolím javí ako nevyhnutnosť. Kresťanská sociálna 
práca, resp. sociálna služba Cirkvi by mala byť úplne prirodzenou 
a neoddeliteľnou súčasťou jej života, života každého jedného z nás.  

 
Záver 

Pochopenie nutnosti kontinuity všetkých troch vyššie 
spomenutých zložiek je základným pilierom, na ktorom je potrebné 
budovať plnohodnotný systém poskytovania starostlivosti o geron-
tov. Nemali by sme na nich nazerať s dešpektom ako na nepro-
duktívne jednotky našej ekonomiky vyžadujúce zvýšené investície 
a starostlivosť. Je tiež naivné sa domnievať, resp. očakávať, že sa 
akousi tajnou silou, pôsobením „neviditeľnej ruky“ zmení zmýšľanie 
a postoj verejnosti. Spoločnosť vytvárajú jednotlivci, starší i tí neskôr 

                                                 
1  GERKA, M.: Sociálna služba v Cirkvi: Soľ zeme. Prešov 2007, s. 63. 
2  HONZÁK, R.: I v nemoci si buď přítelem. Praha 1989, s. 152. ISBN 7352108-31. 
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narodení. A na nich je potrebné sa koncentrovať. Je nevyhnutné 
zmeniť zmýšľanie mladej generácie, aby ku gerontom pristupovala 
ako k plnohodnotným členom našej komunity, cirkevného 
spoločenstva, resp. spoločnosti ako takej, pretože si v plnej miere 
zaslúžia našu úctu, obdiv a rešpekt.  

 
 

Zoznam bibliografických odkazov: 

 
Pramene: 

Biblia: Písmo Sväté Starej a Novej Zmluvy. Liptovský Mikuláš: 
Tranoscius; Banská Bystrica: Slovenská biblická spoločnosť, 1999. 
299 s. ISBN 80-7140-182-X. 

Koncepcia paliatívnej starostlivosti, uverejnená v čiastke 25 – 26, roč. 50, 
zo dňa 19. 8. 2002 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR 

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane 
hospicovej starostlivosti č. 17463/OZS zo dňa 19. 6. 2006. 

Koncepcia zdravotnej starostlivosti o geriatrických pacientov a pacientov 
dlhodobo chorých zo dňa 15.01.2004. 
 
Odborná literatúra: 

BELEJKANIČ, I.: Pravoslávne dogmatické bohoslovie II. Prešov 1996. 
ISBN 80-7097-341-2. 

GERKA, M.: Sociálna služba v Cirkvi: Soľ zeme. Prešov 2007. ISBN 978-
80-8068-639-0. EAN 9788080686390. 

GIANNAKOURIS, K.: Ageing characterises the demographic 
perspectives of the European societies. In Population and social 
conditions. Eurostat. Statistics in focus 2008, No. 78, p. 1-12. ISSN 
1977-0316. 

HEGYI, L.: Niektoré riziká pobytu v domovoch dôchodcov. In: 
Geriatria, 2003, roč. 9, č. 2, s. 51-59. 

HONZÁK, R.: I v nemoci si buď přítelem. Praha 1989. ISBN 7352108-31. 
MIKUĽÁKOVÁ, W. a kol.: Rehabilitačné ošetrovateľstvo. Prešov 2007, s. 

62. ISBN 978-80-8068-671-0 
POLONSKÝ, D. – PILLÁROVÁ, Z.: Kapitoly zo sociálnej politiky. 

Liptovský Mikuláš 2002, s. 63. ISBN80-968753-6-1. 



 75 

PRUŽINSKÝ, Š.: Sociálna práca a askéza. In Sociálna práca a jej 
kresťanské dimenzie. Prešov 2005, s. 59-70. ISBN 80-8068-357-3. 
EAN 9788080683573. 

PRUŽINSKÝ, Š., HUSÁR, J.: Biblické východiská sociálnej práce. Prešov 
2006. ISBN 80-8068-547-9. 

SITA: Priemerný dôchodok bol koncom roka 8 885 Sk [online]. Bratislava 
(WEBNOVINY) 2008-03-14 [cit. 2008-10-02]. Dostupné na: 
<http://www.e-katalog.sk/spravodajstvo/6515/>.  

WHO Definition of Palliative Care. [online]. 2008 [cit. 2008-10-02]. 
Dostupné na internete: <http://www.who.int/cancer/palliative 
/definition/en/>. 
 
 


