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ABSTRAKT

Mészárosová, Jarmila: Redefinícia pojmu staroby v kontexte potrieb spoločnosti 21. storočia.
Predsudky a stereotypy pretrvávajúce v spoločnosti k seniorom SR a ČR. Rigorózna práca.
Univerzita Karlova v Prahe. Filozofická fakulta. Katedra sociálnej práce. Vedúci rigoróznej
práce: prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. Praha: Filozofická fakulta UK, 2015. s. 157.

Práca sa zaoberá definovaním obdobia staroby, postavením a problémami starších ğudí v
spoločnosti, pričom dôraz kladie na predsudky a stereotypy pretrvávajúce v spoločnosti voči
tejto vekovej skupine. Starnutie populácie a zvyšovanie strednej dĝţky ţivota si vyţaduje
nový náhğad a prístup spoločnosti k seniorom a potrebu predĝţenia aktívneho veku. K
zvýšeniu participácie starších ğudí

na spoločenskom dianí a rôznych oblastiach ţivota

spoločnosti je potrebná zmena prístupu mladej i staršej generácie. Cieğom tejto práce je preto
priniesť nové poznatky a názory na obdobie staroby a situáciu starších ğudí v spoločnosti,
interpretovať a definovať spoločensky pozitívnu a ţiaducu rolu starého človeka z pohğadu
mladšej i staršej generácie.

Kľúčové slová: staroba, seniori, stereotypy, predsudky, mýty, medzigeneračné spoluţitie,
diskriminácia, zneuţívanie, násilie, starostlivosť.

ABSTRACT

Mészárosová, Jarmila: Redefinition of senescence in context of society's needs in 21.
Century. Prejudice and stereotypes in society towards seniors in Slovak and Czech Republic.
Rigorous thesis. Charles University in Prague. Philosophical Faculty. Department of social
work. Thesis Supervisor: prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. Prague: Philosophical Faculty UK,
2015. p. 157.

In thesis we are trying to define period of old age, status of of old people and problems they
may face in society. Focus is aimed mainly on prejudice and stereotypes that are still present
in our society towards elderly people. Aging of population and rising of middle period of life
needs new view and approach of society towards elderly people and need to raise productive
time of older people. To change participation of elderly people in society and other aspects of
life of society we need to change the approach of young generation but also the approach of
older generation. Goal of this thesis is therefor bring new knowledge and opinions on the old
age and situation of elderly people in society. Interprete and define social positivism and
desirable role of elderly people towards younger but also older generation.

Key words: old age, elderly people, stereotypes, prejudice, miths, multigenerational live,
discrimination, abuse, violance, care.

PREDHOVOR
Starnutie populácie vyvoláva nové otázky o miere participácie starších ğudí na spoločenskom
ţivote. Zmenou spoločenských postojov a elimináciou stereotypov k starším ğuďom by sme
ako spoločnosť mali posilňovať ich práva a tak prispievať k uplatňovaniu potenciálu starších
osôb. Populačné starnutie nesie so sebou okrem rizík aj zmenu potrieb a nových šancí k
dosahovaniu medzigeneračnej súdrţnosti. Problematika aktívneho starnutia si vyţaduje
predovšetkým podporu v oblasti celoţivotného vzdelávania a sociálnych aktivít, ktoré stoja
mimo formálneho trhu práce. Zvyšovaním dĝţky ţivota pripadá takmer jedna tretina z dlhého
úseku ğudského ţivota dôchodkovému veku. Zachovanie si autonómie a nezávislosti v tomto
období je dôleţité pre aktívny spôsob ţivota v zmysle princípov aktívneho starnutia. OSN pre
Európu na konferencii Hospodárskej komisie v roku 2012

zdôraznila hlavné priority

aktívneho starnutia: Podporu pracovného ţivota a udrţania práceschopnosti; podporu
participácie, nediskriminácie a sociálneho začlenenia staršej generácie; podporu a
zabezpečenia dôstojnosti, zdravia a nezávislosti staršej generácie a podporu udrţiavania
medzigeneračnej solidarity.1 Podporovaním týchto princípov vytvárame ğahšie podmienky pre
zdravé a aktívne starnutie, čím zvyšujeme mieru uplatňovania potenciálu staršej generácie a
zniţujeme a odbremeňujeme potrebnosť verejných sluţieb. Zmyslu hodnôt, ktoré mladšej
generácii prinášajú ğudia v staršom veku, môţeme porozumieť len vlastným progresom a
edukáciou, pretoţe plne chápať túto etapu ţivota je moţné len vlastným preţívaním tohto
obdobia.
Tematike staroby a potrebe zdravého starnutia sa venujem od bakalárskeho štúdia sociálnej
práce na Fakulte ošetrovateğstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave, ktoré bolo zamerané na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov,
čo ovplyvnilo môj celkový uhol pohğadu na starobu. Preto som sa rozhodla pokračovať v
štúdiu problematiky staroby a svojím prieskumom, štúdiom domácej i zahraničnej literatúry,
osobnými rozhovormi so seniormi a vlastným pozorovaním priniesť nové pohğady a zistenia.
Inšpiráciou pre spracovanie tejto práce mi bola moja 83 ročná mama, ktorá svojím aktívnym
spôsobom ţivota je vzorom a príkladom zdravého spôsobu starnutia v 21. storočí.

1 EURÓPSKY ROK AKTÍVNEHO STARNUTIA A SOLIDARITY MEDZI GENERÁCIAMI 2012, Dostupné na:
http://www.er2012.gov.sk/zakladne-informacie-o-er2012/
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ÚVOD

Starnutie je prirodzená súčasť cyklu ţivota človeka. Starnutie populácie predstavuje jednu
z prioritných otázok, ktorým sa musia rozvinuté spoločnosti venovať, nakoğko ich súčasný
vývoj, vrátane

Slovenska, je charakterizovaný

permanentným

zniţovaním prírastku

obyvateğstva a starnutím. Ğudský vek sa predlţuje a miera pôrodnosti klesá. Stredná dĝţka
ţivota pri narodení udávaná v SR v roku 2013 bola u muţov 72,9 roka a u ţien 79,6 roka2 a
v ČR bola v roku 2013 u muţov 75,2 roka a u ţien 81,1 roka.3 Úhrnná plodnosť dosahovala
hodnotu 1,45. Zo súčasnej situácie je zrejmé, ţe proces starnutia sa bude v najbliţších
desaťročiach zrýchğovať a pokiağ v súčasnosti na 1 obyvateğa vo veku 65 rokov pripadajú
dvaja obyvatelia vo veku do 17 rokov, v roku 2050 bude tento pomer opačný. Ďalším
prejavom starnutia je zvyšovanie pomeru tretej zloţky starších (tzv. starších starých), t. j.
osôb vo veku nad 85 rokov.4
Uvedené trendy prinášajú pre spoločnosť ekonomické a sociálne dôsledky, s ktorými bude
potrebné sa v spoločnosti vyrovnať. Problém starnutia zasahuje všetky generácia, nakoğko
podiel mladej generácie vo vzťahu k starším klesá a mladí

budú musieť solidárnejšie

participovať na riešení tejto problematiky. Príslušníci strednej generácie budú musieť
pracovať dlhšie ako ich rodičia a prarodičia a pre staršiu generáciu je problém starnutia v
kvalite jej ţivota. Kolektívne starnutie je povaţované za jeden z najväčších triumfov 20.
storočia a je priamym dôsledkom zdravého ţivotného štýlu a kvality zdravotnej starostlivosti,
na druhej strane však prináša nové výzvy v oblasti spoločenského vnímania starnutia, a to
najmä vo vzťahu k aktívnemu starnutiu. Aktívne starnutie sa definuje ako proces
maximálneho vyuţitia príleţitostí v oblasti zdravia, spoločenskej participácie a ochrany
smerujúci k zdokonağovaniu kvality ţivota a nezaobíde sa bez zásahov do spoločenských
zvyklostí, návykov, noriem a bez ďalších inštitucionálnych a politických zmien. Takto
2
3

SLOVENSKI-MUZI-STAHUJU-NASKOK-ZIEN-V-DLZKE-ZIVOTA, Dostupné na:
http://www.etrend.sk/ekonomika/slovenski-muzi-stahuju-naskok-zien-v-dlzke-zivota.html
STREDNI_DELKA_ZIVOTA, Dostupné na:
http://www.khsova.cz/01_aktuality/files/stredni_delka_zivota_2015_09_25.pdf?datum=2015-09-25

4

JUHAŠČÍKOVÁ, I., ŠTUKOVSKÁ, Z.: Obyvateľstvo Slovenskej republiky v kontexte
EURÓPSKEHO ROKU AKTÍVNEHO STARNUTIA. Štatistický úrad SR, 2012,
ISBN 978-80-8121-144-7. www. statistics.sk.
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formulované a realizované zmeny môţu eliminovať potenciálne negatívny dosah
demografických zmien, a tým na základe medzigeneračnej solidarity zabezpečiť, aby dlhší
ţivot bol aj zdravším a kvalitnejším. V prípade aktívneho zapojenia starších ğudí do riešenia
spoločenských problémov, je moţné pozitívne

riešiť problematiku ich zraniteğnosti a

opustenosti, ktoré sú dôsledkom rastúceho individualizmu a rozpadu rodín.5
Rola seniora v spoločnosti závisí od rozsahu jeho spoločenského ţivota a od jeho aktívnej
sebarealizácie. Starobu treba chápať ako naplnenie ţivota nie jeho degradáciu. Dôleţitým
zámerom spoločnosti 21. storočia je riešenie otázky ako najefektívnejšie naplniť starobu
obsahom.6 Na kvalitnom preţívaní staroby sa podieğa hlavne zdravie, ekonomická a sociálna
situácia seniorov. V starobe sa mení hierarchia hodnôt. Realizovanie osobných záujmov a
rodinný ţivot sú dôleţitejšie ako uspokojovanie materiálnych nárokov. Zmena ţivotného
postoja seniorov by mala byť podkladom aj pre zmeny postojov spoločnosti k nim.
Individuálnym, ako aj celospoločenským, cieğom by malo byť aktívne starnutie, ktoré je
Svetovou zdravotníckou organizáciou definované ako „proces optimalizácie príleţitostí pre
zdravie, aktivitu a bezpečnosť s cieğom zlepšiť kvalitu ţivota vo vyššom veku“.7 Aktívne
starnutie je potrebné realizovať hlavne v troch oblastiach a to:
-

zamestnanosť;

-

účasť na dianí spoločnosti;

-

nezávislý ţivot.

Z pohğadu seniorov sa spokojnosť a kvalita ţivota v starobe spája hlavne s pozitívnym
prístupom, pozitívnym ţivotným očakávaním, šírkou záujmov a sociálnymi aktivitami.
Seniori očakávajú moţnosť aktívne sa zapájať do spoločenského diania, dobrovoğníckych
prác a moţnosťou tvorby hodnôt. Potrebujú pocit potrebnosti a adekvátneho uznania
v spoločnosti. Medzigeneračná solidarita a výchova generácií k vnímaniu staroby ako
prirodzeného a plnohodnotného obdobia ţivota, by mala vytvoriť priaznivé spoločenské
podmienky a zabezpečiť sociálnu toleranciu, rovnosť a elimináciu moţných spoločenských

5

JUHAŠČÍKOVÁ, I., ŠTUKOVSKÁ, Z.: Obyvateľstvo Slovenskej republiky v kontexte
EURÓPSKEHO ROKU AKTÍVNEHO STARNUTIA. Štatistický úrad SR, 2012,
ISBN 978-80-8121-144-7. www. statistics.sk.
6 HEGYI, L., a kol. 1994, Starostlivosť o starých ľudí v transformujúcich sa krajinách, Bratislava: Informačné
a dokumentačné stredisko o Rade Európy, 1994, s. 126, ISBN 80-967477-4-6
7
RADA PRO STÁRNUTÍ SPOLEČNOSTI WEF, GLOBÁLNÍ AGENDA RADY PRO STÁRNUTÍ SPOLEČNOSTI:
PRINCIPY,
https://sites.google.com/site/brainjogginginfo/rada-pro-starnuti-spolecnosti-wef. Citované 18.10.2015
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predsudkov. „Generácia, ktorá presadila občianske práva a zrovnoprávnenie ţien, ukončila
vojnu v juhovýchodnej Ázii a v zásade nepoznala pravidlo, ktoré by nedokázala zmeniť,
určite neodíde do nebytia len tak potichu. Na rozdiel od svojich predchodcov, chce byť táto
generácia aktívne zapojená do spoločenského diania aj počas dôchodku.“8 K dosiahnutiu
uznania a rovnocenného postavenia starších ğudí v spoločnosti, je preto potrebné zrúcanie
medzigeneračných múrov a zaţitých spoločenských predsudkov voči nim.

Práca je rozdelená na dve časti, teoretickú a empirickú časť. V teoretickej časti práce je
v prvej kapitole definovaný pojem staroba a starnutie z pohğadu rôznych autorov
zaoberajúcich sa touto problematikou, súčasný stav problematiky staroby a starnutia a analýzy
pohğadov spoločnosti na starších ğudí. V druhej kapitole je pozornosť

upriamená na

spoločenské

starších

stereotypy a predsudky k starším

ğuďom,

diskriminácia

ğudí

v spoločnosti a závaţný problém zneuţívanie starších ğudí v rodinách. Starnutie populácie
si vyţaduje nové potreby v spoločnosti a zmenu zauţívaných vzorcov správania mladšej
generácie, ktoré sú opísané v tretej kapitole. Záver teoretickej časti práce je venovaný
sociálnemu zabezpečeniu.
Empirická časť je zameraná na zisťovanie dôleţitosti prípravy na dôchodkový vek, na mieru
záujmu starších ğudí aktívne participovať na trhu práce aj po dovŕšení dôchodkového veku, na
otázky znevýhodnenia starších ğudí v spoločnosti a na medzigeneračné vzťahy.
Cieğom prieskumnej časti je zistiť názor seniorov na svoj ţivot na dôchodku, na ich
spokojnosť so svojím súčasným ţivotom a zistiť prítomnosť spoločenských stereotypov
a predsudkov v spoločnosti voči seniorom.

Prieskum je zároveň smerovaný na mladšiu

generáciu od 18 do 35 rokov a je zameraný na získanie informácií a ich názorov na prácu
seniorov v dôchodkovom veku a na ich názory na súbeh pracovného pomeru, na poberania
starobného dôchodku, mapuje ich predstavy o ideálnom veku pre odchod do dôchodku
a zameriava sa na otázky, ktoré potvrdia alebo vyvrátia vekovú diskrimináciu a prítomnosť

8 HARINGTON – STEINBERG, IN.: BÚTOROVÁ, Z., et. al., Štvrtý rozmer tretieho veku : desať kapitol o aktívnom
starnutí, Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2013. ISBN 978-80-89345-44-1
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predsudkov

voči seniorom. Záver prieskumnej časti uzatvára diskusia, ktorá analyzuje

prieskumné zistenia k jednotlivým hypotézam. Prácu uzatvárajú odporúčanie pre prax.
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1 DEFINOVANIE POJMU STAROBA

Staroba predstavuje dlhé obdobie ţivota, ktoré je u kaţdého jedinca inak vnímané a preţívané,
a preto nie je moţné túto etapu ţivota jednoznačne kategorizovať. Obdobie staroby je zväčša
charakterizované ako posledná časť v ţivote človeka. Tomeš starobu definuje ako prirodzené,
posledné obdobie ğudského ţivota, v ktorom sa postupne obmedzujú funkcie ğudského
organizmu.9 Podobne ako Tomeš, viacerí autori (Topinková a Neuwirth, Draganová) označujú
starobu ako poslednú etapu, geneticky vymeraného trvania ţivota.10,11 Podğa Tomeša sa
staroba nedá presne ohraničiť a starnutie a staroba je súčasť ţivota a obdobie, v ktorom aj
naďalej pokračuje rozvoj ğudskej osobnosti.12 Rozvoj ğudskej osobnosti je kontinuálny
proces, ktorý nie je závislý od veku a staroba je etapa ţivota, v ktorej sa človek musí vyrovnať
s novými situáciami, ktoré mu boli v predchádzajúcich obdobiach neznáme. Staroba nemá
ţiadny vplyv na pokračujúce rozvíjanie osobnosti človeka. „Stáří není invalidita, i kdyţ
stárnutím organizmus chřadne a u starých lidí se s přibývajúcim věkem časteji vyskytují
zejména chronická civilizační onemocnení....Jde však o dvě odlišné sociální události...“ 13
Staroba, obecne spájaná s odchodom do dôchodku, je obdobím, ktorým človek prechádza z
organizovaného a naplneného ţivota do ţivota, ktorý treba nanovo zorganizovať a naplniť. 14
Draganová spája odchod do dôchodku so zníţením sociálnych kontaktov a novou zmenenou
finančnou situáciou.15 Pretoţe rozvoj osobnosti, nekončí v ţiadnom období ţivota, potreba
nového zorganizovania a naplnenia nepoznanej etapy ţivota spolu s neustálym rozvojom,
dáva nový priestor a moţnosti v starobe.
Pacovský sa na starobu pozerá ako na zavŕšenie ontogenetického vývoja. 16 Ak vychádzame z
jeho definície, a ontogenetický vývin začína oplodnením a končí smrťou, tak okrem
biologického významu toto definovanie staroby naberá aj priestor širší a to v kontexte
kultúrnom alebo sociálnom a úzko súvisí s celoţivotným pôsobením a starnutím daného

9 TOMEŠ, I., Československé právo sociálního zabezpečení, Praha: Orbis, 1968. (325)
10 TOPINKOVÁ, NEUWIRTH, In: Farský, O., ONDREJKA, I., ŢIAKOVÁ, K., Problematika kvality ţivota v séniu,
Martin: Profa, 2007. ISBN 978-80-969722-0-3
11 DRAGANOVÁ, H. a kol., Sociálna starostlivosť, Martin: Osveta, 2006. ISBN 978-80-8063-240-3
12 TOMEŠ, I., Obory sociální politiky, Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-868-5
13 TOMEŠ, I., Obory sociální politiky, Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-868-5, (170)
14 FARSKÝ, I. a kol., Problematika kvality ţivota v séniu, 2007, Martin: Profa, 2007. ISBN 978-80-969722-0-3
15 DRAGANOVÁ, H. a kol., Sociálna starostlivosť, Martin: Osveta, 2006. ISBN 978-80-8063-240-3
16 PACOVSKÝ, V., O stárnutí a stáří, Praha: Avicenum, 1990. ISBN 80-201-0076-8
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človeka. Ţivotný štýl jedinca nielen v starobe, ale aj v celoţivotnom meradle je pre obdobie
staroby rozhodujúci a vo vysokej miere ovplyvňuje kvalitu ţivota v starobe. Ak do kultúrneho
a sociálneho kontextu zahŕňame ţivotný rytmus, rozdielne hodnoty, kultúrne prejavy,
prostredie, vývoj sociálneho postavenia, tak preţívané obdobie staroby je v kaţdom smere
závislé práve od spôsobu ţivota pred týmto obdobím.

Minulosť nie je len zdrojom, ale je východiskom pre celkové prijatie seba v starobe a
celkový postoj k ţivotu. Preto aj táto etapa ţivota je pre kaţdého jednotlivca vysoko
individuálna a podmienená samotným prístupom k danému obdobiu a je teda výslednicou
všetkých preţitých etáp ţivota. Z pohğadu Hegyiho, pokiağ človek netrpí váţnym psychickým
úpadkom a nie je ani zničený nemocami, tak o skutočnej starobe nemôţeme hovoriť.17 Ak za
smerodajné kritérium berieme zdravotný stav človeka, tak musíme jasne chápať, ţe obdobie
staroby pri dobrom zdraví by nemalo znamenať koniec aktivity v ţiadnej oblasti ţivota.
Stereotypné spoločenské očakávania a labelling18, na základe ktorých spoločnosť nahliada na
starých ğudí a starobu stereotypne, spôsobujú, ţe od starých ğudí sa uţ nič nové neočakáva.
Tento stereotyp je v súčasnosti ešte podporený prepúšťaním zdravých starších ğudí zo
zamestnania,19 a tí potom odchádzajú do predčasného dôchodku a sú vnímaní ako starí.
Krajčík označuje starobu ako posledné obdobie v ţivote človeka, ktoré je zakončené smrťou
a starobu označuje ako daň za dlhý ţivot.20 Pokiağ však vychádzame z uţ uvádzaného výroku
Hegyiho,21 tak zdravý starý človek môţe aţ do vysokého veku pracovať, tvoriť a viesť
plnohodnotný ţivot a o dani za dlhý ţivot nemôţeme hovoriť. Otázkou zostáva, či vysoký
vek, aj keď človek netrpí váţnymi chorobami nie je kontraproduktívny pre plnohodnotný
ţivot. Ohrozujúce faktory, ktoré vplývajú na človeka vo vysokom veku nie sú len konkrétne
prítomné choroby, ale môţu to byť aj obavy z nepoznaného a neistota z nástupu duševných

17 HEGYI, L., a kol., Sociálna gerontológia, Bratislava: Herba, 2012. ISBN 978-80- 89171-99-6 ( 23)
18 HOWARD BECKER, v súvislosti s labellingom vo svojom spise „Outsiders“ uţ v roku 1950 uviedol, ţe spoločnosť
dáva alebo odníma nálepku, ktorá bola pridelená, a tým nesie za nálepkovanie zodpovednosť. Nálepky sú podğa neho
zostavené, tak aby zadeğovali ğudí do kategórií a tí potom nielen, ţe prijmú im pridelené nálepky, ale postupom času sa
začínajú správať podğa očakávaní v súvise s týmito spoločnosťou pridelenými nálepkami. Niektoré nálepky sú potom v
istých skupinách udrţiavané dobrovoğne, pre spoločenské prijatie. Beckerovo definovanie nálepkovania je myslené hlavne v
súvislosti s deviantným chovaním jednotlivcov, ale môţeme ho pouţiť aj na spoločenské očakávania v období staroby.
19 TOMEŠ, I., Obory sociální politiky, Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-868-5
20 KRAJČÍK, Š., Geriatria pre sociálneho pracovníka, Bratislava: SAP, 2006. ISBN 80-969449-8-3
21 HEGYI, L., a kol., 2012, Sociálna gerontológia, Bratislava: Herba, 2012. ISBN 978-80-89171-99-6
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chorôb a z toho plynúce strachy a obavy, ako aj myšlienky na smrť, ktoré zasahujú a narušujú
plnohodnotnú kvalitu ţivota.
Adler vo svojom diele „O zmysle ţivota“ tvrdí, ţe strachu zo staroby a smrti sa človek
nebude obávať vtedy, ak si je istý svojim ďalším trvaním v obraze svojich detí a vedomý si
svojho prínosu pre spoločnosť. Zároveň, ale dodáva, ţe v starobe sa so strachom z narušenia
duševnej rovnováhy a telesného úpadku, človek

stretáva veğmi často. 22 Vysoká

individuálnosť a prístup daného človeka k starobe je preto rozhodujúca v tom, či bude
pokračovaním jeho činného ţivota.
Staroba, obecne spájaná s odchodom do dôchodku, je obdobím, ktorým človek prechádza z
organizovaného a naplneného ţivota do ţivota, ktorý treba nanovo zorganizovať a naplniť. 23
Pre takéhoto človeka vyvstáva otázka ako svoj ţivot na dôchodku naplniť. Starí ğudia sú v
spoločnosti dôleţití a ich uznanie a dôleţitosť v spoločnosti úzko súvisí s ich motiváciou,
ktorá vzhğadom na spoločensky deformované vnímanie staroby nie je naplnená. A snaţiť sa o
niečo v rámci nedostatku motivácie je ako vnímať svet cez zahmlené okuliare. „Jestliţe
účinky nedostatkové motivace odstraníme, jako bychom zamlţené brýle vyčistili.“ 24 Ak by
sme vychádzali z tohto výroku Maslowa, potom musíme ako spoločnosť urobiť všetko preto,
aby sme uznali prínos starých ğudí a ich pozíciu v spoločnosti.

Porovnaním všetkých uvedených definícií staroby konštatujeme, ţe u daných autorov nie sú
významné názorové odlišnosti v charakterizovaní tohto obdobia. Autori sa zhodujú v názore,
ţe staroba je posledným obdobím v ţivote človeka. Spoločným menovateğom definícií je
vysoká individuálnosť kaţdého človeka, s ktorou je obdobie staroby spojené. Sociálne zmeny,
strata celkového programu, zníţenie sociálnych kontaktov sú determinanty, ktoré sú
rozhodujúce pre ďalší ţivot v starobe.

Kaţdý ţivý organizmus postupne od narodenia

prechádza fylogenetickými obdobiami, pričom zavŕšením a posledným obdobím ţivota je
staroba.

22 ADLER,A., O zmysle ţivota, Iris, 1998. ISBN 80-88778-05-0
23 FARSKÝ, I. a kol., Problematika kvality ţivota v séniu, 2007, Martin: Profa, 2007. ISBN 978-80-969722-0-3
24 MASLOW, O psychologii bytí, český preklad: Vybíral, Z., Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0618-7 (12)
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Najvýstiţnejšia definícia, ktorá obdobie staroby charakterizuje asi najviac, je Tomešov
pohğad na posledné obdobie ğudského ţivota, ktoré sa nedá presne ohraničiť a kategorizovať.
Je súčasťou ţivota a je obdobím, v ktorom aj naďalej pokračuje rozvoj ğudskej osobnosti.25

1.1 Rozdelenie ľudského veku
Ğudský vek delíme na:


chronologický (kalendárny) – štatistický údaj,



biologický – geneticky riadený program,



funkčný – potenciál človeka,



psychologický – sú to funkčné zmeny v priebehu starnutia,



sociálny – zahrňuje ţivotný program.26

Svetová zdravotnícka organizácia delí vekové rozpätie starnutia do kategórií:


stredný a zrelý vek – obdobie od 45 do 59 rokov,



raná staroba – začína vekom od 60 do 74 rokov,



vek od 75 do 89 rokov je začiatkom vlastnej staroby,



vek nad 90 rokov je povaţovaný za dlhovekosť.27 28

Základné etapy ţivota sú:


prvá fáza ţivota označuje za mladosť, ktorá trvá od narodenia po dospelosť,



druhá fáza ţivota – stredný vek, definuje ako dobu dospelosti,



tretiu fáza ţivota označuje ako ţivot v dôchodku



štvrtá fáza vníma ako – prípravu na odchod.29

25 TOMEŠ, I., Obory sociální politiky, Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-868-5
26 HEGYI, L., a kol., Sociálna gerontológia, Bratislava: Herba, 2012. ISBN 978-80- 89171-99-6 (23)
27 NÁRODNÝ PROGRAM AKTÍVNEHO STARNUTIA NA ROKY 2014 – 2020, SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
Dostupné na: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/rada-vlady-sr-prava-seniorov/npas-2014-2020.pdf
28 PREKLENUTIE ROZDIELOV V ZDRAVÍ ZA JEDNO GENERAČNÉ OBDOBIE:: Dostupné na:
http://who.who.sk/images/stories/file/publikacie/Preklenutie%20rozdielov%20WEB.pdf
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Delenie veku do pätnásťročných rytmov:


prvých pätnásť rokov označuje ako obdobie biologického a psychického zrenia,



obdobie do tridsať rokov definuje ako psychické a sociálne dospievanie človeka,



ďalších pätnásť rokov označuje ako obdobie vrcholnej psychofyzickej zdatnosti,



vek po štyridsiatom piatom roku aţ do šesťdesiateho roku je prejavom stálosti výkonu,



vek nad šesťdesiat rokov nazýva starnutím,



obdobie po sedemdesiatom piatom roku ţivota označuje za starobu a váţnosť.30

Z uvedených delení konštatujeme, ţe presné ohraničenie obdobia staroby nie je moţné.
Dôchodkový vek je spoločenská konvencia, ktorú zaviedli Prusi v Bismarkových reformách
ako vek, kedy väčšina ğudí je invalidná (presumpcia invalidity). To vysvetğuje pohğad na
starých ğudí v strednej Európe aţ dodnes.31

Svetová zdravotnícka organizácia uznala vek 75 rokov za začiatok vlastnej staroby. Pre
kaţdodenné aktivity v ţivote človeka je však podstatnejšie rozlišovať vek kalendárny a
funkčný.

1.2 Definovanie starnutia
Starnutie je jav vysoko individuálny, ktorý tak isto ako starobu nemôţeme jednoznačne
zadefinovať jedinou platnou a odborníkmi uznávanou definíciou. Tomeš definuje starnutie
človeka ako veğmi zloţitý, individuálny proces prebiehajúci u rôznych ğudí rôzne. Ak
prebieha prirodzene nazývame ho fyziologickým starnutím, ak prebieha chorobne hovoríme o
patologickom

starnutí.32

Pacovský

starnutie

charakterizuje

ako

regresívny

proces

charakteristický úbytkom štruktúr a funkcií.33 Iní autori (Haškovcová, Hayflick,) definujú
starnutie ako biologický, neodvratný a zákonitý proces.34

35

Proces starnutia je neustále

29 KŘIVOHLAVÝ, J., Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie: moţnosti které čekají, Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-

247-3604-4. (18)
30 ŠRAMO, J., Příprava na stáří, Praha: Občanské zdruţení Melius, 2012. ISBN 978-80-87638-00-2 (18)
31

TOMEŠ, I., Obory sociální politiky, Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-868-5, s. 166
32 TOMEŠ, I., Československé právo sociálního zabezpečení, Praha: Orbis, 1968, s. 325
33 PACOVSKÝ, V., O stárnutí a stáří, Praha: Avicenum, 1990. ISBN 80-201-0076-8
34 HAŠKOVCOVÁ, H., Fenomén stáří, Praha: Panorama, 1989. ISBN 80-7038-158-2
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ovplyvňovaný vonkajšími faktormi, preto je do veğkej miery na jedincovi, ako prispeje svojim
ţivotným štýlom k urýchleniu alebo oddialeniu svojho starnutia. Do pôsobenia faktorov, ktoré
ovplyvňujú starnutie, môţeme zahrnúť nielen spoločenské činitele, napr. majetok (bohatí
ğudia ţijú dlhšie), stupeň urbanizácie, úroveň industrializácie,36 ale aj širokú škálu faktorov
od genetických, ktoré nevieme ovplyvniť, aţ po prostredie v ktorom ţijeme. Ovzdušie37,
ţivotný štýl, do ktorého môţeme zahrnúť spánok, stravu, abúzus alkoholu, fajčenie, zdravotnú
starostlivosť a pri neprítomnosti váţneho ochorenia a súhrou pôsobenia „správnych“ faktorov,
môţeme starnutie spomaliť vo všetkých smeroch a byť aktívni vo všetkých oblastiach ţivota
aţ do vysokého veku. „Do určité míry naivný pohled na stárnutí popisuje pouze ztráty. Tak je
totiţ stárnutí nejčasteji chápáno: jako úbytek telesných a duševných moţností, které člověk
má. Člověk nestárne přesně podle hodin.“38
So starnutím prichádza aj kríza, vďaka ktorej potom starnúci človek integruje emocionalitu,
čo mu otvára nové a ďalšie moţnosti. Reviduje svoje celkové bytie, sklamania, zvyky, ideály
a stáva sa pre neho povinnosťou zaoberať sa svojím úplným „Ja“.39

1.3 Súčasný stav problematiky staroby a starnutia
Najväčším problémom súčasnosti je zmena spoločenského prijímania staroby. Staroba sa
väčšinou spája s chorobami, zúfalstvom a bezmocnosťou.40 V spoločnosti vzniká problém
nazývaný ageizmus, charakterizovaný opovrhovaním, výsmechom a odporom, čo je
dôsledkom chýbania kultúry a ğudskosti v spoločnosti.41

42

Na druhej strane je potrebné, aby

spoločnosť podporovala samotných seniorov vysielať signály, ktoré nebudú prehlbovať
slabnutie sociálnej súdrţnosti mladých a starých, ale práve naopak budú podporovať

35 HAYFLICK, L., Jak a proč stárneme, Praha: Kniţní klub, 1997. ISBN 80-7176-536-8.
36 TOMEŠ, I., Úvod do teorie a metodologie sociální politiky, Praha: Portál, 2010, s. 440, ISBN 978-80-7367-680-3 ( 227)
37 V niektorých vysokohorských oblastiach sa podğa štatistík pôvodní obyvatelia doţívajú vyššieho veku ako inde na svete,
napríklad v juţnom Azerbajdţane ţije viac storočných ğudí ako kdekoğvek na svete (http://www.bbc.com/news).
38 KEMPERMANN, G., In: GRUSS, P., Perspektivy stárnutí, Praha: Portál, 2009. ISBN 9788073676056, s. 29
39 JUNG, C.G., Duše moderního člověka, přeloţil K. Plocek, 1. vyd. Brno: Atlanits, 1994.
ISBN 80-7108-087-X (103)
40 POKORNÁ, A., Komunikace so seniory, Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3271-8
41
ABRAMS, D., VAUCLAIR, CH.M.: Ageism in Europe. Findings from the European Social Survey. Age UK:UK, 2011.
ISBN 978-0-9568731-0-1
42 KLEVETOVÁ, D., DLABALOVÁ, I., Motivační prvky při práci se seniory, Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-2472169-9
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spolupatričnosť a kooperáciu všetkých generácií.43 Adler vo svojom diele „O zmysle ţivota“
uviedol, ….“v doteraz dosiahnutej úrovni našej kultúry sa ešte nevytvorilo patričné
miesto pre starnúcich mužov a ženy. Dať im väčší priestor alebo aspoň moţnosť, aby si ho
sami vytvorili, je zvrchovaným právom starnúcich ğudí.“44

Dôstojné správanie sa voči starším ğuďom

absentuje v dnešnej spoločnosti nielen

v kaţdodenných situáciách v obchodoch, na ulici, v doprave, ale napríklad aj v
zdravotníckych zariadeniach, v ktorých sú seniori často degradovaní oslovením babka, dedko
namiesto pán a pani. Tieto stereotypy si nesieme z detstva a mladosti a týkajú sa aj samotných
seniorov, ktorí sa tieţ spolupodieğajú na ich medzigeneračnom posúvaní.
Haškovcová poukazuje na to, ţe na človeka v dôchodku prestáva byť nazerané ako na
bývalého učiteğa, strojvodcu a podobne, ale dostáva nálepku dôchodcu, ktorá zatemní všetko
ostatné.45 Seniori samotní uvádzajú, ţe sú diskriminovaní na základe veku v zdravotníctve, na
úradoch a v sluţbách bez ohğadu na ich správanie a vedomosti. Sýkorová vidí problém v
spoločnosti v nedostatku tolerancie, slušnosti, sociálnej integrácie a spoločenského uznania.46
Staroba nie je choroba ani invalidita47, staroba nie je ani synonymom chorôb, preto je dôleţité
rozlišovať medzi týmito dvomi odlišnými sociálnymi udalosťami a neprijímať obraz starého
človeka povrchne podğa vonkajších rysov starnutia.48 Veğkým problémom súčasnej doby, je
nedostatok príleţitostí na trhu práce, uţ pre vekovú skupinu 50+. Toto je jeden z faktorov,
ktorý sa podieğa na zvyšujúcom sa odchode ğudí do predčasného dôchodku, čo vplýva na ich
ţivotnú úroveň. Starší ğudia sú spoločnosťou vnímaní ako neproduktívni, spoločnosť
prehliada pozitíva a skúsenosti, ktoré spoločnosti prinášajú. Tento nízky sociálny status
starých ğudí má za následok absenciu spolupatričnosti mladšej generácie.

43 KELLER, J., Mezigenerační solidarita a krize systému pojištení, In: Sýkorová, D., 2007, Autonomie ve stáří , Kapitoly z
gerontosociologie, Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-62-5
44 ADLER,A., O zmysle ţivota, Iris, 1998. ISBN 80-88778-05-0 ( 35)
45 HAŠKOVCOVÁ, H., Fenomén stáří, Praha: Panorama, 1989. ISBN 80-7038-158-2
46 SÝKOROVÁ, D., Autonomie ve stáří , Kapitoly z gerontosociologie, Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN
978-80-86429-62-5
47 TOMEŠ, I., Úvod do teorie a metodologie sociální politiky, Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-680-3
48 Vo všeobecnom ponímaní k celkovému nazeraniu na starého človeka je rozhodujúcich viacero faktorov a jedným z nich
je aj fyzický vzhğad. Starnutie je stereotypne spájané so zanedbaným zovňajškom a spoločnosť aj samotní starí ğudia v
takomto prípade majú tendenciu seniorom prisudzovať automaticky skôr záporné vlastnosti a charaktery.
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Tomeš uvádza, ţe s prebiehajúcou reštrukturalizáciou národného hospodárstva o starých ğudí
nie je na trhu práce záujem a sú nahradzovaní mladými49 50, stávajú sa nepotrebnými, čím
prichádzajú o svoju celoţivotnú rolu. Vzhğadom na tieto faktory sa predčasné starnutie dotýka
ğudí v čoraz niţšom veku a tento problém jednotlivca sa potom začína týkať celej spoločnosti
a naberá širší rozmer. Preto je dôleţité, aby ğudia po nástupe na dôchodok neprestávali na
sebe pracovať, prehlbovali svoje schopnosti štúdiom na univerzitách tretieho veku, čítaním
odbornej literatúry, venovali sa športom, nestrácali záujem o politické a spoločenské dianie vo
svete a pokúšali sa vytvárať aktivity, ktorými by napĝňali plnohodnotné vyuţitie svojho
voğného času. Podğa Tomeša, aktívne starnutie predlţuje ţivot51 a naviac politicky a
spoločensky rozhğadený človek, zaujímajúci sa o súčasné trendy vo vede, technike,
vzdelávaní a športe má predpoklady eliminovať faktory, ktoré by ho mohli z pohğadu mladšej
generácie robiť nezaujímavým.

1.4 Sociálne aspekty starnutia
Dôleţitú úlohu v ţivote starého človeka zohráva obraz o sebe, ktorý si vytvoril, jeho vnímanie
seba v prítomnosti, minulosti a budúcnosti, obraz o svojom okolí, o svojich predkoch, o
ğuďoch ktorých pozná, o stereotypoch, ktoré na neho vplývajú.
Erikson vo vzťahu k starnutiu hovorí o polarizácii, ktorá predstavuje integritu osobnosti,
oproti beznádeji a zúfalstvu. Integritu vystihuje ako pravdivosť k sebe, zmierenie sa
s minulosťou. Domov – miesto kam patrí, kam sa môţe vrátiť, múdrosť a jeho ţivotnú
filozofiu, ktorú nadobudol preţitými rokmi ţivota. Protipól k tomu predstavuje beznádej a
zúfalstvo ako postoj človeka, ktorý sa nedokázal prispôsobiť preţitému. Zápas človeka s
beznádejou tvorí novú integritu človeka. Tieto polarity

zobrazujú naplnenie ţivota a

prázdnotu ţivota, ktorá súvisí so sebapreţívaním a sebauvedomením. Starnutím sa obidve
prehlbujú.52 Starnutím a starobou sa človek

musí okrem fyzických, vnútorných zmien

vyrovnávať so zmenami vonkajšími, sociálnymi. Dobre adaptovaný starý človek s
konštruktívnym postojom k ţivotu nemá problém so zvládaním zmien, ktoré starnutie a

49 TOMEŠ, I., Úvod do teorie a metodologie sociální politiky, Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-680-3, ( 232)
50 Dosiahnutie dôchodkového veku nesmie byť pre zamestnávateğa dôvod na prepustenie zamestnanca (TOMEŠ, I., 2010)
51 TOMEŠ, I., Úvod do teorie a metodologie sociální politiky, Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-680-3, ( 229)
52 ERIKSON, E. H, Ţivotný cyklus rozšířený a dokončený, Devět věků člověka, Portál, 2015. ISBN 978802620786
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staroba prináša a naopak, u človeka, ktorý starobu vníma s obranným postojom, vo väčšine
prípadov tieto zmeny vyústia do problémov so zvládaním tohto obdobia.53
Vstupom do dôchodku človek obmedzí aj rozsah svojich doterajších činností, stratí celkový
program svojho produktívneho obdobia ţivota a dôjde k zníţeniu sociálnych kontaktov.
Všetky tieto faktory spôsobujú väčšie sústredenie sa na seba samého a kladenie významu
problémom, veciam a udalostiam, ktoré dovtedy neriešil a ktoré vyplynuli z veğkého
mnoţstva jeho voğného času. V tomto období je dôleţité čo najrýchlejšie nájsť nový zmysel
ţivota ako jeden z významných komponentov kvality ţivota a naplniť voğný čas programom a
aktivitami, ktorými človek predíde prázdnote a existenčnej frustrácii. Všetky tieto zmeny
spôsobené starnutím vplývajú na ďalšiu kvalitu ţivota starého človeka, preto je dôleţité
udrţať si, čo najdlhšie aktivitu, pretoţe jej nedostatok vedie k apatii.54 Dôleţité a rozhodujúce
kritérium sú aktivity

osôb v staršom dôchodkovom veku, konkrétne, či pracujú alebo

nepracujú.55
Ğudia, ktorí boli aktívni a boli v celom ţivote okolo seba obklopení druhými ğuďmi, budú v
tom pokračovať a naopak, ğudia samotári budú mať väčší pocit odcudzenia.56 Dosiahnutím
vnútornej integrity, človek nazerá na svet v celistvosti a nachádza uspokojenie v dosiahnutých
cieğoch, ktoré si zadal v minulosti a naopak, človek zo sebou nespokojný, ktorý sa vydal
nesprávnou cestou, postráda integritu, pociťuje zbytočnosť a chcel by ţiť odznova. Staroba
môţe tieto pocity upevniť, ale môţe ich ešte prehĝbiť a byť obdobím zúfalstva.57

53 HROZENSKÁ, M., a kol., Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej teoreticko-praktické východiská, Martin: Osveta, 2008.
ISBN 978-80-8063-282-3
54 FARSKÝ, I. a kol., Problematika kvality ţivota v séniu, Martin: Profa, 2007. ISBN 978-80-969722-0-3
55 GILLEARD, C., HIGGS P., Cultures of Ageing: Self, Citizen and the Body. Harlow, 2000, Pearson Education Ltd,
Dostupné na: http://www.gerontechnology.info/Journal/Proceedings/ISG08/papers/009.pdf
56 KOZIEROVÁ, B. a kol., Ošetrovateľstvo, Martin: Osveta, 1995. ISBN 80-217-0528-0
57 KOZIEROVÁ, B. a kol.,1995, Ošetrovateľstvo, Martin: Osveta, 1995, s. 836, ISBN 80-217-0528-0
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2 SPOLOČENSKÉ STEREOTYPY A PREDSUDKY K SENIOROM

Podğa Vidovičovej sa s nástupom industriálnej revolúcie zníţila cena ţivotných skúseností
starých ğudí, vykryštalizoval sa faktor urbanizácie a sociálnej mobility, ktorý mal značný
vplyv na štruktúry rodín. Dnes rozpadom tradičnej rodiny a stále silnejším individualizmom
starí ğudia stratili svoj status, ktorí mali za čias silnejších sociálnych systémov a veğkých
viacgeneračných rodín. Problém je v spoločenskej adaptácii na nové podmienky a na novú
rolu seniorov v spoločnosti.
Mladšia generácia vníma seniorov predovšetkým ako dôchodcov, ktorí sú mimo pracovného
pomeru. Z tohto vznikajú v spoločnosti mýty, ktoré Haškovcová pomenovala ako mýtus
neuţitočného času a ignorácie.58 Podľa Maslowa je akékoľvek zaškatuľkovanie pre
človeka urážlivé, pretože sa tým popiera jeho individualita a jedinečnosť.59 A keď niečo
takéto uráţa individualitu človeka, tak je jasné, ţe v širšom pohğade to bude uráţať skupinu,
v ktorej sa nachádza tento človek, a ak je na túto skupinu vyvinuté podobne škatuğkovanie.
Mafesolli60 tvrdí, ţe všetci ğudia prislúchajú svojmu „kmeňu“ v svojej spoločenskej skupine.
A ak skupina podlieha tomuto škatuğkovaniu, tak mu podlieha aj jednotlivec. Je to rozkol
medzi dvomi vnímaniami starého človeka, kedy sa človek vníma ako príslušník nejakej
skupiny napr. právnik, spisovateğ a neprestajne prichádza do kontaktu s prisudzovaním
nejakej jeho spoločenskej identity (dôchodca). Podğa Maslowa, je jednoduchšie a menej
zaťaţujúce umiestniť človeka do systému ako poznávať jeho jedinečnosť.61
Na základe nesprávnych interpretácií staroby a starnutia sú potom v spoločnosti prítomné
mýty, stereotypy a predsudky, ktoré sú v procese transmisie kultúry udrţiavané a predávané
ďalej.

58
59
60
61

HAŠKOVCOVÁ, H., Fenomén stáří, Praha: Panorama, 1989. ISBN 80-7038-158-2 (12)
MASLOW, O psychologii bytí, Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0618-7
MAFESOLLI, M., O nomádství, Praha: Prostor, 2002. ISBN 80-7260-069-9
MASLOW, O psychologii bytí, český preklad: Vybíral, Z., Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0618-7
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Rada

predsudkov

k seniorom

je

vyvolaná

aj

masmédiami,

ktoré

vychádzajú

z pseudoekonomických predstáv, ţe starnutie obyvateğstva zruinuje spoločnosť. Treba si
však uvedomiť, ţe starnutie obyvateľstva je víťazstvom medicíny a spoločenskoekonomického rastu kvality života.

Najrozšírenejšie mýty, stereotypy a predsudky:
1. Staroba je ekonomickou záťaţou spoločnosti
Rozšíreným stereotypom a mýtom v súčasnosti je presvedčenie, ţe narastanie nákladov na
zdravotné a sociálne zabezpečenie a stagnácia spoločenského respektíve ekonomického rastu
je spôsobená práve kvôli nárastu starých ğudí v spoločnosti. Sýkorová k vysokým nákladom
na zdravotné a sociálne zabezpečenie uvádza, ţe to nie sú striktne len seniori, ale vysokú časť
sociálnych výhod v oblasti vzdelania prijímajú aj iné skupiny (napr. deti). K stagnácii
spoločenského resp. ekonomického rastu uvádza, ţe veğká časť financií a sluţieb všetkých
transferov smeruje od starých k mladým, pretoţe starí ğudia sú zdrojom zamestnania a ako
príklad uvádza zdravotníctvo.62
Podğa Hrozenskej k tomuto mýtu, ţe staroba je ekonomickou záťaţou spoločnosti, v
súčasnosti prispievajú dva vývojové trendy, pri predpoklade, ţe v budúcnosti spoločnosť
nebude schopná ekonomicky zabezpečiť seniorov.
Prvý trend je zaloţený na vysokom náraste starých ğudí.
Druhý trend je zaloţený na čoraz väčšom dôraze na kúpnu silu a zodpovednosti štátu v
zmysle dôchodkového poistenia a zdravotnej starostlivosti. V moderných spoločnostiach je v
popredí presadzovaný názor, aby starí ğudia participovali na pracovnom procese podğa ich
rozhodnutia a ţelania a nemali by byť obmedzovaní vekom.63 Palmore k tomu uvádza ako

62 SÝKOROVÁ, D., Autonomie ve stáří , Kapitoly z gerontosociologie, Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN
978-80-86429-62-5 (50)
63 HROZENSKÁ, M., a kol., Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej teoreticko-praktické východiská, Martin: Osveta, 2008.
ISBN 978-80-8063-282-3
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príklad nechcený odchod do dôchodku, zdôvodnený zníţenou kompetenciou staršieho
pracovníka. Skutočnosťou je ale jeho náhrada mladšou a lacnejšou pracovnou silou.64
2. Starí ğudia nemajú ako prispieť spoločnosti
Pohğad, ktorý tieto mýty podporuje, je klesajúca participácia na trhu práce. Kalvach vidí
problém v zaţitej periodizácii ğudského veku na predproduktívny (detstvo), produktívny
(dospelosť), postproduktívny (staroba), a závislosť (staroba spojená so stratou sebestačnosti).
Produktivitu nemôţeme vnímať len z ekonomického hğadiska, ale ju treba vnímať aj ako
produktivitu sociálnu alebo tieţ vzťahovú a osobnostnú.65
3. Starí ğudia sú všetci rovnakí.
Tak ako charakteristiky dvoch 25 ročných osôb sú rozdielne, tak je to i u dvoch 75 ročných
osôb. Niektorí seniori vedú aktívny ţivot aţ do najvyššieho veku a u iných je ţivot na
aktivity chudobnejší. Kaţdý človek je jedinečný, tak aj starnutie u kaţdého človeka je
individuálne, závislé od zdravotného stavu, geografických podmienok, zručností, ţivotných
skúseností, vzdelanostnej úrovne, platových podmienkach

a ďalších, ktoré uţ v práci boli

uvedené.
4. Starí ğudia sú krehkí
Funkčná spôsobilosť starších ğudí je rovnako individuálna u iných vekových skupín. Napriek
vyššiemu veku seniori zvládajú kaţdodenné činnosti aţ do vysokého veku bez pomoci iných.
Na funkčnú spôsobilosť pôsobia aj sociálne faktory ako napr. chudoba, niţšie vzdelanie,
slabšie ţivotné podmienky, zlé pracovné podmienky atď.

Človek sa socializuje do spoločnosti od svojho narodenia počas celého svojho ţivota podğa
istých daných spoločensky formovaných pravidiel, noriem a rutinizovaných činností, ktoré sú
generáciami udrţiavané a predávané ďalej. Tieto socializačné vplyvy a prenášané generačné
náhğady majú vplyv na reálny ţivot a na to, ako pristupujeme k druhým ğuďom s ktorými
zdieğame kaţdodenný ţivot. Tento náhğad na realitu preberáme

teda od majoritnej

64 PALMORE, In: HROZENSKÁ, M., a kol., Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej teoreticko-praktické východiská,
Martin: Osveta, 2008. ISBN 978-80-8063-282-3
65 KALVACH, Z., et al., Geriatrie a gerontologie, Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0548-6
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spoločnosti automaticky. Pokorná tento proces nazýva objektívnou a zároveň aj subjektívnou
realitou, pretoţe tieto procesy vytvára človek, ktorý sa podğa nich ďalej spätne formuje. 66
Vzhğadom na tieto preberané a spoločensky uznané konštrukty sa môţu vytvárať rôzne formy
diskriminácie, ktoré nám do istej miery naznačujú, aká je sociálna klíma v danej spoločnosti,
ako pristupujeme k starým ğuďom a aké názory si vytvárame na starnutie a starobu. Tieto
stereotypné obrazy nám potom predstavujú taký svet, aký si myslíme ţe je, a ďalej uţ
nevnímame jeho skutočnú podobu. Sú to očakávané veci, udalosti a schémy, ktoré majú svoje
známe miesto v našich ţivotoch. Vidovičová sa zhoduje s Pokornou a tvrdí, ţe tieto schémy
zdieğame a preberáme socializáciou a výchovou v rodinách.67
Predsudky a mýty o starobe sú neustále modifikované v rôznych podobách, majú rôznu
intenzitu a tlak. Na základe toho môţe dochádzať v spoločnosti ku konfliktu alebo rozporu
nášho správania sa k starým ğuďom, a to hlavne do tej miery ako sú naše postoje a správanie
nimi ovplyvnené. Musíme sa preto zamýšğať nad dôvodmi tohto rozporu a začať rozlišovať
skutočné od proklamovaného. Dôvodom predsudkov a mýtov býva často neznalosť a
neinformovanosť, čo v prípade starnutia znamená, ţe zaoberanie sa touto problematikou si
ešte vyţaduje dlhodobý a kontinuálny proces smerujúci k vytvoreniu lepšieho progresu k
vnímaniu staroby.

2.1 Diskriminácia starých ľudí v spoločnosti
V tejto podkapitole sa pokúsime objasniť a zadefinovať si základný pojem a to vekovo
podmienenú diskrimináciu, ktorú môţeme vnímať ako stereotypné a systematické
diskriminovanie ğudí na základe ich vyššieho veku a averziu k tejto skupine ğudí.68
Haškovcová definuje diskrimináciu

voči starým ğuďom ako averziu voči všetkému čo

pripomína starobu.69 Averzia sa môţe dostaviť umelo na základe často opakovaných pojmov,
ktoré potom v negatívnom zmysle prisudzujeme starnutiu. Môţu to byť neškodné pojmy ako
pomalosť, závislosť, slabosť alebo sociálna odkázanosť, ktoré sa v spoločnosti opakujú.

66 POKORNÁ, A., Komunikace so seniory, Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3271-8
67 VIDOVIČOVÁ, L., Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti, Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodný
politologický ústav, 2008. ISBN 978-80-210-4627-6
68 POKORNÁ, A. 2010, Komunikace so seniory, Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3271-8
69 HAŠKOVCOVÁ, H., 1989, Fenomén stáří, Praha: Panorama, 1989. ISBN 80-7038-158-2 (48)
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Zauţívané spoločenské stereotypy a diskriminácia na základe veku znamená znevýhodnenie
statusu seniorov, obmedzenie ich sociálnych rolí a odopieranie im rovných príleţitostí v
spoločnosti. Seniori bez kvalitných sociálnych vzťahov s rizikom, ktoré vyplýva z akokoğvek
zauţívaných mýtov a stereotypov, sú vystavovaní v kaţdodennom ţivote spoločensky
akceptovanej forme diskriminácie. Tieto stereotypy sú často podporované na inštitucionálnej
a mediálnej úrovni70. Prezentovanie negatívnych postojov k starobe postupne vnímame a
internalizujeme sa s nimi, a tak vzniká začarovaný kruh. Médiá nám ponúkajú starobu v
negatívnych súvislostiach z pohğadu ekonomických problémov alebo chorôb seniorov.
Vidovičová a Sedláková71 analyzovali české médiá z pohğadu starnutia a veku. Výsledky tejto
hĝbkovej analýzy odhalili predsudky a stereotypy ako v tlačených denníkoch tak aj v
spravodajských reláciách v televízii, ktoré prezentujú správy o senioroch, ktoré sú plné
negatívnych latentných stereotypov a pohğadov na starobu a starnutie.
Haškovcová ako príklad uvádza medializované debaty, ktoré sa často zaoberajú finančnými
výdajmi na dôchodky, pri ktorých ale absentuje prezentácia dôchodcov ako celoţivotných
platiteğov daní.72 Verejnosť ešte stále nevenuje dostatočnú pozornosť šíreniu negatívnych
stereotypov a nerozlišuje ich. Bútorová upozorňuje na výsledky výskumu, ktoré na Slovensku
ukázali ţe len 26 % respondentov a respondentiek si uvedomuje a registruje často sa
vyskytujúcu diskrimináciu ğudí najstaršej vekovej kategórie v médiách. Tieto stereotypy sa
ğuďom „vryjú pod koţu“ a postupom času si ich osvoja a nazerajú na ne ako na pravdivé. 73
Zaujímavé sú aj výsledky výskumu z Veğkej Británie z roku 2004 pod názvom „How Ageist
is Britain?“. Výsledky z tohto výskumu ukázali, ţe Briti si na rozdiel od Slovákov uvedomujú
a registrujú vyskytujúcu sa diskrimináciu starých ğudí. Aţ 58 % osôb z 1 843 opýtaných
uviedlo, ţe si myslia, ţe média zobrazujú starších ğudí častejšie negatívnym spôsobom ako
pozitívnym.74
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WILKINSON, J., FERRARO, K., Thirty Years of Ageism Research, In: Nelson T (ed), Ageism: Stereotyping and
Prejudice Against Older Persons. Cambridge MA: Massachusetts Institute of Technology, 2002
71 VIDOVIČOVÁ A SEDLÁKOVÁ: In: HAŠKOVCOVÁ, H., 1989, Fenomén stáří, Praha: Panorama, 1989. ISBN 807038-158-2 (12)
72 HAŠKOVCOVÁ, H., Fenomén stáří, Praha: Panorama, 1989. ISBN 80-7038-158-2 (12)
73 BÚTOROVÁ, Z., et. al., Štvrtý rozmer tretieho veku : desať kapitol o aktívnom starnutí, Bratislava: Inštitút pre verejné
otázky, 2013. ISBN 978-80-89345-44-1 (34-37)
74 VIDOVIČOVÁ, L., Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti, Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodný
politologický ústav, 2008. ISBN 978-80-210-4627-6 (156)
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Najvýznamnejším zdrojom diskriminácie starých ğudí je vekový alebo generačný konflikt a
nesúlad alebo nezhody v zastávaných hodnotách. Mladšia generácia odmieta uznané normy a
často vystupuje v opozícii. Vidovičová toto správanie nazýva opozičným chovaním mladšej
generácie.75 Binstock poukazuje na nový typ stereotypov od súcitného ageizmu, ktorý sa
prejavuje nazeraním na seniorov ako na slabých, chudobných, hodných pomoci a politicky
bezmocných, k rozvoju nového ageizmu, v ktorom uţ nielen chudobní, ale aj dobre
ekonomicky zabezpečení seniori sú terčom diskriminácie, vzhğadom na to, ţe zvyšujú daňovú
záťaţ ekonomicky aktívneho obyvateğstva a spomağujú ekonomický rast. 76
Starí ğudia sú v dnešnej spoločnosti ohrození rizikom uţ spomínanej vekovej diskriminácie,
nízkymi príjmami, ktoré im nepokryjú ani základné potreby, generačnou intolerantnosťou,
diskrimináciou v zdravotníctve, hlavne v prístupe k zdravotným sluţbám, a aj samotným
podceňovaním liečenia starších ğudí. Staroba je povaţovaná v dnešnej spoločnosti za
ekonomickú záťaţ.77 Diskriminácia starých ğudí začína uţ v rodinách, a to nedostatkom
uznania voči starým ğuďom, a šíri sa celou spoločnosťou od zdravotníctva aţ po parlament,
v ktorom taktieţ absentujú zástupcovia z rady seniorov, ktorí by mohli hájiť záujmy tejto
sociálnej skupiny ğudí.78
Vidovičová vo svojom výskumnom projekte „AGEISMUS 2007“ uvádza, ţe diskriminácia
na základe veku je len jednou z celej rady nerovností v terajšej spoločnosti. Jej výskum
zároveň však preukázal, ţe zo všetkých sledovaných diskriminačných faktorov sa práve vyšší
vek stal najčastejším dôvodom diskriminácie. Ďaleko za ním nasledovalo pohlavie, zdravotný
stav, náboţenské cítenie, etnicita a sexuálna orientácia. Dôleţité a potrebné je chápanie
diskriminácie v celistvom kontexte, pretoţe len celistvý pohğad na tento fenomén nám môţe
poodhaliť dôvody jeho výskytu. V prvom rade si treba všímať človeka v celom jeho ţivotnom
cykle, pričom je rozhodujúce pohlavie, kultúrne vplyvy, triedny pôvod a ostatné socializačné
prvky, pôsobiace na vznik diskriminácie. Významnú úlohu tu okrem veku zohráva aj príjem,
vzdelanie, chudoba, respektíve bohatstvo. Ak má senior v týchto bodoch niţší kapitál, riziko

75 VIDOVIČOVÁ, L., Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti, Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodný
politologický ústav, 2008. ISBN 978-80-210-4627-6 (129)
76 BINSTOCK, R., H.,: In: SÝKOROVÁ, D., 2007, Autonomie ve stáří , Kapitoly z gerontosociologie, Praha: Sociologické
nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-62-5 (51)
77 KOVAL, Dostupné na: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/163541-cim-dlhsie-zijes-tym-viac-prekazas/
78 KOVAL, Dostupné na: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/163541-cim-dlhsie-zijes-tym-viac-prekazas/
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vekovej diskriminácie sa u neho zvyšuje79, a viacnásobné riziko vzniká kombináciou aj s
ďalšími formami diskriminácie. Jackson ako príklad uvádza, ţe ideálny kapitál do ţivota je
byť slobodný mladý muţ, beloch, heterosexuálne orientovaný, ateistický, vzhğadný, dobre
finančne zabezpečený80 a dobre ovládajúci digitálnu elektroniku.
Z výskumu Eurobarometer z roku 2011 zo všetkých nových členských krajín EÚ z opýtaných
respondentov a respondentiek mali najsilnejší pocit vekovej diskriminácie Slováci. Česi sa
oproti Slovákom podğa tohto výskumu cítia vo všeobecnosti menej diskriminovaní a väčšie
percento bolo v tomto výskume u Čechov zaznamenané len v oblasti práce. 81

82

Vidovičová

uvádza, ţe výskum Eurobarometer z roku 2006 v Českej republike preukázal, ţe viac ako
polovica českej populácie je presvedčená, ţe nie je zákon, ktorý by zamedzil vekovej
diskriminácii v zamestnaní. Z tohto výskumu vyplynul aj ďalší poznatok z Veğkej Británie, v
ktorom tretina opýtaných uviedla, ţe

starnutie populácie bude mať negatívny vplyv na

spoločnosť z hğadiska bezpečnosti a zdravia, ţivotného štandardu a prístupu k vzdelaniu a
práci.83

2.2 Zneužívanie starých ľudí v rodinách a šikana
Závaţným problémom súčasnosti je rozpad solidarity a vzájomnosti v rodinách, úloha
tradičnej rodiny sa zmenšuje, čo môţe v krajných prípadoch vyústiť aţ do zneuţívania.
Zneuţívanie starých ğudí môţe byť jednorazový akt alebo nedostatok vhodného správania,
vyskytujúceho sa v akomkoğvek vzťahu, v ktorom sa predpokladá dôvera, vedúce k utrpeniu

79 VIDOVIČOVÁ, L., Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti, Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodný
politologický ústav, 2008. ISBN 978-80-210-4627-6 (40)
80 JASKSON, J. J, Race national origin ethnicity and aging, In: Stárnutí, věk a diskriminace –
nové souvislosti, Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodný politologický ústav, 2008. ISBN
978-80-210-4627-6 (117)
81 BÚTOROVÁ, Z., et. al., Štvrtý rozmer tretieho veku : desať kapitol o aktívnom starnutí, Bratislava: Inštitút pre verejné
otázky, 2013. ISBN 978-80-89345-44-1 (34-37)
82 Vyššia diskriminácia z dôvodu vyššieho veku na pracovnom trhu pretrváva stabilne uţ od začiatku deväťdesiatych
rokov a dokazujú to mnohé výskumy a publikované výsledky výskumov. Vidovičová uvádza napr. výsledky z
Eurobarometru uţ z roku 2002, v ktorom aţ 71 % respondentov a respondentiek starších 50+ z EU15 uviedlo diskrimináciu
na trhu práce. Vo Fínsku v roku 2002 aţ 83 % respondentov a respondentiek potvrdilo diskrimináciu na pracovnom trhu.
Najmenej v Grécku len 17% respondentov a respondentiek pociťovalo na pracovnom trhu diskrimináciu vzhğadom na vyšší
vek. (VIDOVIČOVÁ, L., Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti, Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodný
politologický ústav, 2008. ISBN 978-80-210-4627-6 (155)
83 VIDOVIČOVÁ, L., Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti, Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodný
politologický ústav, 2008. ISBN 978-80-210-4627-6
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starého človeka. Povaha násilia môţe mať podobu telesného, citového, psychického,
materiálneho alebo sexuálneho zanedbávania.84 85
Tošnerová za zlé zaobchádzanie so seniorom vymedzuje situáciu keď staršia osoba, oslabená
zvyšujúcim sa vekom, alebo staršia osoba s telesným alebo psychickým postihnutím, je
vystavená niektorému z uvedených pôsobení: telesnému týraniu, materiálno-finančnému
zneuţívaniu, emociálnemu týraniu, zanedbávaniu druhou osobou alebo

iným spôsobom

zneuţívania alebo týrania člena rodiny.86
Dôvody alebo motív pre zneuţívanie starých rodičov alebo prarodičov v rodinách sú rôzne.
Od postihnutia starého človeka a jeho závislosť, cez osobné problémy detí, alebo ako
odpoveď členov rodiny na napätie a konflikty v rodine, aţ po násilie ako odpozorované a
teda naučené správanie odovzdávané generačne. Ďalším a nie menej závaţným motívom pre
zneuţívanie je finančná závislosť detí na podpore starých rodičov alebo prarodičov, ktorá
môţe viesť aţ k ich okrádaniu a ďalšej trestnej činnosti. Obete tohto zneuţívania a zlého
zaobchádzania majú často nedostatok informácií a nevedia, kam sa majú o pomoc obrátiť,
alebo aj vedia kam, ale o pomoc nepoţiadajú. Hanba, popieranie zneuţívania, alebo obava z
odplaty je najobťaţnejšou bariérou, ktorá bráni v odhalení a nahlásení páchateğa.
Zneuţívanie starých ğudí môţe byť zámerné, ale aj nezámerné, čím je myslená zlá,
neadekvátna starostlivosť. Samotný vyšší vek nie je podmienkou zneuţívania, ale zväčša
vyšší vek s kombináciou odkázanosti na pomoc iného človeka. Imobilní, závislí alebo
dementní starí ğudia sú bezmocní proti všetkým formám zneuţívania. Násilie páchané v
rodine je skryté násilie, ktoré je v spoločnosti ešte stále tabuizovanou témou, nech uţ sa
dotýka ţien, detí alebo starých ğudí. Kaţdé násilie alebo zlé zaobchádzanie je priame
porušenie ğudských práv a dôstojnosti daného človeka, a tak k nemu musíme ako spoločnosť
pristupovať, pretoţe sa jedná o závaţný problém, ktorý má dopady ako sociálne, tak aj
zdravotné, a je potrebné ho riešiť. Počet starých ğudí narastá, čo zvyšuje počet odkázanosti
týchto ğudí v rodinách aj v inštitucionálnej starostlivosti. Prognózy ukazujú, ţe do roku 2050
84 EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE PREVENCIU ZNEUŢÍVANIA A TÝRANIA STARŠÍCH. POZADIE,
OSVEDČENÉ POSTUPY A ODPORÚČANIA,
Dostupné na: http://www.forumseniorov.sk/Európsky%20referenčný%20rámec%20-%20správ.pdf
85 KRUG, In: REPKOVÁ, K., BALOGOVÁ, B, Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako verejná politika,
Terminológia, koncepty, diagnostika, Bratislava: Kancelária svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, 2013. ISBN
978-80-971420-7-0
86 TOŠNEROVÁ, T., Špatné zacházení se seniory a násilí v rodině, 2. vyd. Praha: Ambulance pro poruchy paměti, Ústav
lékařské etiky 3. LF UK Praha, 2002. ISBN 80-238-9505-2
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bude 12% obyvateğov EÚ 80 ročných a viac87, čo značí aj zvýšenie potrebnosti starostlivosti
buď svojich najbliţších alebo profesionálnych opatrovateğov. Jednotlivé členské štáty EÚ
podporujú zlepšenie poskytovania starostlivosti odkázaným starým ğuďom rôznymi
odbornými inštruktáţami a prípravami.
V starostlivosti o starých ğudí a v súvislosti s násilím v rodine je dôleţitá právna úprava, aby
sa nestávalo, ţe kompetentné orgány aj po nahlásení násilia nekonajú a nevyvodia sankcie
voči páchateğovi, pretoţe nechcú vstupovať do súkromia rodín. Ako najdôleţitejší krok
a posun v tomto probléme je legislatívna úprava – ujasnenie rozhodnutia štátu pre vstup
príslušných inštitúcií štátu do súkromia rodiny v ktorej je nahlásené páchané násilie. V ČR je
od 1. 1. 2007 v platnosti zákon č. 135/2006 Sb., ktorý oprávňuje políciu Českej republiky v
oblasti ochrany pred domácim násilím vyviesť osobu, ktorá je podozrivá z nebezpečného
útoku proti ţivotu, alebo ktorá je podozrivá zo závaţného útoku proti ğudskej dôstojnosti, z
obydlia a zakázať jej vstupovať doň.88 Rozhodnutie o vykázaní trvá po dobu desať dní od
vydania rozhodnutia. V SR je v súvislosti s domácim násilím v platnosti zákon č. 171/1993 o
policajnom zbore, ktorý oprávňuje políciu Slovenskej republiky vykázať z domu alebo bytu
osobu, u ktorej moţno na základe zistených skutočností očakávať útok proti ţivotu, zdraviu,
alebo závaţný útok proti ğudskej dôstojnosti, z obydlia a zakázať jej vstup do spoločného
obydlia počas 48 hodín od vykázania.89

90

Policajt je povinný poučiť ohrozenú osobu o

moţnosti podať návrh na vydanie predbeţného opatrenia a poskytnúť jej informácie a
kontakty na organizácie, poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia.91 Je ťaţké definovať
hranice, kde uţ posudzovať, ţe k domácemu násiliu dochádza a následne zabezpečiť podporu
týranej obeti. Politiky štátov musia byť voči násiliu páchanému na starých ğuďoch v
domácom prostredí jasne deklarované, preto jedným z prvoradých záujmov a priorít
politického programu a celej spoločnosti by malo byť odhağovanie a prevencia akéhokoğvek

87 EURÓPSKA KOMISIA, Dostupné na: http://ec.europa.eu/index_sk.htm
88 PROMĚNA SOCIÁLNÍHO OBSAHU KATEGORIE GENERACE SENIORŦ., (online) 2008, Příspěvek k sociologii
třetího věku. Dostupné na :http://www.insoma.cz./3_8.pdf
89 REPKOVÁ, K., BALOGOVÁ, B, Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako verejná politika, Terminológia,
koncepty, diagnostika, Bratislava: Kancelária svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, 2013. ISBN 978-80-9714207-0
90 ÚSTREDNÝ PORTÁL VEREJNÝCH SLUŢIEB ĞUĎOM, Dostupné na:
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násilia páchaného v domácnosti, ku ktorým by mali prispieť aj sociálni pracovníci, lekári a
sestry.

Odborníci sa zhodujú, ţe šikane a týraniu by sa dalo zabrániť, keby základné rodinné bunky
neboli natoğko izolované.92 Tu si treba uvedomiť, ţe spolupatričnosť so staršou generáciou,
jej vnímanie staroby alebo odkázanosti a následnej potreby opatery starých ğudí je
posudzované povrchne a býva naučené a odpozerané v rodine. U starých ğudí sa prehlbuje
samota a absentuje úcta najbliţších. Najmladší členovia rodiny si k najstarším členom rodiny
nevybudujú dostatočnú emocionálnu náklonnosť a z pocitu spolupatričnosti k svojim blízkym
sa často stáva povinnosť.

92 HAUSEROVÁ, SCHÖNEROVÁ, In: HROZENSKÁ, M., a kol., Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej teoretickopraktické východiská, Martin: Osveta, 2008. ISBN 978-80-8063-282-3
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3 STAROBA V KONTEXTE POTRIEB DNEŠNEJ SPOLOČNOSTI

Starnutie populácie je celosvetovým problémom všetkých vyspelých krajín, ktorý si vyţaduje
významnú pozornosť, zvýšený záujem a potrebu riešenia problémov a potrieb súvisiacich so
starobou.
Riziká, s ktorými sa stretáva staršia populácia sú mnohopočetné a závaţné. Veková
diskriminácia starých ğudí spôsobuje ich sociálnu exklúziu, ktorá na seba viaţe mnoţstvo
iných obmedzení, pôsobiacich nielen na nich samotných, ale jej dôsledky vplývajú aj na
verejný a spoločenský ţivot a zasahujú aj do ekonomiky. Nízke príjmy, ktoré nepokryjú ani
základné potreby, nedostatok sluţieb, nedostatok pracovných príleţitostí a diskriminácia na
trhu práce, podceňovanie potrebnosti liečenia starých ğudí, vnímanie skupiny starých ğudí ako
ekonomickej záťaţe sú všetko faktory, s ktorými sa starý človek v dnešnej spoločnosti
konfrontuje v kaţdodennom ţivote. Starí ğudia pociťujú vylúčenie zo spoločnosti a absenciu
zmyslu ţivota. Vznikajú stále nové zariadenia pre seniorov so zámerom udrţania ich
vzájomných kontaktov, ale tieto zariadenia spôsobujú opäť izoláciu a odtrhnutie od ţivota
ostatných ğudí v spoločnosti.
V 21. storočí prebieha elektronická revolúcia, ktorá medzi ğudí vkladá mobily a iPhony
a ğudský kontakt nahrádza kontaktom s digitálnym strojom. Starí ğudia v tejto situácii
nevyrastali, čo ich vzďağuje od ostatnej digitálnej spoločnosti. Digitálna gramotnosť
dôchodcov, je dôleţitá aj kvôli kontaktom s vlastnou rodinou, pretoţe mladá generácia
(vnúčatá) uprednostňuje posielania sms a mailov.

V súčasnej spoločnosti sa stretávame s názormi, podğa ktorých seniori uţ nemôţu priniesť nič
nové, originálne, konštruktívne, starí ğudia sú všetci rovnakí, muţi a ţeny starnú rovnako,
starí ğudia sú krehkí, starí ğudia nemajú čím prispieť do spoločnosti a staroba je ekonomickou
záťaţou spoločnosti.93 Nebezpečenstvo týchto názorov treba vidieť hlavne v neprimeranej
generalizácii bez ohğadu na individualitu jedinca, diskriminácii ako takej a hlavne výraznej
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HROZENSKÁ M. et al., Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej teoreticko-praktické východiská. Martin : Osveta, 2008.
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diskriminácii na základe príslušnosti k vekovej skupine.94 Naopak staroba v kontexte
potrieb spoločnosti 21. storočia by mala smerovať:
1. Na potreby zmysluplnej a ohodnotenej práce. Zdraví ğudia po dovŕšení dôchodkového
veku, ak prejavia záujem pracovať, by mali byť zapojení do pracovného procesu a
prispieť spoločnosti svojimi nadobudnutými poznatkami z praxe.
2. Na tvorbu výukových programov pre seniorov, nielen s ohğadom na potreby trhu práce.
3. Na

zvyšovanie

neformálnych

sluţieb

dlhodobej

starostlivosti

vnímané

medzigeneračnú solidaritu najbliţších členov rodiny ako rodinných opatrovníkov.

cez
95

4. Na dosahovanie medzigeneračnej solidarity a výučby o rovnosti generácií a z toho
plynúcu sociálnu ochranu.

Staroba v kontexte zvyšovania zdravotných potrieb spoločnosti 21. storočia
V dnešnej spoločnosti sa začínajú vyhraňovať dve skupiny seniorov. Sú to nezávislí seniori
a chronicky chorí s odkázanosťou, u ktorých stúpa potreba dlhodobej starostlivosti. Dlhodobá
starostlivosť je otázkou finančného krytia ako úhrada zdravotnej poisťovne

za výkony,

poplatky seniora za ubytovanie a príspevky od štátu závislé na posúdení sebestačnosti seniora.
Vzhğadom na súvislosť sociálnych a zdravotných problémov a zvyšujúci sa počet obyvateğov,
ktorí presiahnu hranicu veku 65 rokov, sa treba naďalej čím viac zaoberať otázkami sociálnej
a zdravotnej dlhodobej starostlivosti. Kaţdá zmena v sociálnej situácii vo vyššom veku
človeka má vplyv na jeho zdravotný stav a naopak, zmena v zdravotnom stave ovplyvňuje
jeho sociálnu situáciu. Prepojenosťou tejto starostlivosti sa vykryštalizovali nové potreby
spoločnosti, preto pozornosť je treba upriamiť predovšetkým na:
Zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí seniora s prepojenosťou na sociálne sluţby
v jeho prostredí.
Rozvíjanie systému zdravotnej starostlivosti a zvyšovanie účelnosti a účinnosti starostlivosti
na komunitnej úrovni.

94

VÁGNEROVÁ, M., Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0
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Posilňovanie úlohy rehabilitačnej starostlivosti v domácom prostredí, prostredníctvom
zabezpečenia pouţívania rehabilitačných pomôcok v prirodzenom prostredí seniora.
Podporovanie rozvoju integrovanej domácej starostlivosti, vzhğadom na presuny seniorov do
zariadení sociálnej starostlivosti, ktoré sú pre nich zaťaţujúcim faktorom.
Podporovanie novo vzniknutých a rozvíjajúcich sa sluţieb pre seniorov

v domácom

prostredí.
Podporovanie programov starostlivosti o zdravie a zdravotníckej prevencie pred chorobami.96
Z ďalších potrieb dnešnej spoločnosti a zároveň aj cieğov domácej starostlivosti je potreba:
Po prepustení seniorov z nemocničnej starostlivosti nadviazať kontinuálne na domácu
starostlivosť.
Realizovať v domácom prostredí ošetrovateğskú starostlivosť v zmysle doliečovania
dekubitov a podobne.
Snaha o zvýšenie kvality ţivota a spokojnosť seniorov, ktorí ţijú v prirodzenom domácom
prostredí.97
Zmena vnímania staroby je moţná len zmenou zauţívaných stereotypov, (ţiadne výskumy
nepreukázali, ţe príčinou chorôb je faktor staroby)98 rešpektovaním vzájomného prínosu
generácií, dôrazom na potrebnosť vzdelávania vo všetkých vekových skupinách, podielom
starších ğudí na rozhodovaní v spoločnosti, tvorbou lepšieho obrazu staroby médiami a
samotnými starými ğuďmi.

3.1 Medzigeneračné spolužitie a rola starého človeka v tradičnej rodine
So stále sa zvyšujúcim vekom populácie sa zo starnutia a staroby v súčasnej spoločnosti stal
spoločenský a medzigeneračný problém. „V prŧběhu posledního tisíciletí se výrazne
pozmenilo to, co jsme ochotni povaţovat za akceptovatelné v mezilidských vztazích.“ 99

96
97
98
99

ZÁKON.SK, Dostupné na: www.zakon.sk
HEGYI, L., KRAJČÍK, Š., Geriatria, 1.vyd., Bratislava: Herba, 2010. ISBN 978-80-89171-73-6
HEGYI, L., KRAJČÍK, Š., Geriatria, 1.vyd., Bratislava: Herba, 2010. ISBN 978-80-89171-73-6
KELLER, J., Nedomyšlená společnost, Brno: Jan Šabata, 1992. ISBN 80-7239-091-0 (16)
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Sledovanie osobných cieğov a záujmov, ktoré bolo, je a bude hlavným mottom ğudského
jednania, mení veğmi výrazne svoju vonkajšiu podobu.100 Rodina v tom zohráva významnejšiu
úlohu neţ by sa na prvý pohğad mohlo zdať. Nie je tým myslená rodina, ktorú tvorí muţ, ţena
a deti, ale širšie zväzky príbuzných. Rozlišovať tento úzky zväzok a širšie príbuzenstvo je
podstatné, pretoţe v minulosti a dnes prebiehal vývoj rodiny odlišne. V minulosti bola rodina
alebo skôr „domácnosť“ silnou samostatnou jednotkou, a keby sme zašli do veğmi dávnej
minulosti101 tak aj jedinou zárukou preţitia, ktorá zaisťovala aj sociálnu funkciu. „Poruchy
komunikácie“ medzi jej členmi neboli moţné z dôvodu ohrozenia výrobnej funkcie a vôbec
jej existencie. Pre štát ako taký bola rodina tak nesmierne dôleţitá nielen ako základná
ekonomická jednotka, ale aj ako základná spoločenská jednotka, od ktorej sa odvodzovala
národnosť a lojalita voči istým ideálom vládnucej vrstvy. Nástup novoveku sa začal nový
prúd, či smerovanie k individualizácii v spoločnosti a k rozpadu tradičných rodín. Nielen
stratou ekonomických rodinných benefitov, či stále menšieho problému s preţitím, ale hlavne
s narastajúcim celoplošným vzdelávaním spoločnosti, ktoré spôsobilo a naďalej spôsobuje
diverzifikáciu spoločnosti a jej jednotlivcov, si jednotliví členovia rodín vytvárajú vlastné
ideové základne a mentalitu, ktorá je odlišná aj na úrovni rovnakej generácie. Tieto a ďalšie
spoločenské faktory, ktoré podporujú jedinečnosť jednotlivcov, spôsobujú čoraz väčší rozvrat
tradičnej rodiny. Otázkou však ostáva, či spoločnosť na legislatívnej úrovni reaguje adekvátne
na tieto fundamentálne zmeny, či ich ignoruje, a kde v tejto problematike sa presne
nachádzajú starí ğudia. Na to budeme musieť zistiť postavenie starých ğudí v tradičných
rodinách a ako tento nový prúd individuality mení ich rolu nielen v rodine ale aj spoločnosti.
Človek v tradičnej rodine zvyčajne preţil celý svoj ţivot od narodenia aţ po smrť bez toho,
aby ju opustil. „Většina lidí se po celý ţivot pohybovala v úzkém okruhu dŧvěrne známych
osob a povaţovala za samozrejmé, ţe ani po smrti nebude v jejich blízkosti na hřbitově
pohřben ţádný podezřelý cizinec.“102 Keller nám týmto výrokom pribliţuje atmosféru v
spoločnosti, súdrţnosť jednotlivých členov tradičnej rodiny a odkázanosť a závislosť od seba
navzájom. Nicméne v tradičních kulturách bylo prostředí přirozeně naplneno úzkostí a
nejistotami.103 Tento Giddensov výrok môţeme v súvislosti s tradičnými rodinami chápať ako

100 KELLER, J., Nedomyšlená společnost, Brno: Jan Šabata, 1992. ISBN 80-7239-091-0
101 17.storočie, kedy bola domácnosť základnou samostatnou jednotkou v spoločnosti, ktorá zodpovedala za preţitie
všetkých jej členov, produkovalo sa v nej všetko, od obţivy aţ po ošatenie.
102 KELLER, J., Nedomyšlená společnost, Brno: Jan Šabata, 1992. ISBN 80-7239-091-0 (47)
103 GIDDENS, Důsledky modernity, II. vydanie, Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. ISBN 80-86429-15-6, ( 96)
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strach o budúcnosť rodiny. Hrozenská dodáva, ţe starostlivosť o slabých a nevládnych bola
v celej miere na rodine a ak z nejakých dôvodov rodina nebola schopná plniť túto funkciu,
starí ğudia ţili v biede a nedôstojných podmienkach.104
Autoritou v tradičnej rodine bol muţ, starý otec dospelých detí, ktorý rozhodoval o
financiách, majetku a celkovom chode hospodárstva rodiny.105 Rola starého muţa – hlavy
rodiny a jeho autoritatívneho postavenia v tradičnej rodine súvisela s jeho zdravotným
stavom. Jeho silné postavenie „hospodára“ sa v rodine zmenilo aţ pri úbytku zdravia a
nevládnosti, kedy automaticky došlo k jeho dochovaniu členmi rodiny, čo pramenilo aj zo
silnej náboţenskej tradície. Po smrti rodičov sa majetok rozdelil medzi všetkých synov.
Tieto kultúrne hodnoty boli generačne odovzdávané od starších k mladším. Aţ do nástupu
novoveku boli domácnosti odkázané samé na seba a boli zároveň hlavným zdrojom
fungovania sociálnych mechanizmov, hlavne výberom priamej dane. Boli teda základnou
daňovou jednotkou. Aţ koncom 17. storočia bola daň zavedená na jednotlivca, podğa jeho
sociálneho postavenia.106 Zavedením dane na jednotlivca bola domácnosť v tradičnej
spoločnosti zbavená svojej výrobnej funkcie. Menila sa aj štátna ideológia a ochrana
jednotlivca ako platiteğa dane. „Došlo téţ k něčemu, co lze nazvat nejspíše sociálním
vyvlastněním rodiny.“107 Na úrovni domácnosti sa prestalo rozhodovať o jej jednotlivých
členoch, domácnosť prestala byť schopná zabezpečovať svojich nemocných a starých členov
rodiny a vývojom zdravotníctva prestala byť aj na tento úkon kompetentnou.108 Prevzatím
ochrannej funkcie štátu nad rodinou, sa začalo postupne zniţovať aj pevné puto generačnej
súdrţnosti tradičných rodín. Významnou mierou k tomuto javu prispela výstavba
dvojgeneračných sídlisk, charakteristická pre druhú polovicu 20. storočia, ktoré svojou
koncepciou izolovali tretiu generáciu, čo negatívne ovplyvnilo vzťahy medzi vnúčatami,
deťmi a starými rodičmi. Moderná rodina sa začala spoliehať viac na pomoc a podporu štátu.

104 HROZENSKÁ M. et al., Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej teoreticko-praktické východiská. Martin : Osveta, 2008.
ISBN 9788080632823
105 BOTÍK, J. SLAVKOVSKÝ, P., Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 2, Bratislava: Veda, 1995.
106 KELLER, J., Nedomyšlená společnost, Brno: Jan Šabata, 1992. ISBN 80-7239-091-0
107 KELLER, J., Nedomyšlená společnost, Brno: Jan Šabata, 1992. ISBN 80-7239-091-0 (s. 58)
108 KELLER, J., Nedomyšlená společnost, Brno: Jan Šabata, 1992. ISBN 80-7239-091-0
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3.2 Medzigeneračné spolužitie a rola starého človeka v modernej rodine
Kaţdá generácia má svoje špecifiká, spôsobené do istej miery spoločenskými normami doby,
v ktorej sa nachádza. Celé generácie sú formované spoločensko-historickými podmienkami,
ktoré subjektívne vytvárajú členovia prislúchajúci istej dobe. Tieto subjektívne generačné
špecifiká potom prenášajú svojimi aktivitami ďalej do spoločnosti, v

ktorej sa začína

formovať ďalšia generácia. Generačné procesy, prebiehajú u obidvoch generácií a obsahujú
konflikty spôsobené rozdielnosťou ţivotných fáz a generačnou svojráznosťou.109
V dnešnej spoločnosti sú narušené medzigeneračné vzťahy rodičov, starých rodičov a ich
dospelých detí, čo vzďağuje generácie navzájom. Čím je častejšia komunikácia medzi rodičmi
a deťmi, tým sú prejavy vzájomnej solidarity vyššie.110 Starnúci rodičia majú tendenciu
ospravedlňovať zanedbávanie zo strany detí ich časovou zaneprázdnenosťou alebo
vzdialenosťou bydliska.111 Podğa Hrozenskej medzigeneračné vzťahy na diağku nemusia byť
narušené a zvyčajne fungujú aţ do obdobia, kedy nie je treba intenzívna pomoc starým
rodičom.112 Udrţiavať a zveğaďovať vzťahy medzi rodičmi a deťmi je

dôleţité nielen z

dôvodu potrebnosti lásky a sociálneho kontaktu starých rodičov so svojimi deťmi, ale aj kvôli
morálnemu zachovaniu hodnôt rodiny, v ktorej sa formuje ďalšie pokolenie. Musíme sa
naučiť zosúladiť osobné slobody v súkromnom ţivote, s potrebnosťou vytvorenia si trvalých
vzťahov s druhými ğuďmi.113 Dobrý vzťah rodičov a prarodičov so svojimi dospelými deťmi
a vnúčatami je zdrojom nielen citovej istoty navzájom, ale aj naplnením spokojnosťou a pre
kvalitné preţívanie staroby nenahraditeğný. Podğa Bengtsona, teoretický konštrukt
medzigeneračnej solidarity je charakterizovaný behaviorálnymi a emocionálnymi dimenziami
interakcií, kohéziou, citmi a podporou v dlhoročných vzťahoch medzi rodičmi, deťmi
a vnúčatami.114 A v situáciách, kedy majú rodičia a ich dospelé deti nedostatok sociálnych
partnerov alebo materiálnych zdrojov nachádzajú medzi sebou pomoc navzájom.

109 SAK, P., KOLESÁROVÁ, K., Sociologie stáří a seniorů, Praha: Grada, 2012.
110 SWIATKIEWICZ, W., K., a kol., Medzigeneračné väzby v súčasnej rodine, Katowice: Studio NOA, 2014. ISBN 97883-60071-74-8
111 SWIATKIEWICZ, W., K., a kol., Medzigeneračné väzby v súčasnej rodine, Katowice: Studio NOA, 2014. ISBN 97883-60071-74-8
112 HROZENSKÁ, M., a kol., Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej teoreticko-praktické východiská, Martin: Osveta,
2008. ISBN 978-80-8063-282-3
113 GIDDENS, A., Sociologie, Příbram: Argo, 1999. ISBN 80-7203-124-4
114 BENGTSON, In: SWIATKIEWICZ, W., K., a kol., Medzigeneračné väzby v súčasnej rodine, Katowice: Studio NOA,
2014. ISBN 978-83-60071-74-8
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Rola starého človeka v dnešnej, modernej rodine býva najčastejšie stotoţňovaná so
starorodičovskou rolou a očakávaním aktívneho prístupu starých rodičov a ich zapojenie
predovšetkým s pomocou starostlivosti o vnúčatá. Rola starého človeka v rodine, ale
nespočíva len v pomoci a podpore s vnúčatami, ale starí ğudia v rodinách zároveň pôsobia ako
peacemakeri, sú spoluriešiteğmi problémov všetkých generácií ţijúcich v rodine.115 To
znamená, ţe ich postavenie a prítomnosť v rodine zohráva významnú úlohu aj z dôvodu jej
stability. Staršia generácia odovzdávaním skúseností prispieva k preniknutiu človeka do
minulosti. Hrozenská poznamenáva, ţe dnešnej mladej generácie chýba kultúrna, duchovná
zakorenenosť.116 Príčinou môţe byť absencia komunikácie najmladšej a najstaršej generácie.
Garanciou zachovania týchto hodnôt nemusí byť nutne len spoluţitie vo viacgeneračnej
rodine, ale vyplýva z kultúrneho prístupu generácii k sebe, do čoho spadá odovzdávanie a
preberanie týchto hodnôt.
Pre kvalitné vzťahy nie je podstatné, či starý človek býva samostatne vo vlastnom byte, dome,
alebo či býva spoločne s deťmi. Starý človek v spokojnom vzťahu so svojimi deťmi a svojou
rodinou, disponujúci rozmanitými sociálnymi väzbami má saturované základné potreby, čo je
nesporne výhodou pri rôznych ťaţkých chvíğach, ktoré sa môţu v období staroby vyskytnúť.
V tomto smere je viacgeneračné bývanie pre starých ğudí výhodou, vzhğadom na blízkosť
vlastných detí a pocit opory z ich strany. Človek v kruhu širšej rodiny je zapojený do aktivít,
ktoré mu pomáhajú zmierniť pocit osamelosti a zároveň dávajú v starobe zmysel a naplnenie.
Problémom viacgeneračného spoluţitia môţe byť podriadené postavenie a konflikty plynúce
z rôznych názorov. Kaţdá generácia sa formovala v iných sociálno-ekonomických
podmienkach, má teda rozdielnu historickú skúsenosť a vyznáva iné hodnoty, čo môţe byť
základným zdrojom konfliktov trojgeneračnej rodiny. Na druhej strane medzigeneračné
spoluţitie je pre budovanie medzigeneračnej solidarity a potlačenie zauţívaných stereotypov
z hğadiska spoločnosti veğmi potrebné. Prináša spoznanie sveta seniorov a zmiernenie
medzigeneračnej priepasti. Rešpekt k najstaršej generácii, zvlášť pri dobrom príklade
správania sa dospelých členov rodiny, môţe byť inšpiráciou a dobrým príkladom pre
formujúcu sa ďalšiu generáciu.

115 THE RIGHTS OF GRANDPARENTS AND STEPGRANDPARENTS, Dostupné
na:http://www.ag.ndsu.edu/pubs/yf/famsci/fs1729.pdf
116 HROZENSKÁ, M., a kol., Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej teoreticko-praktické východiská, Martin: Osveta,
2008. ISBN 978-80-8063-282-3
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Na druhej strane samostatné bývania starých ğudí, odbúrava konflikty a napätie medzi
rodičmi a ich dospelými deťmi a prispieva k vzájomnej spokojnosti. Podnecuje ich
k vytváraniu si aj iných, nových sociálnych kontaktov a aktivít, ktoré prispievajú k dobrej
psychickej a v konečnom dôsledku aj fyzickej pohode. Vzájomná úcta, súdrţnosť a láska
medzi generáciami môţe byť prejavovaná u samostatne bývajúcich starých ğudí v tej istej
miere ako aj vo viacgeneračných rodinách. Pôsobenie starých ğudí v rodinných vzťahoch má
výrazný vplyv na odovzdávanie kultúrnych a generačných špecifík. Negatívom samostatného
bývania starých ğudí môţe byť pre ďalšiu generáciu nepochopenie staroby a starých ğudí
z dôvodu absencie symbiózy ţivota detí a prarodičov. Táto absencia vzájomného spoluţitia sa
potom môţe prehĝbiť v nepochopení a medzigeneračnom vzťahovom vákuu. V spoločnosti
toto vákuum má a môţe mať ďalšie následky a absenciu zodpovednosti mladšej generácie pri
potrebnosti starostlivosti o nevládnych rodičov a prarodičov. Tu si musíme ako spoločnosť
uvedomiť, ţe vzory a výchova v rodinách a pozitívny príklad našim deťom sú devízou,
z ktorej budeme raz ťaţiť pri svojej vlastnej starobe všetci.

3.3 Rola starého človeka v spoločnosti 21. storočia
Spoločensky pozitívna a ţiaduca rola starého človeka v 21. storočí vychádza z prostredia,
ktoré podporuje aktívne starnutie. Záleţí preto na nás – na spoločnosti, ako sa k tejto výzve
postaví.
Európske centrum pre politiku sociálneho blahobytu a výskumu zverejnilo Index aktívneho
starnutia 2012, z ktorého vyplynuli závery, ţe zamestnanosť starších ľudí, ich sociálna
aktivita, autonómny život a prostredie podporujúce aktívne starnutie je v Slovenskej
republike hlboko pod Českou republikou a zaostáva za priemerom EÚ. Česká republika
zaujíma 12 pozíciu v EÚ, Slovenská republika zaujíma 24. pozíciu spomedzi vtedajších 27
krajín EÚ.117 Z tohto medzinárodného porovnania vyplýva, ţe SR

nedáva priestor

k zuţitkovaniu a vyuţitiu potenciálu starších ğudí. Ich nezávislosť a autonómia je slabšia s
nedostatočným zapojením sa do spoločenského ţivota. Rola starého človeka v spoločnosti

117 BÚTOROVÁ, Z., et. al., Štvrtý rozmer tretieho veku : desať kapitol o aktívnom starnutí, Bratislava: Inštitút pre verejné
otázky, 2013. ISBN 978-80-89345-44-1
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21. storočia nezávisí len od ğudí v dôchodkovom veku, ale v dlhodobej perspektíve aktívneho
starnutia závisí od ğudí v mladšom a strednom veku.

Je preto dôleţitý postoj mladej

generácie, rozpoznanie vekovej diskriminácie, odmietanie predsudkov a negatívnych
stereotypov, zodpovedné postavenie sa k vlastnému ţivotu, zdraviu a svojej vlastnej
angaţovanosti sa v spoločnosti. Včasné osvojenie si tohto prístupu a nastavenie kritického
zrkadla vlastnému ţivotu je cestou k vytváraniu aktívnej staroby v 21. storočí.
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4 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE SENIOROV

Staroba prináša do ţivota ğudí moment, keď vzhğadom na svoj vek končí ich aktivita na trhu
práce, dôsledkom čoho strácajú schopnosť sa uţiviť. Spoločnosť preto rieši otázku, ako starým
ğuďom zabezpečiť pravidelný príjem v starobe. Rozdiel oproti minulosti je v dvoch zásadných
aspektoch a to v priemernom veku doţitia, ktorý je v súčasnosti vyšší a v solidarite, ktorá sa
presunula z rodiny na štát, čím došlo k takzvanej socializácii rizika staroby.118 Sociálna situácia
starších ğudí závisí od štátu a jeho schopnosti vytvoriť systém ochrany dôchodcov, ktorý ich
riziko chudoby zníţi maximálnou moţnou mierou. K eliminácii stavu, aby starší človek nezostal
bez finančných prostriedkov bol zaloţený dôchodkový systém.

V roku 1961 prijala Rada Európy Európsku sociálnu chartu, na základe ktorej majú všetci
pracovníci právo na sociálne zabezpečenie (princíp 12) a kaţdá staršia osoba má právo na
sociálnu ochranu (princíp 26).119 Štát vytvára a udrţuje sociálnu ochranu starších ğudí na takej
úrovni, aby boli čo najdlhšie platnými členmi vo verejnom, spoločenskom a kultúrnom ţivote.
Štát zaručuje starším občanom, ktorí ţijú v ústavnej starostlivosti, podporu, rešpektovanie
súkromia a spolupodieğanie sa na rozhodovaní o ich podmienkach ţivota v ústavoch.

Rada Európy prijala v roku 1972 Zákonník sociálneho zabezpečenia, ktorý stanovuje, ţe pokiağ
bude podiel dôchodcov na aktívnom obyvateğstve (starších ako 15 rokov) vyšší neţ 10%, v tom
prípade môţe byť hranica pre odchod do dôchodku vyššia ako 65 rokov. ČR tento zákonník
ratifikovala v roku 2001.120 Dôchodkový systém patrí v Európskej únii ku komunitárnej
politike, z čoho vyplýva, ţe súčasnosť a budúcnosť dôchodkového systému spadá do výhradnej
kompetencie jednotlivých štátov a EÚ im nenariaďuje podobu konkrétneho sociálneho

118 BEBLAVÝ, M., Sociálna politika (Vysokoškolská učebnica), Bratislava: Adin, s.r.o., 2009. ISBN 978-82-892444-47-8
119 TOMEŠ, I., Obory sociální politiky, Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-868-5
120 TOMEŠ, I., Obory sociální politiky, Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-868-5
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zabezpečenia. Má však kompetencie upravovať podmienky financovania systémov sociálnej
ochrany členských štátov prostredníctvom právnych predpisov nadriadených národným
legislatívam a tým zabezpečovať univerzálnosť sociálnej ochrany jej členských štátov. 121
Subjektmi poskytujúcimi sociálne zabezpečenie seniorom sú predovšetkým štát, tretí sektor,
vyšší územný celok, rodina a obec. Tretí sektor poskytuje sociálne sluţby seniorom v zmysle
zákonov o sociálnej pomoci, čím dopĝňa štátnu starostlivosť o seniorov.

4.1 Právny rámec ČR
Listina základných práv a slobôd zaručuje právo občana na primerané hmotné zabezpečenie v
starobe.
Dôchodkové poistenie upravuje Zákon č. 220/2011 Sb., ktorým sa mení Zákon č. 155/1995 Sb.,
(podmienkou sú príspevky do systému a dosiahnutý stanovený vek).
Dôchodkové sporenie je nový produkt, ktorý vznikol v rámci penzijnej reformy v roku 2013. Je
jadrom druhého piliera systému. Klient investuje tri percentá hrubej mzdy, ktoré by platil štátu v
sociálnom poistení, na svoj súkromný účet v penzijnej spoločnosti a dve percentá mzdy pridá zo
svojho.122
Penzijné pripoistenie je štátom podporovaný systém sporenia na starobu, ktorý spadá do tretieho
piliera dôchodkového systému. V roku 2012 došlo k transformovaniu fondov, ktoré v súčasnosti
spravujú penzijné spoločnosti.
Doplnkové penzijné sporenie je štátom podporovaný systém sporenia na starobu a je nástupcom
Penzijného pripoistenia, ktoré je pre nových klientov od roku 2012 uzavreté. K nasporeným
čiastkam dostávajú klienti štátny príspevok s moţnosťou prispievania aj zamestnávateğa.123

121 BEBLAVÝ, M., Sociálna politika (Vysokoškolská učebnica), Bratislava: Adin, s.r.o., 2009. ISBN 978-82-892444-47-8
122 PENÍZE.CZ: Dostupné na: http://www.penize.cz/duchodove-sporeni
123 PENÍZE.CZ: Dostupné na: http://www.penize.cz/duchodove-sporeni
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Seniori, ktorí nedosahujú dostatočný príjem z dôchodkového poistenia ani z iných zdrojov, môţu
poţiadať o dávky v hmotnej núdzi. Kaţdý občan v sociálnej alebo hmotnej núdzi má právo na
nevyhnutnú pomoc, ktorá mu poskytne zabezpečenie základných ţivotných podmienok. Zákon
o sociálnej pomoci predstavuje sociálnu prevenciu a riešenie hmotnej núdze alebo sociálnej
núdze pre občana, ktorý nie je schopný si zabezpečiť základné ţivotné podmienky sám ani s
pomocou rodiny. Systém pomoci v hmotnej núdzi upravuje v ČR Zákon č. 111/2006 Sb.124 o
pomoci v hmotnej núdzi, v znení neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov, hlavne
zákona č. 110/2006 Sb. o ţivotnom a existenčnom minime, v znení neskorších predpisov a
vyhláška č. 389/2011 Sb., o prevedení niektorých ustanovení zákona o pomoci v hmotnej
núdzi.125

4.2 Právny rámec SR
Listina základných práv a slobôd zaručuje právo občana na primerané hmotné zabezpečenie v
starobe.
Dôchodkové poistenie zabezpečuje Sociálna poisťovňa, ktorá rozhoduje o priznaní dôchodku, na
základe Zákona č. 461/2003 Z. z. o Sociálnom poistení (podmienkou sú príspevky do systému a
dosiahnutý stanovený vek). Systém dôchodkového poistenia rozoznáva dva piliere. Prvý pilier
(štátne dôchodkové poistenie) a druhý pilier (časť odvodov na dôchodkové poistenie,
zamestnanec odkladá na súkromný účet vedený správcovskou dôchodkovou spoločnosťou).
Právnym predpisom pre druhý pilier je Zákon č. 43/2004 Z. z. o Starobnom dôchodkovom
sporení.126
Penzijné pripoistenie, tretí pilier, je dobrovoğné, doplnkové dôchodkové poistenie a investovanie
do podielových fondov zamestnanca s moţnosťou prispievania aj zamestnávateğa.

124 TOMEŠ, I., Obory sociální politiky, Praha: Portál, 2011, s. 368, ISBN 978-80-7367-868-5
125 ZÁKONY PRO LIDI.CZ: Dostupné na : http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-111
126 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE V SYSTÉME VEREJNEJ SPRÁVY NA SLOVENSKU,
Dostupné na: http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/socialne-zabezpecenie-v-systeme-verejnej-spravy-naslovensku.pdf

49

Sociálna starostlivosť.
Seniori, ktorí nedosahujú dostatočný príjem z dôchodkového poistenia ani z iných zdrojov, môţu
poţiadať o dávky v hmotnej núdzi v zmysle Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.127 Sociálne zabezpečenie je súbor zariadení, inštitúcií
a činností na zmierňovanie, predchádzanie a odstraňovanie ťaţkej situácie človeka, ktorý takú
pomoc v dôsledku nepriaznivej sociálnej situácie potrebuje. Dávky v hmotnej núdzi sú príspevok
na ţivobytie, bývanie a okamţitú mimoriadnu pomoc.

4.3 Ohrozenie seniorov sociálnym vylúčením
Zmeny ţivotných podmienok seniorov a ekonomická bariéra, môţu viesť k riziku ohrozenia
sociálnym vylúčením. Seniori ohrození sociálnym vylúčením sú predovšetkým veğmi staré
osoby, seniori s minimálnym príjmom, osamelé staré ţeny ţijúce v jednočlennej domácnosti,
bezdetní seniori a staré páry, z ktorých je jeden partner váţne chorý.128 Následky týchto bariér,
môţu pre seniorov predstavovať závaţné riziko ohrozenia chudobou a bezdomovstvom.
Miera ohrozenia chudobou je vyjadrená podielom takto ohrozených osôb k celkovej populácii.
Relatívna chudoba je stav uspokojenia potrieb na niţšej úrovni ako je priemer úrovne v danej
spoločnosti. Jej následky sa prejavia na niţšom štandarde bývania, nedostatočnej zdravotnej
starostlivosti a zhoršenom stravovaní. Relatívna chudoba má za následok pokles sociálnych
potrieb a vylučuje osoby zo spoločenských a kultúrnych činností.129 Absolútna chudoba je stav
neschopnosti uspokojiť základné potreby, čo môţe viesť k strate bývania, aţ k ohrozeniu ţivota.
Rizikoví seniori sú hlavne osoby po strate partnera, deloţovaní z bytu, prepustení z inštitúcie,
závislí od alkoholu a iné.

127 ZÁKON O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI, Dostupné na:
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/13-z417.pdf
128 HEGYI, L., a kol., Sociálna gerontológia, Bratislava: Herba, 2012. ISBN 978-80-8971-99-6
129 ČEVELA, R., a kol., Sociální gerontologie, Východiská ke zdravotní politice a podpoŕe zdraví ve stáří, Praha: Grada, 2014.
ISBN 978-80-247-4544-2
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4.4 Starostlivosť o seniorov
Starostlivosť o seniorov by mala byť poskytovaná prostredníctvom štyroch základných oblastí:
sociálna, hmotná, individuálna a zdravotná.
Štát zabezpečuje sociálne dávky pre dôchodcov vo forme starobných, invalidných,
vdovských a vdoveckých dôchodkov. Okrem dôchodkových dávok majú nárok na sociálne
dávky, predovšetkým na príspevok na bývanie, ţivobytie, doplatok na bývanie a príspevok na
starostlivosť.
Príspevok na bývanie sa vypláca dôchodcom, ktorých príjmy nepostačujú k plnej úhrade
nákladov na bývanie. Do príjmov sa zarátava dôchodok, príjem zo zamestnania, pokiağ ešte
dôchodca pracuje. Náklady na bývanie tvoria nájom, platba za elektrinu, plyn, vodu, kúrenie
a pod.
Príspevok na živobytie sa vypláca vtedy, ak osobe po zaplatení oprávnených nákladov na
bývanie nezostane čiastka na ţivobytie (ţivotné alebo existenčné minimum). Príspevok na
ţivobytie dorovná rozdiel.
Doplatok na bývanie sa poskytuje vtedy, ak dôchodca (alebo akákoğvek iná osoba) dostáva
príspevok na bývanie a príspevok na ţivobytie a napriek tomu dôchodok alebo iný príjem je
nedostatočný k pokrytiu nákladov na bývanie (po zaplatení všetkých nákladov, musí osobe
zostať čiastka na ţivobytie).130
Príspevok na starostlivosť je určený pre osoby, ktoré sa nedokáţu o seba postarať a sú
odkázané na pomoc inej osoby, vzhğadom na zdravotné a mentálne postihnutie alebo na celkovú
stratu mobility alebo orientácie. Podğa stupňa závislosti sa odvíja nárok na príspevok.
Sociálnu starostlivosť o seniorov poskytujú okrem Sociálnej poisťovne a úradov práce sociálnych
vecí a rodiny, aj samosprávne kraje, mestské úrady, denné centrá, kluby dôchodcov, domovy
dôchodcov, domovy sociálnych sluţieb, zariadenia sociálnych sluţieb, zdravotnícke zariadenia
a hospice.

130

SOCIÁLNI DÁVKY PRO DUCHODCE, Dostupné na: http://socialni-davky-2014.eu/socialni-davky-pro-duchodce/
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Neinštitucionalizovaná pomoc je seniorom poskytovaná v domácom prostredí a poskytujú ju
predovšetkým praktickí lekári, agentúry domácej ošetrovateğskej alebo opatrovateğskej
starostlivosti a geriatrické ambulancie.
Rezidenciálna a poloústavná starostlivosť sa poskytuje seniorom v domovoch sociálnych sluţieb.
Kombináciu

rezidenciálnej

starostlivosti

s pobytom

v domácom

prostredí,

poskytujú

predovšetkým denné stacionáre, ktoré umoţňujú postarať sa o osamelého staršieho človeka.
Denné centrá zriaďuje napríklad obecný úrad a náplňou jeho činnosti je sociálna skupinová
činnosť seniorov a zabezpečenie stravovania. Spôsobilosť k navštevovaniu denného centra určuje
lekár – geriater, ktorý zabezpečuje i odbornú lekársku starostlivosť v prípade potreby. Toto
prepojenie sociálno-zdravotnej starostlivosti, predstavuje okrem zlepšenia kvality ţivota staršieho
človeka aj ekonomicky najvýhodnejší model

starostlivosti. Zákon o sociálnej pomoci

zabezpečuje sociálne poradenstvo, sociálnu ochranu, sociálne sluţby a peňaţné príspevky na
kompenzáciu.
Sociálne poradenstvo je odborná činnosť, ktorá zisťuje rozsah a príčiny sociálnej núdze
a usmerňuje občana pri uplatňovaní formy sociálnej pomoci. Priestor pre poradenskú činnosť
majú domovy dôchodcov aj obce a mestá s príslušnými odbormi sociálnych vecí a
prostredníctvom klubov dôchodcov, ktorých sú zriaďovateğmi.
Sociálnoprávna ochrana je zameraná na ochranu práv jedinca a je súčasť národných
a medzinárodných dokumentov. Rýchle tempo a zmeny vplývajú na staršieho človeka, ktorý
býva dezorientovaný a často nie je dostatočne informovaný o svojich sociálnych právach.
Sociálne služby zahŕňajú opatrovateğskú sluţbu, organizovanie spoločného stravovania,
prepravnú sluţbu a sociálnu pôţičku. Opatrovateğská sluţba je najprogresívnejším nástrojom
sociálnej pomoci. Je poskytovaná seniorom v prípade ich nepriaznivého zdravotného stavu alebo
v prípade zníţenia sebestačnosti. Spoločné stravovanie je sociálnou sluţbou zabezpečovanou
formou rozvozu a donášky stravy a prostredníctvom opatrovateğskej sluţby. Prepravnou sluţbou
rozumieme individuálnu prepravu poskytovanú v zmysle zákona občanovi so zdravotným
postihnutím. Sociálna pôţička je určená občanom v hmotnej núdzi a slúţi predovšetkým na
opravu a vybavenie domácnosti. Na peňaţný príspevok na kompenzáciu si môţu nárokovať
osoby v sociálnej núdzi

na prekonanie dôsledkov svojho ťaţkého zdravotného postihnutia
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a znevýhodnenia v porovnaní so zdravou osobou rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých
podmienok.
Domovy dôchodcov sú určené starším občanom, poberateğom starobného dôchodku, ktorí
vzhğadom na svoj zdravotný stav, potrebujú komplexnú starostlivosť, ktorú im rodina nevie,
nemôţe alebo nechce poskytnúť. Domovy dôchodcov poskytujú svojim klientom starostlivosť vo
forme ubytovania, stravovania, zaopatrenie, poradenstvo, kultúrnu a rehabilitačnú činnosť.
Rezidenciálne služby poskytujú celoročnú, týţdennú aj dennú starostlivosť. Týţdenná
starostlivosť je poskytovaná v pracovných dňoch s výnimkou sviatkov, sobôt a nedieğ. Denná
starostlivosť je zabezpečená v pracovných dňoch počas pracovného času.
Penzióny pre dôchodcov sú zariadenia určené osobám, ktoré sú poberateğom starobného
dôchodku a ich celkový stav si nevyţaduje

pomoc inej osoby. Klientom penziónov je

poskytované bývanie, poradenská, kultúrna a záujmová činnosť. 131
Prioritou starostlivosti o seniorov je zotrvanie starších ğudí vo svojich rodinách, pretoţe rodina
zohráva dôleţitý faktor v pomoci ako eliminovať negatívne zmeny, ktoré sa môţu pri starnutí
vyskytnúť. Zásada zotrvania starého človeka vo svojej domácnosti, čo najdlhšiu dobu a
poskytovanie starostlivosti v domácom prostredí

je povaţovaná za humánnejšiu formu

starostlivosti ako inštitucionálna. Prioritou je okrem zabezpečenia starých ğudí po ekonomickej
stránke, zvýšenie kvality sociálnych a zdravotných sluţieb a tak dosiahnutie zvýšenia kvality
ţivota starých ğudí v ich prirodzenom prostredí.132 Mimoústavná starostlivosť v domácom
prostredí, si vyţaduje neustály rozvoj sociálnych sluţieb a prioritne zabezpečenie individuálneho
komplexu sluţieb pre starých občanov s odkázanosťou, ktorí nie sú schopní sa o seba postarať a
zabezpečiť si nevyhnutné ţivotné potreby a práce v domácnosti. Zvýšený je preto dopyt po
terénnych, ambulantných, opatrovateğských a rehabilitačných sociálnych sluţbách.
Podğa Tomeša majú sociálne sluţby podporovať starých ğudí nielen v ekonomickej aktivite, ale
ich majú podporovať aj v sociálnej komunikácii a vytvárať a navrhovať aktivity pre vyuţitie

131 HROZENSKÁ, M., a kol., Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej teoreticko-praktické východiská, Martin: Osveta, 2008.
ISBN 978-80-8063-282-3
132 TOMEŠ, I., Obory sociální politiky, Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-868-5
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voğného času, čím by sa eliminovalo ich predčasné starnutie. 133 Dôleţitá a potrebná zároveň je
podpora rodín, ktoré sa starajú alebo sa chcú postarať v domácom prostredí o svojich starnúcich
blízkych. Sociálne sluţby sú jednou z foriem sociálnej pomoci, ktoré sú zamerané na prevenciu,
riešenie, obnovu alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie. Ich cieğom je zachovanie a
rozvoj schopností viesť samostatný ţivot a prevencia pred sociálnym vylúčením. Zákon o
sociálnych sluţbách v ČR č. 108/2006 Sb. dáva priestor k činnosti a aktivitám, ale motivácia
zriaďovateğov smeruje skôr k ústavnej starostlivosti ako k terénnej.134 Poskytovanie terénnej a
ambulantnej sociálnej sluţby, by malo byť vţdy uprednostnené pred pobytovou.135 Len v prípade,
keď terénna ani ambulantná sociálna sluţba nerieši nepriaznivú situáciu, by mala nastúpiť
pobytová sociálna sluţba, pri ktorej by mala byť uprednostnená týţdňová sociálna sluţba pred
celoročnou. Je potrebné si uvedomiť, ţe kaţdý človek nesie prirodzenú zodpovednosť za svoj
ţivot ako aj ţivot svojej najbliţšej rodiny a štát preberá úlohu aţ vtedy, ak sa rodina o svojho
blízkeho nevie alebo nedokáţe postarať. Rodina by mala mať v dlhodobej starostlivosti verejnú
podporu vo forme poradenstva a podporných sluţieb. Nevyhnutnosťou je integrácia zdravotnej a
sociálnej starostlivosti s ostatnými zloţkami akými sú bývanie a vzdelávanie. Cieğom je
dosiahnuť, aby dlhodobá starostlivosť bola vyhradená len pre osoby veğmi choré a závislé.
V SR Zákonom č. 551/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĝňa Zákon č. 448/2008 Z. z o
sociálnych sluţbách a Zákon 447/2008 Z. z. o peňaţných príspevkoch na kompenzáciu ťaţkého
zdravotného postihnutia a prijatím novely č. 50/2012 Z. z. sa zmenili niektoré podmienky
poskytovania sociálnych sluţieb, ale ani táto novela nevytvorila priestor na systémové zmeny,
bola len reakciou na kritickú situáciu v sociálnych sluţbách na Slovensku. Najvýznamnejšou
zmenou, je financovanie zariadení sociálnych sluţieb zriadeného neverejnými poskytovateğmi
vybraných sluţieb dotáciou z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR.136

133 TOMEŠ, I., Obory sociální politiky, Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-868-5
134 TOMEŠ, I., Obory sociální politiky, Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-868-5
135 TOMEŠ, I., Obory sociální politiky, Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-868-5
136 ZÁKON O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI,
Dostupné na: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/13-z417.pdf
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5 EMPIRICKÁ ČASŤ – Východiská pre výskumný problém

Starnutie populácie a predlţovanie dĝţky ţivota pôsobí na nevyhnutnosť zmien a postojov
k starnutiu a starobe mladšej i staršej generácie;
Spoločenské predsudky a stereotypy pretrvávajúce voči seniorom vplývajú na kvalitu ţivota
seniorov;
Príprava na obdobie dôchodku (finančná rezerva, ţivotný štýl, sociálne aspekty) naberá na
dôleţitosti ešte v produktívnom veku;
Predlţovanie očakávanej dĝţky ţivota starších osôb súvisí a bude súvisieť s naplnením staroby
obsahom;
Pokles obyvateğov v produktívnom veku, starnutie populácie a predlţovanie očakávanej dĝţky
ţivota má vplyv na nárast počtu pracujúcich seniorov;
Zdravotný stav seniorov veğkou mierou ovplyvňuje a vplýva na chuť a záujem pracovať aţ do
vysokého veku;
Celoţivotná fyzická práca vplýva na zdravie seniorov a ovplyvňuje ich fyzický fond, čo súvisí so
schopnosťou pracovať.

5.1 Ciele
Cieğom našej práce bolo zistiť názory seniorov na svoj ţivot na dôchodku. Zisťovali sme názory
seniorov ţijúcich v Čechách a na Slovensku.

Prieskum bol zameraný na nasledujúce okruhy:
Zistiť, či existujú rozdiely v príprave na dôchodok u seniorov ţijúcich v meste a na vidieku.
Zistiť, či celoţivotná fyzická a duševná práca súvisí s chuťou pracovať v dôchodkovom veku;
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Zistiť, či záujem o viacgeneračné bývanie súvisí s vekom seniorov.
Zistiť, či existuje súvis medzi vyšším vekom a vyššou mierou znevýhodnenia seniorov
v spoločnosti.
Vyšším vekom označujeme osoby nad 75 rokov.137 (Podğa WHO vek od 75 do 89 rokov je
začiatkom vlastnej staroby).138

5.2 Prieskumné otázky
Prieskumná otázka: Pokladajú seniori prípravu na dôchodkový vek za dôleţitú?
Prieskumná otázka: Súvisí celoţivotná fyzická práca s chuťou pracovať vo vyššom veku?
Prieskumná otázka: Majú seniori záujem o viacgeneračné bývanie?
Prieskumná otázka: Pociťujú seniori znevýhodnenie v spoločnosti?

5.3 Hypotézy
1 H Seniori bývajúci v mestách povaţujú prípravu na dôchodkový vek za významne dôleţitejšiu
ako seniori bývajúci na vidieku. (Hypotézu sme overovali otázkami č. 15, 16, 29, 30, 31).
2 H Seniori, ktorí pracovali v zamestnaní prevaţne fyzicky by chceli odchádzať do dôchodku vo
významne niţšom veku ako seniori, ktorí pracovali v zamestnaní prevaţne duševne. (Hypotézu
sme overovali otázkami č. 9, 11, 12, 13).

137 Podğa WHO vek od 75 do 89 rokov je začiatkom vlastnej staroby, NÁRODNÝ PROGRAM AKTÍVNEHO
STARNUTIA NA ROKY 2014 – 2020, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Dostupné na:
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/rada-vlady-sr-prava-seniorov/npas-2014-2020.pdf
138 Podğa WHO vek od 75 do 89 rokov je začiatkom vlastnej staroby, NÁRODNÝ PROGRAM AKTÍVNEHO
STARNUTIA NA ROKY 2014 – 2020, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Dostupné na:
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/rada-vlady-sr-prava-seniorov/npas-2014-2020.pdf
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3H Bývanie vo viacgeneračnej rodine preferujú významne viac seniori 75 roční a starší ako
seniori mladší ako 75 rokov. (Hypotézu sme overovali otázkami č. 20, 21, 22).
4H Seniori 75 roční a starší pociťujú znevýhodnenie v spoločnosti vo významne vyššej miere
ako seniori mladší ako 75 rokov. (Hypotézu sme overovali otázkami č. 23, 24, 25, 26).

5.4 Etapy práce
 Rešerše danej problematiky:
Univerzitná kniţnica v Bratislave;
Kniţnica Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave;
Národná Lekárska kniţnica – National Medical Library; http://www.nlk.cz/sluzby/objednavkysluzeb/reserse)
Rešerše v období od októbra 2014 – júla 2015.
 Konferencie zamerané na problematiku sociálnych a zdravotných sluţieb poskytovaných
seniorom.
 Spolupráca s domovmi pre seniorov – súhlas k rozhovorom so seniormi a rozdanie
dotazníkov – súčasť práce.
 Oslovení boli klienti:
Domova tretieho veku v Bratislave (Príloha 1);
Seniori v bytoch a domoch – osobne;
Kontaktovaní boli seniori od 58 rokov a generácia od 18 do 35 rokov priamo a prostredníctvom
internetu, niektorí metódou snowball sampling;
.
So seniormi a mladou generáciou od 18 do 35 rokov boli uskutočnené rozhovory a následne
vyplnené dotazníky.
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 Vlastná štúdia od októbra 2014 do júla 2015;
 Štatistické spracovanie dát od júla 2015 do októbra 2015.

5.5 Metodika práce a metódy skúmania
Pre získanie dát bola zvolená:
 Metóda dotazníka
 Osobné rozhovory s respondentmi

Súbor a metodika
Prieskumný súbor tvorilo 187 respondentov z toho 79 zo Slovenskej republiky a 108 z Českej
republiky. Súbor tvorilo 137 ţien a 50 muţov. Vyšší počet ţien neţ muţov odpovedá štatistickým
ukazovateğom, ktoré poukazujú na vyšší podiel ţien v starnúcej populácii a pretrvávajúcou
nadúmrtnosťou muţov vo všetkých príčinách smrti podğa základných kapitol MKCH –
Medzinárodnej klasifikácie chorôb.139 Ţeny preukazovali aj viacej sociálnej interakcie a ochoty
zúčastniť sa dotazníkového šetrenia. Vekové rozpätie respondentov v SR bolo od 58 rokov do 90
rokov s prevalenciou veku 65 – 68 rokov. Vekové rozpätie respondentov v ČR bolo od 61 rokov
do 88 rokov s prevalenciou veku 70 – 71 rokov. 56,15 % respondentov malo trvalé bydlisko na
vidieku a 43,8 5% v meste.
Pre zistenie názorov na znevýhodnenie seniorov v spoločnosti sme oslovili aj mladú generáciu zo
SR a ČR. Prieskumu sa zúčastnilo 172 respondentov od 18 do 35 rokov z toho 97 respondentov
zo SR a 75 respondentov z ČR.

139 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR, Dostupné na: www.healt.gov.sk, Úmrtnosť muţov na ochorenia
obehovej sústavy je 1,5-násobná v porovnaní s úmrtnosťou ţien. Úmrtnosť na nádory muţov prevyšuje 1,9-krát
úmrtnosť ţien. Nepomer v úmrtnosti u muţov je v dôsledku externých príčin, ktorá je aţ 4, 5-krát násobok
úmrtnosti ţien. HEGYI L., a kol., Sociálna gerontológia, Bratislava: Herba, 2012. ISBN 978-80-89171-99-6
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Prieskum sme realizovali dotazníkovou metódou. Nami zostavený dotazník pozostával z 19
otázok, z toho bolo 16 uzatvorených a 3 polootvorené. Prvé 4 otázky boli zamerané na získanie
demografických údajov o sledovanom súbore. Nasledujúce otázka boli zamerané na potrebu
prípravy na dôchodkový vek a ich špecifikáciu, na pocity znevýhodnenia v spoločnosti a ich
špecifikáciu a na názory na viacgeneračné bývanie.
Okrem seniorov sme oslovili aj mladých ğudí, ktorých názory sme vyuţili pri vyhodnotení
pohğadu mladých ğudí na znevýhodnenie. Otázky pre túto skupinu respondentov sme zamerali na
ich názor na vekový strop pre riadenie motorového vozidla,

na participovanie seniorov v

politike, na ordinačné hodiny u lekárov po 15.00 hodine a pýtali sme sa otázku, či sa zvyknú
radiť so staršími ğuďmi.
Respondenti v obidvoch republikách vyplnili dotazníky, ktoré boli následne štatisticky
spracované a vyhodnotené.

Použité štatistické metódy
V deskriptívnej štatistike sme pouţili pre diskrétne premenné (napr. pohlavie) počty a percentá,
pre spojité premenné (napr. vek) aritmetický priemer, medián, minimum a maximum, smerodajnú
odchýlku. Na zistenie vzťahu medzi dvomi diskrétnymi premennými sme pouţili chí kvadrát test
v kontingenčných tabuğkách, v prípade nízkych očakávaných početností Fisherov exaktný test.
Na porovnanie dvoch skupín v hodnotách spojitej náhodnej premennej sme pouţili
neparametrický dvojstranný dvoj výberový Mannov-Whitneyov test, pretoţe hodnoty neboli
normálne rozdelené. Pracovali sme na hladine významnosti α = 0,05.

Pouţili sme štatistický

softvér SPSS 19.
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5.6 Charakteristika výskumnej vzorky – generácia od 58 rokov

Výskumného projektu sa zúčastnilo 187 respondentov z toho 79 zo Slovenskej republiky a 108 z
Českej republiky (tabuğka 1).
Štátna príslušnosť
Frekvencia

%

Spolu

SR

79

42,2

42,2

ČR

108

57,8

Spolu

187

100,0

100,0

Tabuğka 1 Štátna príslušnosť respondentov

Súbor tvorilo 137 ţien a 50 muţov (tabuğka 2).
Vyšší počet ţien neţ muţov odpovedá štatistickým ukazovateğom, ktoré poukazujú na vyšší
podiel ţien v starnúcej populácii a pretrvávajúcou nadúmrtnosťou muţov vo všetkých príčinách
smrti podğa základných kapitol MKCH – Medzinárodnej klasifikácie chorôb.140 Zároveň, treba
ale dodať, ţe ţeny preukazovali aj viacej sociálnej interakcie a ochoty zúčastniť sa
dotazníkového šetrenia.

140 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR, Dostupné na: www.healt.gov.sk, Úmrtnosť muţov na ochorenia
obehovej sústavy je 1,5-násobná v porovnaní s úmrtnosťou ţien. Úmrtnosť na nádory muţov prevyšuje 1,9-krát
úmrtnosť ţien. Nepomer v úmrtnosti u muţov je v dôsledku externých príčin, ktorá je aţ 4, 5-krát násobok
úmrtnosti ţien. HEGYI L., a kol., 2012, Sociálna gerontológia, Bratislava: Herba, 2012. ISBN 978-80-89171-99-6
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Republika

*

Pohlavie
žena

muž

Spolu

SR

57

22

79

%

72,2%

27,8%

100,0%

ČR

80

28

108

%

74,1%

25,9%

100,0%

Spolu %

137

50

187

73,3%

26,7%

100,0%

Tabuğka 2 Pohlavie respondentov/rozdelenie podľa republík

Výskumu sa zúčastnili ţeny a muţi od 58 rokov do 90 rokov. Priemerný vek je 69 rokov,
vekové rozpätie je 58 aţ 90 rokov, s prevalenciou veku 69 – 70 (tabuğka 3).

Vek respondentov spolu SR, ČR

N Výberový súbor
187
Aritmetický priemer
69,70
Medián
69
Smerodajná odchýlka
7,350
Minimum
58
Maximum
90
Tabuğka 3 Vek respondentov spolu SR, ČR
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Vekové rozpätie respondentov v SR je od 58 rokov do 90 rokov s prevalenciou veku 65 – 68
(tabuğka 3a).
Vek respondentov SR

N Výberový súbor
Aritmetický priemer
Medián
Smerodajná odchýlka
Minimum
Maximum
Tabuğka 3a Vek respondentov v SR

79
68,46
65,00
9,219
58
90

Graf 1 Vek respondentov v SR
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Vekové rozpätie respondentov v ČR je od 61 rokov do 88 rokov s prevalenciou veku 70 – 71
(tabuğka 3b).
Vek respondentov v ČR

N Výberový súbor
Aritmetický priemer
Medián
Smerodajná odchýlka
Minimum
Maximum
Tabuğka 3b Vek respondentov v ČR

108
70,61
70,00
5,474
61
88

Graf 2 Vek respondentov v ČR
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Zaujímali sme sa o rodinný stav respondentov. Najpočetnejšou skupinou boli vydatá/ţenatý v SR
57,0% a v ČR 54,6%. Spoluţitie partnerov v dlhotrvajúcom manţelstve pôsobí pozitívne na
kvalitu ţivota seniorov, vzhğadom na ich spoločné zdieğanie kaţdodenných činností všedného
dňa. Medzi rizikových seniorov radíme ovdovených, ktorých je v našom prieskume v SR 27,8%
a v ČR 35,2% (tabuğka 4). Vyšší počet respondentiek z ČR (74,1%), vysvetğuje aj zvýšené
percento ovdovených v ČR. Podğa Deimlinga141, predstavujú ţeny nad 60 rokov najväčší podiel
na ovdovelých.

Republika

*

Rodinný stav

Vydatá/Ženatý Rozvedená/ý Slobodná/ý Vdova/vdovec Družka/druh

Spolu

SR

45

9

3

22

0

79

%

57,0%

11,4%

3,8%

27,8%

0,0%

100,0%

ČR

59

10

0

38

1

108

%

54,6%

9,3%

0,0%

35,2%

0,9%

100,0%

Spolu

104

19

3

60

1

187

%

55,6%

10,2%

1,6%

32,1%

0,5%

100,0%

Tabuğka 4 Rodinný stav respondentov /rozdelenie podľa republík

141 DEIMLING, G.: Sociálne zmeny v starobe. In: FUSGEN, I.: Der altere Patient. 2 Aufl. Munchen-WienBaltimore.Urban&Schwarzenberg, 1996. ISBN 3-541-12102-5
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Vzhğadom na súvis vzdelania a práce sme sa respondentov pýtali na dosiahnuté vzdelanie. Ğudia
s vyšším vzdelaním, vykonávajú prevaţne duševnú prácu, čo môţe byť výhodou vo vyššom
veku, pretoţe duševná výkonnosť ostáva na rovnakej úrovni aj po dosiahnutí dôchodkového
veku.142 V súbore zo zúčastnených ţien a muţov mali najvyššie zastúpenie respondenti vyučení
aţ 43,9%, čo môţe súvisieť s vyšším vekom respondentov a bývaním na vidieku. Respondenti so
stredoškolským vzdelaním tvorili v prieskumnej vzorke 29,4%. Respondentov s vysokoškolským
vzdelaním bolo 18,2% a respondenti so základným vzdelaním tvorili najmenšie percento 8,6 %
(tabuğka 5).

Vzdelanie respondentov spolu SR, ČR

Kategória
odpovedí
Základné

Frekvencia

%

Celkovo %

16

8,6

8,6

Vyučená/ý

82

43,9

52,4

s55

29,4

81,8

34

18,2

100

187

100

Stredoškolské
maturitou
Vysokoškolské
Spolu

Tabuğka 5 Vzdelanie respondentov spolu SR,ČR

Pri rozdelení respondentov podğa republík sa zviditeğnili rozdiely vo vzdelaní respondentov
vyučených a so stredoškolským vzdelaním. V ČR medzi respondentmi

prevaţujú ţeny vo

vyššom veku pochádzajúce z vidieka, čo vysvetğuje aj vyššie percento vyučených 56,5%
(tabuğka 5a).

142 HEGYI L., a kol., Sociálna gerontológia, Bratislava: Herba, 2012. ISBN 978-80-89171-99-6
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Republika

*

Vzdelanie

Základné

Vyučená/ý Stredoškolské Vysokoškolsk
s maturitou
é

Spolu

SR

6

21

36

16

79

%

7,6%

26,6%

45,6%

20,3%

100,0%

ČR

10

61

19

18

108

%

9,3%

56,5%

17,6%

16,7%

100,0%

Spolu

16

82

55

34

187

%

8,6%

43,9%

29,4%

18,2%

100,0%

Tabuğka 5a Vzdelanie/rozdelenie podľa republík

Respondentov sme sa pýtali na bydlisko a typ bývania. 56,15% respondentov označilo bývanie
na vidieku a 43,85% v meste (tabuğka 6).

Bydlisko respondentov spolu SR, ČR

Kategória
odpovedí

Frekvencia

%

Celkovo %

Vidiek

105

56,1

56,1

Mesto

82

43,9

100,0

Spolu

187

100,0

Tabuğka 6 Bydlisko respondentov spolu SR, ČR
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Typ bývania respondentov sme vyhodnocovali podğa republík, aby sme zistili, či sú štatisticky
významné rozdiely v SR a ČR v bývaní vo viacgeneračných rodinách.

V SR z našej

respondentskej vzorky býva vo viacgeneračnej rodine 8,9% seniorov a v ČR bývanie vo
viacgeneračnej rodine označilo 4,6% respondentov. (tabuğka 7) Vzhğadom na to, ţe 56,1%
všetkých respondentov (tabuğka 6) označilo bývanie na vidieku sme predpokladali, ţe celkovo
bude viacej viacgeneračných rodín. Výsledky však nepreukázali významný rozdiel

vo

viacgeneračnom bývaní v SR a ČR v meste ani na vidieku.

Republika

*

Typ bývania

Vlastné bývanie Bývanie u detí/ Bývanie
dom/byt
viacgeneračná zariadení
rodina

v Spolu

SR

59

7

13

79

%

74,7%

8,9%

16,5%

100,0%

ČR

86

5

17

108

%

79,6%

4,6%

15,7%

100,0%

Spolu

145

12

30

187

%

77,5%

6,4%

16,0%

100,0%

Tabuğka 7 Typ bývania respondentov/rozdelenie podľa republík

Zdravotný stav seniorov je dôleţitý nielen pre kvalitný a plnohodnotný ţivot, ale

zdravie

seniorov je rozhodujúce aj pre prácu, aktivity a sebestačnosť na dôchodku. „Práca a dobré
zdravie umoţňujú ğuďom získavať prostriedky na zabezpečenie takého bývania, stravovania,
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vzdelávania a trávenia voğného času, aby ich zdravie nebolo poškodzované, ale naopak
podporoval sa jeho rozvoj.“143
Preto otázka na zdravotný stav seniorov súvisí s našou hypotézou, či celoţivotná fyzická práca
ovplyvňuje chuť pracovať

v dôchodkovom veku. Podrobnejšia analýza tejto hypotézy bude

rozpracovaná v podkapitole Verifikácia hypotéz výskumu.

Zdravotný stav spolu SR, ČR

Kategória
odpovedí
Zdravá/ý

Frekvencia

%

Celkovo %

24

12,8

12,8

Čiastočné
zdravotné
problémy

110

58,8

71,7

Trvalé zdravotné 51
problémy

27,3

98,9

Imobilita
Spolu

1,1
100

100

2
187

Tabuğka 8 Zdravotný stav spolu SR, ČR

Hodnoty o zdravotnom stave respondentov v SR aj v ČR nám ukazujú, ţe

najčastejšie

respondenti v obidvoch republikách označili, ţe majú čiastočné zdravotné problémy. V SR 51,9%
a v ČR 63,9% hodnotilo svoj zdravotný stav ako čiastočne zhoršený. Z ďalších údajov o
zdravotnom stave našich respondentov konštatujeme, ţe len 1 respondent z ČR a 1 respondent zo
SR označili imobilitu, čo je pozitívom vzhğadom k veku najstarších respondentov v súbore.
(tabuğka 8a).

143 HEGYI, L., a kol., Základy sociálnej gerontológie pre verejné zdravotníctvo, Bratislava: SZU, 2006. ISBN 80-89171-45-1,
(50-56)
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Republika

*

Zdravotný stav

Zdravá/ý

Čiastočné
zdravotné
problémy

Trvalé
zdravotné
problémy

Imobilita

Spolu

SR

17

41

20

1

79

%

21,5%

51,9%

25,3%

1,3%

100,0%

ČR

7

69

31

1

108

%

6,5%

63,9%

28,7%

0,9%

100,0%

Spolu

24

110

51

2

187

%

12,8%

58,8%

27,3%

1,1%

100,0%

Tabuğka 8a Zdravotný stav/rozdelenie podľa republík

Pri otázke zamestnania 80,21% respondentov označilo, ţe uţ nie sú v pracovnom pomere.
16,58% seniorov v celkovom súbore pracuje na plný pracovný úväzok a 3,21% pracuje na
dohodu (tabuğka 9).
Zamestnanie spolu SR, ČR

Kategória
odpovedí

Frekvencia

%

Celkovo %

Nepracujem

150

80,2

80,2

Pracujem

31

16,6

96,8

Dohoda

6

3,2

100

Spolu

187

100

Tabuğka 9 Zamestnanie spolu SR, ČR
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V SR sa prieskumu zúčastnili respondenti od 58 rokov, ktorí ešte nepoberajú dôchodok čo sa
prejavilo vo výsledkoch zamestnanosti. V SR je z našej respondentskej vzorky 27,8%
respondentov v trvalom pracovnom pomere a na dohodu pracuje 6,3%. V ČR pracuje na trvalý
pracovný pomer 8,3% respondentov a na dohodu pracuje 0,9% respondentov.

Najmladší

respondent v SR mal 58 rokov a v ČR 61 rokov (tabuğka 9a).

Republika

*

Zamestnanie

Nepracujem

Pracujem

Dohoda, doba Spolu
určitá

SR

52

22

5

79

%

65,8%

27,8%

6,3%

100,0%

ČR

98

9

1

108

%

90,7%

8,3%

0,9%

100,0%

Spolu

150

31

6

187

%

80,2%

16,6%

3,2%

100,0%

Tabuğka 9a Zamestnanie/rozdelenie podľa republík

70

V nasledujúcej tabuğke sú zobrazené hodnoty o poberaní starobného dôchodku respondentov
(tabuğka 10).

Republika

*

Poberanie starobného dôchodku

Áno

Nie

Spolu

SR

60

19

79

%

75,9%

24,1%

100,0%

ČR

106

2

108

%

98,1%

1,9%

100,0%

Spolu

166

21

187

%

88,8%

11,2%

100,0%

Tabuğka 10 Poberanie starobného dôchodku/rozdelenie podľa republík

V prieskume sme sa zamerali na typ práce seniorov. Celoţivotnú fyzickú prácu vykonávalo
v zamestnaní 52,9 % seniorov v súbore našich respondentov a 47,1 % seniorov vykonávalo
duševnú prácu (tabuğky 11, 11a). Po zmapovaní počtu seniorov, ktorí pracovali duševne
a fyzicky sa budeme v práci zaoberať hypotézou súvisu celoţivotnej fyzickej práce a chuti
pracovať v dôchodkovom veku. Podrobnejšia analýza tejto hypotézy bude rozpracovaná
v podkapitole Verifikácia hypotéz výskumu.
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Typ zamestnania spolu SR, ČR

Kategória
odpovedí
Fyzická práca

Frekvencia

%

Celkovo %

99

52,9

52,9

Duševná práca

88

47,1

100

Spolu

187

100

Tabuğka 11 Typ zamestnanie/duševná alebo fyzická práca spolu SR, ČR

Typ zamestnania * Vaše zamestnanie bolo v minulosti prevažne

Kategória
odpovedí
SR
%

Fyzická práca

Duševná práca

Spolu

23
29,1%

56
70,9%

79

ČR
%

76
70,4%

32
29,6%

108

Spolu
%

99
52,9%

88
47,1%

187

100,0%

100,0%

100,0%

Tabuğka 11a Typ zamestnanie/duševná alebo fyzická práca/rozdelenie podľa republík
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Prieskum bol zameraný aj na mladšiu generáciu od 18 do 35 rokov.

5.7 Charakteristika výskumnej vzorky – generácia od 18 – 35 rokov
Prieskumu sa zúčastnilo 172 respondentov od 18 do 35 rokov z toho 97 bolo zo SR a 75 z ČR
(tabuğka 12).

Respondenti 18-35 rokov* Štátna príslušnosť
Frekvencia

%

Spolu

SR

97

56,4

56,4

ČR

75

43,6

100,0

Spolu

172

100,0

Tabuğka 12 Štátna príslušnosť* mladá generácia od 18 – 35 rokov

Súbor tvorilo 82 ţien a 90 muţov (tabuğka 13).
Respondenti 18-35 rokov spolu SR, ČR* Pohlavie
Frekvencia

%

Spolu

Žena

82

47,7

47,7

Muž

90

52,3

100,0

Spolu

172

Tabuğka 13 Pohlavie respondentov* mladá generácia od 18 – 35 rokov
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Najmladší respondenti mali 18 rokov, najstarší respondenti mali 35 rokov (graf 3).

Graf 3 Vek respondentov* mladá generácia od 18 – 35 rokov

Respondentskú vzorku tvorilo 69,2% slobodných a 30,8% vydatých a ţenatých respondentov
(tabuğka 14).
Respondenti 18-35 rokov spolu SR, ČR * Rodinný stav
Frekvencia

%

Spolu

Vydatá/Ženatý

53

30,8

30,8

Slobodná/ý

119

69,2

100,0

Spolu

172

Tabuğka 14 Rodinný stav respondentov* mladá generácia od 18 – 35 rokov
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Zo 172 respondentov je 50% respondentov s vysokoškolským vzdelaním a 50% respondentov so
stredoškolským vzdelaním (tabuğka 15).
Respondenti 18-35 rokov spolu SR, ČR * Vzdelanie
Frekvencia
Stredoškolské s 86
maturitou
86
Vysokoškolské
172
Spolu

%

Spolu

50,0

50,0

50,0

100,0

100,0

Tabuğka 15 Vzdelanie respondentov* mladá generácia od 18 – 35 rokov

Bydlisko respondentov na vidieku označilo 16,9% respondentov a 83,1% respondentov v meste
(tabuğka 16).
Respondenti 18-35 rokov spolu SR, ČR * Bydlisko
Frekvencia

%

Spolu

Vidiek

29

16,9

16,9

Mesto

143

83,1

100,0

Spolu

172

100,0

Tabuğka 16 Bydlisko respondentov* mladá generácia od 18 – 35 rokov
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Našu respondentskú vzorku tvorilo 62,8% pracujúcich a 37,2% študujúcich (tabuğka 17).
Respondenti 18-35 rokov spolu SR, ČR * Zamestnanie
Frekvencia

%

Spolu

Pracujem

108

62,8

62,8

Študujem

64

37,2

100,0

Spolu

172

100,0

Tabuğka 17 Zamestnanie respondentov* mladá generácia od 18 – 35 rokov

5.8 Realizácia výskumu

Seniorom sme poloţili otázku o prepustení zo zamestnania z dôvodu dôchodkového veku. V
súčasnej dobe je miera zamestnanosti v SR stabilizovaná na pribliţne 60% z čoho vyplýva, ţe na
kaţdých 100 obyvateğov vo veku nad 15 rokov pripadá 60 ekonomicky aktívnych.144
Predlţovanie veku odchodu do dôchodku a zbliţovanie dôchodkového veku muţov a ţien sa v
budúcnosti premietne do rastu zamestnanosti tejto vekovej skupiny.145

Strata zamestnania v preddôchodkovom veku je vysoko frustrujúca. Osoby pred dovŕšením
dôchodkového veku sa zamestnajú ťaţšie a ak si uţ prácu nenájdu riešia svoju situáciu
evidenciou na úrade práce alebo predčasným odchodom do dôchodku, čo je negatívnym faktorom
nielen pre ich okamţitú situáciu, ale aj pre ďalšiu motiváciu participovať na pracovnom procese.

144 HEGYI L., a kol., 2012, Sociálna gerontológia, Bratislava: Herba, 2012, s. 171, ISBN 978-80-89171-99-6
145 FILADELFIOVÁ, J., et. al., 2007, Ţeny, muţi a vek v štatistikách trhu práce, Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2007. s.
116, ISBN 978-80-88935-91-9
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Podľa Tomeša je výhodnejšie poskytovať dávky v nezamestnanosti nezamestnaným
seniorom v preddôchodkovom veku aj po neobmedzenú dobu, ako ich posielať do
dôchodku, pretože nezamestnaný je stále k dispozícií na trhu práce a dôchodca trh práce
opustil.146

V našom súbore 3,7% respondentov označilo, ţe boli prepustení z práce ešte pred dovŕšením
veku odchodu do dôchodku a 20,9% bolo prepustených z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
Aţ u 64,2% respondentov (tabuğka 18) nebol dôchodkový vek dôvodom prepustenia z práce, čo
je podmienené faktom, ţe v našej respondentskej vzorke prevaţujú ţeny, ktoré tvoria spolu v
obidvoch republikách aţ 73,3% z celkového súboru. Časť z nich odchádzala do dôchodku podğa
počtu detí v mladšom veku ešte pred dosiahnutím veku 60 rokov.
V štátoch EÚ sa skorší odchod ţien do dôchodku odmieta ako diskriminačný. Niekdajší skorší
odchod ţien do dôchodku je podğa Tomeša "socialistická vymoţenosť", ktorou sa zakrývala
neschopnosť politikov (štátu) riešiť zvýšené náklady rodiny a záťaţe ţien v dobe materstva a
výchovy detí, hlavne v predškolskom veku. Miesto kompenzácie v dobe,

kedy to rodiny

potrebovali, komunistický štát sğuboval skorší odchod ţien do dôchodku.147

146 TOMEŠ, I., Obory sociální politiky, Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-868-5, (183)
147 TOMEŠ, I., Obory sociální politiky, Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-868-5, (180)
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Boli ste prepustená/ý zo zamestnania z dôvodu dovŕšenia dôchodcovského veku?
Spolu SR, ČR
Áno

Frekvencia

Nie
Prepustená/ý ešte pred dovŕšením
dôchodcovského veku
Nie som ešte v dôchodcovskom veku,
pracujem
Iné
Spolu

%

Spolu %

39

20,9

20,9

120

64,2

85,0

7

3,7

88,8

14

7,5

96,3

7

3,7

100,0

187

100,0

Tabuğka 18 Prepustenie zo zamestnania z dôvodu dovŕšenia dôchodcovského veku spolu SR,
ČR

Republi
ka

republika * Boli ste prepustená/ý zo zamestnania z dôvodu dovŕšenia
dôchodcovského veku?
Boli ste prepustená/ý zo zamestnania z dôvodu dovŕšenia
dôchodcovského veku?
Prepustená/ý
ešte pred Nie som ešte v
dovŕšením dôchodcovsko
dôchodcovské
m veku,
Áno
Nie
ho veku
pracujem
Iné
Spolu
SR
18
41
2
12
6
79
%
ČR
%

Spolu
%

22,8%

51,9%

2,5%

15,2% 7,6%

100,0%

21

79

5

2

1

108

19,4%

73,1%

4,6%

1,9%

,9%

100,0%

39

120

7

14

7

187

20,9%

64,2%

3,7%

7,5% 3,7%

100,0%

Tabuğka 18a Prepustenie zo zamestnania z dôvodu dovŕšenia dôchodcovského veku/rozdelenie
podľa republík
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Chuť pracovať po dovŕšení dôchodkového veku závisí od viacerých faktorov ako sú: celoţivotná
ťaţká fyzická práca, nepriaznivý zdravotný stav, finančná situácia a pocit potrebnosti sú faktory,
ktoré ovplyvňujú rozhodnutie seniorov zotrvať alebo nezotrvať v pracovnom procese.
V konečnom dôsledku je však rozhodnutie pracovať na dôchodku podmienené záujmom
zamestnávateğov o túto vekovú skupinu. V prieskume 57,8% respondentov označilo, ţe nechcú
uţ ďalej participovať v pracovnom procese a chcú oddychovať. 22,5% označilo odpoveď, ţe
potrebuje pracovať kvôli finančnému zabezpečeniu, 8,0% udáva potrebu pracovať kvôli pocitu
potrebnosti a 1,1% udáva iný dôvod, pre ktorý chce zotrvať v pracovnom procese. 10,7%
respondentov by chcelo pracovať, ale nedovoğuje im to ich zdravotný stav (tabuğka 19).
K tejto otázke sa ešte podrobnejšie vrátime v podkapitole Verifikácia hypotéz výskumu pri
vyhodnocovaní hypotézy, či celoţivotná fyzická a duševná práca súvisí s chuťou pracovať v
dôchodkovom veku.

Chceli by ste pracovať aj po dovŕšení dôchodcovského veku?
Spolu SR, ČR
Spolu Áno, potrebujem sa finančne
zabezpečiť
Áno, potrebujem pocit potrebnosti
Áno, iný dôvod
Nie, som rád, ţe môţem oddychovať a
nemusím pracovať

Frekvencia

%

Spolu %

42

22,5

22,5

15

8,0

30,5

2

1,1

31,6

108

57,8

89,3

Nie, nedovoğuje mi to môj zdravotný
20
10,7
stav
Spolu
187
100,0
Tabuğka 19 Chuť pracovať po dovŕšení dôchodkového veku spolu SR, ČR

100,0
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republika * Chceli by ste pracovať aj po dovŕšení dôchodcovského veku?

Chceli by ste pracovať aj po dovŕšení dôchodcovského
veku?
Nie, som
rád, ţe
Nie,
Áno,
Áno,
môţem
nedovoğuje
potrebujem potrebujem Áno, oddychovať mi to môj
sa finančne
pocit
iný
a nemusím zdravotný
zabezpečiť potrebnosti dôvod
pracovať
stav
Spolu
SR
29
5
2
34
9
79
republika
%
36,7%
6,3%
2,5%
43,0%
11,4%
100,0%
ČR
13
10
0
74
11
108
%
12,0%
9,3%
0,0%
68,5%
10,2%
100,0%
Spolu
42
15
2
108
20
187
%
22,5%
8,0%
1,1%
57,8%
10,7%
100,0%
Tabuğka 19a Chuť pracovať po dovŕšení dôchodkového veku/rozdelenie podľa republík

K otázke pracovného pomeru po dovŕšení dôchodkového veku sme sa pýtali na názor generácie
od 18 do 35 rokov. Z ich odpovedí vyplynulo, ţe 16,3% mladých podporuje pracovný pomer u
ğudí v dôchodkovom veku a 83,7% mladých nesúhlasí s prácou po dovŕšení dôchodkového veku
(tabuğka 20). Podobné výsledky boli zaznamenané aj vo výskume Inštitútu pre verejné otázky z
februára 2013 nesúhlasilo aţ 60% dospelej populácie SR s pokračovaním v pracovnom procese
po dovŕšení dôchodkového veku a súhlasilo len 12%. Podobný názor prejavili respondenti aj v
rámci výskumu Národného projektu Stratégia aktívneho starnutia CV MPSVR SR uskutočneného
v roku 2012, kde 60% respondentov vo veku 50 - 64 rokov zastávalo názor, ţe človek po
dovŕšení nároku na starobný dôchodok má prestať pracovať. Tento názor odmietlo 13%
respondentov SR, ktorí sa výskumu zúčastnili.148 Ak teda porovnáme názory respondentov
mladej generácie od 18 do 35 rokov (83,7% nesúhlasilo) v našom

prieskume musíme

konštatovať, ţe nesúhlas s pracovným pomerom v dôchodkovom veku pretrváva a oproti rokom
2012 a 2013 má stúpajúcu tendenciu.

148 BÚTOROVÁ, Z., et. al., Štvrtý rozmer tretieho veku : desať kapitol o aktívnom starnutí, Bratislava: Inštitút pre verejné
otázky, 2013. ISBN 978-80-89345-44-1
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Respondenti 18-35 rokov spolu SR, ČR* Podğa vás je správne ak seniori pracujú?
Frekvencia

%

Spolu

Áno

28

16,3

16,3

Nie

144

83,7

100,0

Spolu

172

100,0

Tabuğka 20 Názory mladej generácie od 18 do 35 rokov na prácu seniorov v dôchodkovom veku

Vzhğadom na vysoké percento mladých, ktorým prekáţa, ţe dôchodcovia po dovŕšení
dôchodkového veku pracujú sme sa v ďalšej otázke pýtali, či mladej generácii od 18 do 35 rokov
prekáţa súbeh pracovného pomeru a poberania starobného dôchodku. Z výsledkov prieskumu
sme zistili, ţe so súbehom pracovného pomeru a poberania starobného dôchodku nesúhlasí v
našom prieskume aţ 87,8% respondentov od 18 do 35 rokov (tabuğka 21). Podľa Tomeša
dôchodcovia poberajú dôchodok popri mzde a tým diskriminujú ostatných aktívnych
obyvateľov, pretože im skracujú rodinné príjmy a nekalo pritom konkurujú na trhu práce,
pretože sú schopní pracovať za menej peňazí.149
Bútorová a Šumšalová vo svojom výskume zisťovali názory pracujúcich dôchodcov na

súbeh

pracovného pomeru a poberania starobného dôchodku. Z ich výsledkov vyplynulo, ţe aţ 67%
pracujúcich po dovŕšení dôchodkového veku povaţuje ako najväčšiu svoju výhodu, ţe môţu
kombinovať príjem a dôchodok, čo je podğa ich vyjadrení nezanedbateğným pocitom finančnej
istoty vo vyššom veku. Na druhej strane ako nevýhodu práce v dôchodkovom veku vidia
pracujúci dôchodcovia (45%) v nedostatku času na oddych, záğuby a rodinný ţivot. Únavu a stres
uviedlo 18% pracujúcich dôchodcov.150

149 TOMEŠ, I., Obory sociální politiky, Praha: Portál, 2011, s. 368, ISBN 978-80-7367-868-5, (180)
150 BÚTOROVÁ, Z., et. al., Štvrtý rozmer tretieho veku : desať kapitol o aktívnom starnutí, Bratislava: Inštitút pre verejné
otázky, 2013, ISBN 978-80-89345-44-1
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Respondenti 18-35 rokov spolu SR, ČR* Súhlasíte so súbehom pracovného pomeru a
starobného dôchodku?
Frekvencia

%

Spolu

Áno

21

12,2

12,2

Nie

151

87,8

100,0

Spolu

172

Tabuğka 21 Názory mladej generácie od 18 do 35 rokov na súbeh pracovného pomeru a
starobného dôchodku
V súvislosti s otázkou práce seniorov sme sa pýtali generácie od 18 do 35 rokov, či si myslia, ţe
zamestnávanie seniorov po dovŕšení dôchodkového veku môţe mať vplyv na ich kariérny postup
v zamestnaní. Aţ 75,6% respondentov (áno 25,6%, skôr áno 50%) si myslí, ţe sa kvôli
pracujúcim seniorom nedostávajú na vedúce pozície v zamestnaní. Ekonomická literatúra však
vyvracia tzv. trade-off medzi uplatnením mladých a starších pracovníkov.151
Respondenti 18-35 rokov spolu SR, ČR* Podğa Vás sa mladší nedostávajú na vedúce
pozície kvôli pracujúcim seniorom?
Frekvencia

%

Spolu

ÁNO

44

25,6

25,6

Skôr áno

86

50,0

75,6

NIE

15

8,7

84,3

Skôr nie

27

15,7

100,0

Spolu

172

100,0

Tabuğka 22 Názory generácie od 18 -35 rokov na prácu seniorov na vedúcich pozíciách v
zamestnaní

151 TOMEŠ, I., Obory sociální politiky, Praha: Portál, 2011, s. 368, ISBN 978-80-7367-868-5, (180)
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Ďalšia otázka bola zameraná na čerpanie pracovných skúseností od spolupracujúcich seniorov.
Najväčšia časť respondentov od 18 do 35 rokov uviedla, ţe nepracuje so seniormi (39,5%), takţe
nevie, či by v prípade potreby čerpala z ich pracovných skúseností, 20,3% mladých označilo, ţe
zo skúseností pracujúcich dôchodcov čerpá a 21,5% označilo, ţe

nečerpá z pracovných

skúseností seniorov (skôr nie 13,4%, niekedy 5,2%).

Respondenti 18-35 rokov spolu SR, ČR* Čerpáte v zamestnaní
spolupracujúcich seniorov?
Frekvencia

%

Spolu

ÁNO

35

20,3

20,3

NIE

37

21,5

41,9

Skôr nie

23

13,4

55,2

Niekedy

9

5,2

60,5

39,5

100,0

Nepracujem so 68
seniormi
Spolu

172

zo skúseností

100,0

Tabuğka 23 Názory generácie od 18 -35 rokov na čerpanie skúseností od seniorov v zamestnaní

V ďalšej otázke, ktorú sme poloţili seniorom sme sa zaujímali aká by mala byť hranica veku
odchodu do dôchodku. Z výsledkov vyplynulo, ţe hranicu 60 rokov a menej by si predstavovalo
50,3% respondentov a hranicu viacej ako 60 rokov navrhovalo 49,2% respondentov (tabuğka 24).
Z názorov seniorov v našom respondentskom súbore v SR a ČR na otázku hranice veku odchodu
do dôchodku vyplýva, ţe nadpolovičná väčšina respondentov nad 58 rokov v SR a respondentov
nad 61 rokov v ČR by hranicu veku odchodu do dôchodku ponechala v rozmedzí 60 rokov a
menej.
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Pri tejto otázke, treba ale znovu vychádzať zo skutočnosti, ţe v našej respondentskej vzorke
prevaţujú ţeny v SR 72,2%, v ČR 74,1%, ktoré odchádzali do dôchodku ešte pred dovŕšením 60
rokov podğa počtu detí a sú ovplyvnené vekom odchodu do dôchodku z minulosti.

Pri tejto otázke nie je významný rozdiel v odpovediach SR a ČR
Aká by podľa Vás mala byť hranica veku odchodu do dôchodku?
Spolu SR, ČR
Frekvencia
%
Spolu %
60 rokov a menej
94
50,3
50,5
Viacej ako 60 rokov
92
49,2
100,0
Spolu
186
99,5
System
1
,5
Spolu
187
100,0
Tabuğka 24 Názory seniorov na hranicu odchodu do dôchodku spolu SR, ČR

K otázke hranice veku odchodu do dôchodku sme sa pýtali na názor aj generácie od 18 do 35
rokov. V grafe 4 sú zobrazené hodnoty, ktoré mladí pre odchod do dôchodku navrhovali. Najviac
respondentov navrhovalo hranicu odchodu do dôchodku 60 rokov (52,9 %)

v obidvoch

republikách (graf 4). Z ďalších výsledkov to bol vek pre odchod do dôchodku 65 rokov (27,3
%) a 64 rokov (8,1 %). Ostatné výsledky k tejto otázke sú percentuálne zanedbateğné.
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Graf 4 Názory generácie od 18 – 35 rokov na hranicu veku pre odchod do dôchodku

Odpovede k otázke výšky dôchodku boli nasledovné alternatívy moţností odpovedí dobrý, skôr
dobrý,

nízky, skôr nízky, nepokryje ani základné potreby. Z odpovedí vyplýva, ţe 19,8%

respondentov hodnotí svoju výšku dôchodku ako skôr dobrý, 2,1% respondentov ako dobrý. Za
nízky (33,7%) a skôr nízky (31,6%) ho povaţuje spolu aţ 65,3% respondentov a 3,2%
respondentov hodnotí, ţe ich dôchodok nepokryje ani základné potreby, čo je relatívne nízke
percento vzhğadom na počet ovdovelých 32,1% a nízke percento viacgeneračných rodín, ktoré
sa zúčastnili dotazníkového šetrenia a osobných rozhovorov (tabuğka 25).

Ak sa pozrieme na hodnoty v tabuğke 25a, kde sme rozdelili respondentov podğa republík
vidíme, ţe všetci respondenti, ktorí označili, ţe ich dôchodok nepokryje ani základné potreby
(7,6%) boli zo SR. V ČR túto moţnosť neoznačil ani jeden respondent (tabuğka 25a).
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Ako by ste hodnotili výšku Vášho dôchodku?
Spolu SR, ČR
Frekvencia
%
Dobrý
4
2,1
Skôr dobrý
37
19,8
Nízky
63
33,7
Skôr nízky
59
31,6
Nepokryje ani
6
3,2
základné potreby
Nepoberám ešte
18
9,6
dôchodok
Spolu
187
100,0
Tabuğka 25 Spokojnosť seniorov s výškou dôchodku spolu SR, ČR

Spolu %
2,1
21,9
55,6
87,2
90,4
100,0

republika * Ako by ste hodnotili výšku Vášho dôchodku?
Ako by ste hodnotili výšku Vášho dôchodku?
Nepokryje
ani
Nepoberám
Skôr
Skôr
základné
ešte
Dobrý
dobrý
Nízky
nízky
potreby
dôchodok
republika SR
3
12
25
17
6
16
% 3,8%
15,2%
31,6% 21,5%
7,6%
20,3%
ČR
1
25
38
42
0
2
%
,9%
23,1%
35,2% 38,9%
0,0%
1,9%
Spolu
4
37
63
59
6
18
% 2,1%
19,8%
33,7% 31,6%
3,2%
9,6%
Tabuğka 25a Spokojnosť seniorov s výškou dôchodku/rozdelenie podľa republík

Aţ 61,5% (po 40-tke, po 50-tke, po 60-tke) respondentov povaţuje

Spolu
79
100,0%
108
100,0%
187
100,0%

prípravu na obdobie

dôchodku za dôleţitú a 38,5% nepovaţuje špeciálnu prípravu na dôchodok za dôleţitú (tabuğka
26, 26a). Ku tejto otázke sa bliţšie ešte vrátime v podkapitole Verifikácia hypotéz výskumu.

86

Je príprava na dôchodcovský vek dôležitá?
Spolu SR, ČR
Frekvencia
%
Spolu %
Áno, uţ po 40-tke
12
6,4
6,4
Áno, uţ po 50-tke
65
34,8
41,2
Áno, uţ po 60-tke
38
20,3
61,5
Netreba sa pripravovať
72
38,5
100,0
Spolu
187
100,0
Tabuğka 26 Názory seniorov na otázku dôleţitosti prípravy na dôchodkový vek spolu SR, ČR

republika * Je príprava na dôchodcovský vek dôležitá?
Je príprava na dôchodcovský vek dôleţitá?
Áno, uţ po Áno, uţ po Áno, uţ po Netreba sa
40-tke
50-tke
60-tke pripravovať
republika SR
%
ČR
%
Spolu
%

Spolu

10

40

9

20

79

12,7%

50,6%

11,4%

25,3%

100,0%

2

25

29

52

108

1,9%

23,1%

26,9%

48,1%

100,0%

12

65

38

72

187

6,4%

34,8%

20,3%

38,5%

100,0%

Tabuğka 26a Názory seniorov na dôleţitosť na dôchodkový vek/rozdelenie podľa republík

Konkrétne odpovede na otázku, čo si respondenti predstavujú pod pojmom príprava na
dôchodkový vek, sú zobrazené v jednotlivých samostatných tabuğkách. Viac

ako polovica

respondentov v obidvoch republikách si pod týmto pojmom predstavuje zabezpečenie finančnej
rezervy, pričom v SR je to 54,4% a v ČR 81,5% seniorov (tabuğka 27).
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republika * Zabezpečovať si finančnú rezervu
Zabezpečovať si finančnú rezervu
áno

nie
republika

SR
%
ČR
%

Spolu
%

Spolu

36

43

79

45,6%

54,4%

100,0%

20

88

108

18,5%

81,5%

100,0%

56

131

187

29,9%

70,1%

100,0%

Tabuğka 27 Predstavy seniorov o príprave na dôchodcovský vek rozdelenie podľa republík –
Zabezpečenie finančnej rezervy

Pod pojmom príprava na dôchodkový vek si 31,6% respondentov zo SR a 25,9% respondentov z
ČR predstavuje zmenu ţivotného štýlu (tabuğka 28).

republika * Zmena životného štýlu

republika

SR
%
ČR
%

Spolu
%

Zmena ţivotného štýlu
nie
áno
54
25
68,4%
31,6%
80
28
74,1%
25,9%
134
53
71,7%
28,3%

Spolu
79
100,0%
108
100,0%
187
100,0%

Tabuğka 28 Predstavy seniorov o príprave na dôchodcovský vek/ rozdelenie podľa republík –
Zmena ţivotného štýlu
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Zlepšiť vzťahy s rodinou by chcelo zo Slovenska 13,9% a z Čiech 9,3% respondentov (tabuğka
29).

republika * Zlepšiť vzťahy s rodinou
Zlepšiť vzťahy s rodinou
nie
áno
Spolu
republika
SR
68
11
79
%
86,1%
13,9%
100,0%
ČR
98
10
108
%
90,7%
9,3%
100,0%
Spolu
166
21
187
%
88,8%
11,2%
100,0%
Tabuğka 29 Predstavy seniorov o príprave na dôchodcovský vek/ rozdelenie podľa republík –
zlepšenie vzťahov s rodinou
Zlepšenie finančnej rezervy a súčasne aj ţivotného štýlu si pod pojmom príprava na dôchodkový
vek predstavuje 19,0% respondentov zo SR a 18,5% z ČR (tabuğka 30).

republika * Zlepšiť financie aj životný štýl
Zlepšiť financie aj ţivotný štýl
nie
áno
Spolu
republika
SR
64
15
79
%
81,0%
19,0%
100,0%
ČR
88
20
108
%
81,5%
18,5%
100,0%
Spolu
152
35
187
%
81,3%
18,7%
100,0%
Tabuğka 30 Predstavy seniorov o príprave na dôchodcovský vek rozdelenie podľa republík–
zlepšenie financií aj ţivotného štýlu
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V starobe hrozí viacero rizík, ohrozujúcich seniorov. Niektoré z nich zahŕňala otázka z akej
situácie majú seniori najväčšie obavy. Prieskum ukázal, ţe 85,6% seniorov sa obáva trvalého
zhoršenia zdravotného stavu a odkázanosti na iných, 8,0% nedostatku financií, 2,7% prejavilo
obavy z nezáujmu rodiny o ich osobu a také isté percento 2,7% sa najviac obáva iných rizík,
ktoré môţu v starobe hroziť. Obavu z umiestnenia v inštitucionálnom zariadení označilo 1,0%
respondentov (graf 5, graf 5a).

Graf 5 Ktorej situácie sa seniori najviac obávajú spolu SR, ČR

Graf 5a Ktorej situácie sa seniori najviac obávajú/rozdelenie podľa republík
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Napriek tomu, ţe seniori v predchádzajúcej otázke, čoho sa najviac obávajú, neoznačili ako
najväčšiu hrozbu ţivot v inštitucionálnom zariadení, tak pri priamej otázke, či by si vedeli
predstaviť, ţe by museli niekedy ţiť v zariadení pre seniorov, aţ 59,4% respondentov zo SR
(určite nie 21,5%, skôr nie 27,8%, neviem 10,1%) a 64,8% z ČR (určite nie 32,4%, skôr nie
31,5%, neviem 0,9%) odpovedalo, ţe si svoj ďalší ţivot v zariadení pre seniorov nevedia
predstaviť (tabuğka 31).
republika * Viete si predstaviť, ţe by ste museli ţiť v zariadení pre seniorov?
Viete si predstaviť, ţe by ste museli ţiť v zariadení pre
seniorov?
Určite
áno
Skôr áno Určite nie Skôr nie Neviem
Spolu
republika SR
24
8
17
22
8
79
%
30,4%
10,1%
21,5%
27,8%
10,1%
100,0%
ČR
24
14
35
34
1
108
%
22,2%
13,0%
32,4%
31,5%
,9%
100,0%
Spolu
48
22
52
56
9
187
%
25,7%
11,8%
27,8%
29,9%
4,8%
100,0%
Tabuğka 31 Názor seniorov na pobyt v zariadení pre seniorov/rozdelenie podľa republík

Viac ako polovica seniorov v obidvoch republikách pri otázke, či si myslia, ţe by sa mal kto
o nich postarať v prípade ich odkázanosti na iných, označila moţnosť určite áno a skôr áno,
pričom v SR to 62,0% (určite áno 34,2%, skôr áno 27,8%) a v ČR 51,8% (určite áno 11,1%,
skôr áno 40,7%) respondentov (tabuğka 32).

Na druhej strane pri osobných rozhovoroch seniori na danú otázku odpovedali kladne a kládli
významný dôraz na to, že z ich blízkych by sa mal kto o nich postarať v prípade potreby.
Z ďalšieho rozhovoru však opakovane vyplynuli skutočnosti, ţe pracovné aktivity a finančná
situácia detí by im túto činnosť vykonávať nedovoğovala. Osobne oslovení seniori svoju prvotnú
odpoveď na túto otázku v priebehu rozhovoru pozmenili.
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republika * Myslíte si že v prípade odkázanosti by sa mal kto z rodiny o Vás
postarať?
Myslíte si ţe v prípade odkázanosti by sa mal kto z
rodiny o Vás postarať?
Určite
Určite
áno
Skôr áno
nie
Skôr nie Neviem
Spolu
republika SR
27
22
7
14
9
79
%
34,2%
27,8%
8,9%
17,7%
11,4%
100,0%
ČR
12
44
2
50
0
108
%
11,1%
40,7%
1,9%
46,3%
0,0%
100,0%
Spolu
39
66
9
64
9
187
%
20,9%
35,3%
4,8%
34,2%
4,8%
100,0%
Tabuğka 32 Názor seniorov na starostlivosť v prípade odkázanosti /rozdelenie podľa republík

Záujem o bývanie vo viacgeneračnej rodine by malo 31,6% respondentov zo SR a 20,4% z ČR
(tabuğka 33). V skutočnosti vo viacgeneračnej rodine ţije 8,9% respondentov zo SR a 4,6% z
ČR. Túto istú otázku sme poloţili aj mladšej generácii od 18 do 35 rokov a výsledky ukázali, ţe
záujem o viacgeneračné bývanie zo strany mladšej generácia nie je. 94,19% respondentov od 18
do 35 rokov označilo, ţe by nechceli ţiť vo viacgeneračnej rodine (tabuğka 33a).

republika * Chceli by ste bývať vo viacgeneračnej rodine?
Chceli by ste bývať vo viacgeneračnej
rodine?
Áno
Nie
Nemám deti
Spolu
republika
SR
25
47
7
79
%
31,6%
59,5%
8,9%
100,0%
ČR
22
86
0
108
%
20,4%
79,6%
0,0%
100,0%
Spolu
47
133
7
187
%
25,1%
71,1%
3,7%
100,0%
Tabuğka 33 Názor seniorov na bývanie vo viacgeneračnej rodine/rozdelenie podľa republík
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Respondenti 18-35 rokov spolu SR, ČR* Chceli by ste bývať vo viacgeneračnej rodine?
Frekvencia

%

Spolu

ÁNO

10

5,8

5,8

NIE

162

94,2

100,0

Spolu

172

100,0

Tabuğka 33a Názory mladej generácie od 18 -35 rokov na bývanie vo viacgeneračnej rodine

Vzťah seniorov so svojimi dospelými deťmi zohráva úlohu pri spoluţití a vytváraní
viacgeneračných rodín. Napriek tomu, ţe seniori v predchádzajúcej otázke neprejavili záujem
o viacgeneračné bývanie, vzťah so svojimi deťmi hodnotia pozitívne ako veğmi dobrý 38,5%
seniorov a skôr dobrý 33,7% seniorov. Len 2,1% seniorov označilo svoj vzťah s deťmi ako horší
a 19,3% skôr horší vzťah. So svojimi deťmi sa nestretáva 1,1% seniorov (tabuğka 34,34a). V SR
je to 2,5% respondentov kým v ČR neoznačil túto variantu odpovede ani jeden respondent,
(tabuğka 34a).
Ako by ste hodnotili Váš vzťah s deťmi?
Spolu SR, ČR
Frekvencia
Veğmi dobrý
72
Skôr dobrý
63
Horší
4
Skôr horší
36
Nestretávame sa
2
Nemám deti
10
Spolu
187
Tabuğka 34 Vzťah seniorov so svojimi deťmi spolu SR, ČR

%
38,5
33,7
2,1
19,3
1,1
5,3
100,0

Spolu %
38,5
72,2
74,3
93,6
94,7
100,0
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republika * Ako by ste hodnotili Váš vzťah s deťmi?
Ako by ste hodnotili Váš vzťah s deťmi?
Veğmi
Skôr
Nestretáv Nemám
dobrý
dobrý Horší Skôr horší ame sa
deti
republi SR
41
22
2
2
2
10
ka
%
51,9% 27,8% 2,5%
2,5%
2,5%
12,7%
ČR
31
41
2
34
0
0
%
28,7% 38,0% 1,9%
31,5%
0,0%
0,0%
Spolu
72
63
4
36
2
10
%
38,5% 33,7% 2,1%
19,3%
1,1%
5,3%
Tabuğka 34a Vzťah seniorov so svojimi deťmi/rozdelenie podľa republík

Spolu
79
100,0%
108
100,0%
187
100,0%

Dosiahnutiu pocitu všeobecného spoločenského rešpektu ku seniorom predchádza viacej
faktorov, o ktorých sme v práci uţ hovorili. Najpodstatnejší faktor je ako vníma mladšia
generácia staršiu generáciu, čomu, ale predchádza aj fakt ako sa vníma staršia generácia a aké
signály

vysiela do spoločnosti. Aby sme však mohli objektívne posúdiť, či sú seniori v

spoločnosti znevýhodnení, mali by dostať rovnaké šance ako mladšia generácia (v zdravotníctve,
v rodinách, atď.)152 Z výsledkov prieskumu vyplynulo, ţe 8% seniorov sa cíti byť v spoločnosti
plne rešpektovaných, 53,5% sa cíti byť skôr rešpektovaných, 32,1% sa

skôr necítia byť

rešpektovaní, 1,6% sa necíti byť vôbec rešpektovaných a 3,2% nevie na túto otázku odpovedať
(tabuğka 35).
Nezaznamenali sme významný rozdiel medzi odpoveďami respondentov v SR a ČR.

152 KOVAL, Š., ČÍM DLHŠIE ŢIJEŠ TÝM VIAC PREKÁŢAŠ, Inflow: Pravda.sk, 27.09.2009 08:29 [online] Dostupné na:
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/163541-cim-dlhsie-zijes-tym-viac-prekazas/
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Máte pocit, že ste v spoločnosti rešpektovaná/ý?
Spolu SR, ČR
Frekvencia
%
Spolu %
Určite áno
15
8,0
Skôr áno
100
53,5
Určite nie
3
1,6
Skôr nie
60
32,1
Nie
3
1,6
Neviem
6
3,2
Spolu
187
100,0
Tabuğka 35 Názor seniorov o spoločenskom rešpekte voči nim spolu SR, ČR

8,0
61,5
63,1
95,2
96,8
100,0

Pri otázke, kde sa seniori cítia najviac znevýhodnení si mohli respondenti vybrať z moţností:
nikde, v zamestnaní, v zdravotníctve, na úradoch, v MHD, v rodine, na ulici a pocit všeobecného
znevýhodnenia. Zo všetkých seniorov, ktorí sa cítia byť vzhğadom na vyšší vek znevýhodnení
označilo 46,0% opýtaných, ţe najviac pociťujú v spoločnosti všeobecné znevýhodnenie, 29,4%
sa necíti byť znevýhodnených, 23,5% sa cíti byť znevýhodnených v zdravotníctve, 11,8% na
úradoch, 4,3% v MHD, 3,2% na ulici a 0,5% v rodine (tabuğka 36).

Pri tejto otázke nie je významný rozdiel medzi odpoveďami respondentov v SR a ČR.
Nikde

Spolu
187
SR, ČR
29,4
v%

V
V
Na
V MHD V rodine Na ulici Všeobec
zamestn zdravotn úradoch
ne
aní
íctva
187

187

187

187

187

187

187

1,6

23,5

11,8

4,3

0,5

3,2

46,0

Tabuğka 36 Názory seniorov na ich znevýhodnenie v spoločnosti spolu SR, ČR
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Pocit spoločenského rešpektu úzko súvisí s mladšou generáciou, preto prezentujeme odpovede a
názory mladých ğudí od 18 do 35 rokov.
Respondentov od 18 do 35 rokov sme sa pýtali, či sa zvyknú radiť so staršími ğuďmi vo
všeobecnosti pri rôznych ţivotných situáciách, ktoré sa v ţivote vyskytnú. 14,5% odpovedalo, ţe
sa zvykne radiť so staršími ğuďmi, 13,4% skôr áno, 53,5% sa vo svojom ţivote so staršími
ğuďmi neradí, 14,5% odpovedalo skôr nie a 4,1% mladých sa radí so seniormi niekedy.

Respondenti 18-35 rokov spolu SR, ČR* Zvyknete sa radiť so staršími?
Frekvencia

%

Spolu

ÁNO

25

14,5

14,5

Skôr áno

23

13,4

27,9

NIE

92

53,5

81,4

Skôr nie

25

14,5

95,9

Niekedy

7

4,1

100,0

Spolu

172

100,0

Tabuğka 37 Názory generácie od 18 -35 rokov na čerpanie rád od seniorov

Zaujímal nás názor mladšej generácie na poobedňajšie ordinačné hodiny u lekára. Podğa ich
názoru odpovedalo, ţe ordinačné hodiny po 15.00 hodine by mali byť určené len zamestnaným
ğuďom podğa 72,7%, skôr áno podğa 15,7% respondentov, 4,1% respondentov si nemyslí, ţe
ordinačné hodiny po 15.00 hodine by mali byť určené len zamestnaným ğuďom a skôr nie
odpovedalo 7,6% respondentov.
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Respondenti 18-35 rokov spolu SR, ČR* Myslíte si, ţe ordinačné hodiny po 15.00 h sú
určené len zamestnaným?
Frekvencia

%

Spolu

ÁNO

125

72,7

72,7

Skôr áno

27

15,7

88,4

NIE

7

4,1

92,4

Skôr nie

13

7,6

100,0

Spolu

172

100,0

Tabuğka 38 Názory mladej generácie od 18 -35 rokov na ordinačné hodiny u lekárov po 15.00
hodine
Pre zistenie znevýhodnenia seniorov v spoločnosti sme poloţili generácii od 18 do 35 rokov
otázku o vekovom strope pre riadenie motorového vozidla. Významné je, ţe 48,8% respondentov
odpovedalo, ţe horná veková hranica pre riadenie motorového vozidla by mala byť ohraničená.
Preto sme sa zaujímali, aký ideálny vek pre riadenie motorového vozidla by táto časť
respondentov navrhla. Na prvom mieste respondenti navrhovali hranicu 75 rokov (42,9%) na
druhom mieste 70 rokov (40,5%) a na treťom mieste 65 rokov (14,3%), (vyhodnocovali sme iba
respondentov, ktorí by pre riadenie motorového vozidla navrhovali strop). Ostatné návrhy sú pre
nízky percentuálny počet zanedbateğné.
Respondenti 18-35 rokov spolu SR, ČR* Myslíte si, ţe ğudia by mali riadiť motorové
vozidlo vekovo neobmedzene, len v závislosti od ich zdravotného stavu a posúdenia
lekára?
Frekvencia

%

Spolu

ÁNO

88

51,2

51,2

NIE

84

48,8

100,0

Spolu

172

100,0

Tabuğka 39 Názory mladej generácia od 18 – 35 rokov na vekový strop pre riadenie motorového
vozidla
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Graf 6 Názory generácie od 18 – 35 rokov na hornú hranicu veku pre riadenie motorového
vozidla
Ďalšou otázkou sme zisťovali názory mladých na pôsobenie seniorov v politike. 75% mladých
uviedlo, ţe by seniori nemali participovať v politike a 25% mladých si myslí, ţe by v politike
mali mať svoje zastúpenie. Najčastejší dôvod, prečo by podğa nich seniori nemali pôsobiť
v politike, mladí respondenti uvádzali, ţe mladší majú pokrokovejšie názory (44,2%) a starí sú
konzervatívni (19,8%). Ďalšie výsledky ukázali, ţe 2,9% respondentov si myslí, ţe seniori by uţ
mali oddychovať, 2,9% uviedlo, ţe seniori sú poznačení komunistickým reţimom, preto by sa
nemali zúčastňovať na politickom dianí, 1,7% si myslí, ţe nie sú uţ názorovo objektívni, 1,2%
mladých uviedlo, ţe seniori nemajú uţ ţivotný cieğ a 0,6%, ţe nerozumejú mladým (tabuğke
40a).
Respondenti 18-35 rokov spolu SR, ČR* Myslíte si, ţe seniori patria do politiky?
Frekvencia

%

Spolu

ÁNO

43

25,0

25,0

NIE

129

75,0

100,0

Spolu

172

100,0

Tabuğka 40 Názory generácie od 18 – 35 rokov na vstup seniorov do politiky
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Respondenti 18-35 rokov spolu SR, ČR* Prečo by seniori nemali byť v politike?
Frekvencia

%

Spolu

Nevyplnené

46

26,7

26,7

Majú už
oddychovať

5

2,9

29,6

Mladší majú
pokrokovejšie
názory

76

44,2

73,8

Nemajú už
životný cieľ

2

1,2

75,0

Nerozumejú už
mladým

1

0,6

75,6

Nie sú už
názorovo
objektívni

3

1,7

77,3

19,8

97,1

5

2,9

100,0

172

100,0

Sú konzervatívni 34
Sú poznačení
komunistickým
režimom
Spolu

Tabuğka 40a Názory mladej generácie od 18 -35 rokov na prítomnosť seniorov v politike

Otázka, ako a či by seniori chceli zlepšiť svoj ţivot, sme chceli získať názor na charakteristiku
súčasného ţivota na dôchodku. Z výsledkov vyplynulo, ţe 48,1% respondentov v SR a 52,8% v
ČR by chcelo v súčasnej dobe zkvalitniť svoj ţivot a k tejto moţnosti uvádzali najčastejšie
zlepšenie zdravia a financií (tabuğka 41).
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republika * Charakterizujte svoj súčasný život
Charakterizujte svoj súčasný ţivot
Som
spokojná/ý,
nechcem na Môj ţivot
svojom
by mohol Môj ţivot
terajšom
byť v
má čoraz
Nerobím si
ţivote nič súčasnosti
väčší
uţ plány do
meniť
kvalitnejší
zmysel
budúcnosti
Spolu
republika SR
34
38
4
3
79
%
43,0%
48,1%
5,1%
3,8%
100,0%
ČR
14
57
0
37
108
%
13,0%
52,8%
0,0%
34,3%
100,0%
Spolu
48
95
4
40
187
%
25,7%
50,8%
2,1%
21,4%
100,0%
Tabuğka 41 Názory seniorov na svoj súčasný ţivot/rozdelenie podľa republík

V ďalšej otázke sme sa zaujímali ako trávia seniori svoj voğný čas. Z odpovedí v SR aj v ČR
vyplynulo, ţe seniori sa najčastejšie venujú svojím záğubám a pozerajú televíziu. Odpovede
respondentov sú graficky znázornené v grafoch 7.
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Grafy 7 Moţnosti naplnenia voğného času seniorov
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Zaujímalo nás aké majú seniori predstavy o ideálnej starobe pri dobrom zdraví. Z odpovedí
v obidvoch republikách vyplynulo, ţe nadpolovičná väčšina seniorov by chcela byť osoţná pre
deti a vnúčatá. Jednotlivé moţnosti sú zobrazené v grafoch 8.

Grafy 8 Predstavy seniorov o ideálnej starobe pri dobrom zdravotnom stave
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Na otázku čo by chceli seniori zlepšiť pre svoj súčasný ţivot, odpovedali respondenti v obidvoch
republikách, ţe najčastejšie by chceli zlepšiť svoje zdravie. V grafoch 9 sú zobrazené varianty
moţných odpovedí.

Grafy 9 Názory seniorov na zlepšenie a skvalitnenie svojho súčasného ţivota
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5.9 Verifikácia hypotéz výskumu

Cieğom prieskumu bolo zistiť názory seniorov na svoj ţivot na dôchodku a zároveň zistiť mieru
predsudkov mladšej generácie voči seniorom. K dosiahnutiu cieğa práce boli zvolené štyri
hypotézy, ktoré sme overovali otázkami z dotazníka.

Hypotéza 1 -- bola zameraná na potrebu prípravy seniorov na dôchodkový vek. Predpokladali
sme, ţe u seniorov bývajúcich v mestách je príprava na dôchodkový vek významne vyššia ako u
seniorov bývajúcich na vidieku.
Hypotézu sme overovali otázkami o dôleţitosti prípravy na dôchodkový vek a obdobie staroby,
otázkou, čo si seniori pod pojmom príprava na dôchodkový vek predstavujú, otázkou ako trávia
seniori voğný čas, akú majú predstavu o ideálnej starobe pri dobrom zdravotnom stave a otázkou,
čo by chceli pre svoj plnohodnotný ţivot zlepšiť.
Pre overovanie tejto hypotézy sme seniorov rozdelili do dvoch skupín. Prvú skupiny tvorili
seniori ţijúci na vidieku, druhú v meste. Na otázku, či sa na dôchodkový vek treba pripravovať
odpovedalo áno 82,9 % seniorov bývajúcich v meste oproti 44,8 % bývajúcim na vidieku. Na
otázku špecifikácie veku, kedy je potrebné začať s prípravou na dôchodkový vek v meste ţijúci
seniori uviedli po 40-tke 6,0 %, po 50-tke 35,4 %, po 60-tke 41,5 % v porovnaní s vidieckymi,
ktorí uvádzali po 40-tke 6,7 %, po 50-tke 34,3 %, po 60-tke 3,8 %. Z našich výsledkov je zrejmé,
ţe seniori z mesta povaţujú prípravu na dôchodkový vek za významnejšiu ako seniori z vidieka.
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Bydlisko * Je príprava na dôchodcovský vek dôležitá?
Je príprava na dôchodcovský vek dôleţitá?
Áno, uţ po
Áno, uţ po Áno, uţ po Netreba sa
Spolu SR, ČR
40-tke
50-tke
60-tke
pripravovať
Bydlisko Vidiek
7
36
4
58
%
6,7%
34,3%
3,8%
55,2%
Mesto
5
29
34
14
%
6,0%
35,4%
41,5%
17,1%
Spolu
12
65
38
72
%
6,4%
34,8%
20,3%
38,5%
Tabuğka 42 Dôleţitosť prípravy na dôchodcovský vek

Spolu
105
100,0%
82
100,0%
187
100,0%

* p<0,001

Graf 10 Názory seniorov na dôleţitosť prípravy na dôchodcovský vek
Seniori z vidieka štatisticky významne častejšie odpovedajú, ţe na dôchodcovský vek sa netreba
pripravovať p<0,001.
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Graficky sme znázornili jednotlivé predstavy seniorov o tom, čo si pod pojmom príprava na
dôchodcovský vek predstavujú. Grafe 11 zobrazuje odpovede seniorov z vidieka a z mesta, ktorí
si pod pojmom príprava na dôchodcovský vek predstavujú zabezpečenie finančnej rezervy.

Graf 11 Názory seniorov na dôleţitosť prípravy na dôchodcovský vek zabezpečením si
finančnej rezervy
Nepotvrdila sa štatistická významnosť odpovedí

medzi seniormi z mesta a vidieka.

Zabezpečovaniu finančnej rezervy, prikladajú vysokú dôleţitosť tak isto seniori bývajúci v meste
63,4% ako aj seniori bývajúci na vidieku 75,2%.
Pojem príprava na dôchodcovský vek vyvoláva v senioroch predstavu o zmene ţivotného štýlu.
19,0% seniorov z vidieka a 40,2% seniorov z mesta by chcelo v príprave pred dôchodkom
zmeniť svoj ţivotný štýl (graf 12).

Graf 12 Názory seniorov na dôleţitosť prípravy na dôchodcovský vek zmenou ţivotného štýlu
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Štatisticky významne viac seniorov z si pod prípravou na dôchodcovský vek predstavuje zmenu
ţivotného štýlu (p=0,001).
Pod pojmom príprava na dôchodcovský vek si seniori predstavujú zlepšenie vzťahov s rodinou.
4,8% seniorov z vidieka a 19,5% seniorov z mesta by vzťahy so svojimi najbliţšími chcelo
zlepšiť ešte pred dovŕšením dôchodcovského veku (graf 13).

Graf 13 Názory seniorov na dôleţitosť prípravy na dôchodcovský vek zlepšením vzťahov
s rodinou
Štatisticky významne viac mestských seniorov by v príprave na dôchodok privítalo zlepšenie
vzťahov s rodinou (p=0,002).
Zlepšiť financie a ţivotný štýl zároveň by v príprave na dôchodcovský vek chcelo 5,7% seniorov
z vidieka a 35,4% z mesta (graf 14).

Graf 14 Názory seniorov na dôleţitosť prípravy na dôchodcovský vek zlepšením financií aj
ţivotného štýlu
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Seniori z mesta si pod prípravou na dôchodcovský vek štatisticky významne častejšie predstavujú
zlepšiť financie aj ţivotný štýl (p<0,001).
Seniorov sme sa pýtali aj na ich voğnočasové aktivity, pretoţe aktívne vyuţitie ich voğného času
v preddôchodkovom a dôchodkovom období súvisí s prípravou na dôchodkový vek. 24,8%
seniorov z vidieka a 52,4% seniorov z mesta sa venuje vo voğnom čase svojim záğubám (graf
15).

Graf 15 Naplnenie voğného času seniorov venovaním sa záğubám
Seniori z mesta sa štatisticky významne častejšie venujú svojím záğubám (p<0,001).

Športom si vypĝňa svoj voğný čas 1,9% seniorov z vidieka a 20,7% seniorov z mesta (graf 16).

Graf 16 Naplnenie voğného času seniorov športovaním

Seniori z mesta štatisticky významne častejšie športujú (p<0,001).
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Čítaniu kníh sa venuje 18,1% seniorov z vidieka a 35,4% respondentov z mesta (graf 17).

Graf 17 Naplnenie voğného času senuiorov čítaním kníh

Seniori z mesta štatisticky významne častejšie čítajú knihy (p=0,007).

Voğný čas vyuţíva 2,9% seniorov z vidieka a 17,1% seniorov z mesta surfovaním na internete (
graf 18).

Graf 18 Naplnenie voğného času seniorov surfovaním na internete

Seniori z mesta štatisticky významne častejšie surfujú na internete (p=0,001).
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Sledovaním televíznych relácií trávi svoj voğný čas 70,5% seniorov z vidieka a 58,5% seniorov
z mesta (graf 19).

Graf 19 Naplnenie voğného času seniorov sledovaním televízie
Z odpovedí seniorov na otázku ako trávia svoj voğný čas nie je významný rozdiel
v odpovediach seniorov z mesta a vidieka. Vo svojom voğnom čase najčastejšie sledujú
televíziu, venujú sa svojim záğubám a čítajú knihy. Nepotvrdila sa štatistická významnosť.
Aktivity na dôchodku pri dobrom zdravotnom stave súvisia s prioritami seniorov a ich
rozhodnutím ako a čím by chceli obdobie staroby naplniť. V otázke predstavy o ideálnej
starobe pri dobrom zdravotnom stave, seniori pri rozhovoroch a v dotazníkoch najčastejšie
odpovedali, ţe by chceli byť osoţný pre deti a vnúčatá, oddychovať, ešte niečo dokázať, vytvoriť
a cestovať po svete.

Graf 20 Snaha ešte niečo dokázať, vytvoriť ako predstava o ideálnej starobe pri dobrom
zdravotnom stave
Seniori z mesta štatisticky významne častejšie chcú ešte niečo dokázať, vytvoriť (p=0,001).
Byť osoţný pre deti a vnúčatá by na dôchodku chcelo byť 80,% seniorov z vidieka a 61,0% z
mesta (graf 21).
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Graf 21 Snaha byť osoţný pre deti a vnúčatá ako predstava o ideálnej starobe pri dobrom
zdravotnom stave

Seniori z vidieka štatisticky významne častejšie chcú byť osoţní pre deti a vnúčatá (p=0,004).
Cestovať po svete by pri dobrom zdravotnom stave chcelo 5,7% seniorov z vidieka a 24,4%
seniorov z mesta (graf 22).

Graf 22 Snaha cestovať po svete ako predstava o ideálnej starobe pri dobrom zdravotnom stave

Seniori z mesta štatisticky významne častejšie chcú cestovať po svete (p=0,001).
Za dôleţitý faktor v období na dôchodku pokladá 4,8% seniorov z vidieka a 15,9% z mesta
rešpekt okolia (graf 23).
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Graf 23 Rešpekt okolia ako predstava o ideálnej starobe pri dobrom zdravotnom stave

Seniori z mesta chcú byť štatisticky významne častejšie rešpektovaní okolím (p=0,011).

Predstavu oddychu na dôchodku má 68,6% seniorov z vidieka a 34,1% z mesta (graf 24).

Graf 24 Oddych ako predstavy o ideálnej starobe pri dobrom zdravotnom stave

Seniori z vidieka chcú štatisticky významne častejšie oddychovať (p<0,001).
S dôchodkovým vekom a prípravou na dôchodkový vek úzko súvisí zdravie, rodinné vzťahy,
financie, sebestačnosť, kontakt s priateğmi, rešpekt okolia a iné.
Prvú hypotézu: Príprava na dôchodkový vek sme preto overovali aj otázkou, čo by seniori pre
skvalitnenie svojho plnohodnotného ţivota chceli zlepšiť.
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Zdravie by pre skvalitnenie svojho ţivota chcelo zlepšiť 45,7% seniorov z vidieka a 64,6% z
mesta (graf 25).

Graf 25 Zlepšenie zdravia poţiadavka na skvalitnenie svojho plnohodnotného ţivota
Seniori z mesta štatisticky významne chcú zlepšiť svoje zdravie (p=0,010).
Skvalitnenie rodinných vzťahov označilo 3,8% respondentov z vidieka a 8,5% z mesta (graf 26).

Graf 26 Zlepšenie rodinných vzťahov na skvalitnenie svojho plnohodnotného ţivota
Pri otázke skvalitnenia rodinných vzťahov sa nepotvrdil štatisticky významný rozdiel medzi
seniormi z mesta a z vidieka.

Za najdôleţitejší faktor pre skvalitnenie svojho ţivota v starobe povaţuje 10,5% seniorov z
vidieka a 37,8% z mesta zlepšenie financií (graf 27).
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Graf 27 Zlepšenie finančnej istoty ako faktor skvalitnenia svojho plnohodnotného ţivota

Seniori z mesta chcú zlepšiť finančnú istotu štatisticky významne (p<0,001).

1,0% seniorov z vidieka a 12,2% seniorov z mesta sa domnieva, ţe zlepšením sebestačnosti by
skvalitnilo svoj ţivot (graf 28).

Graf 28 Zlepšenie sebestačnosti ako faktor skvalitnenia svojho plnohodnotného ţivota

Seniori z mesta chcú štatisticky významne zlepšiť sebestačnosť (p=0,001).

114

Kontakt s priateğmi by si pre skvalitnenie ţivota prialo 1,9% seniorov z vidieka a 7,3% z mesta
(graf 29).

Graf 29 Zlepšenie kontaktov s priateğmi ako faktor skvalitnenia svojho plnohodnotného ţivota
Pri otázke zlepšenia kontaktu s priateğmi sa nepotvrdil štatisticky významný rozdiel medzi
odpoveďami seniorov z mesta a z vidieka.
Pre skvalitnenie svojho plnohodnotného ţivota by si 1,9% seniorov z vidieka a 3,7% seniorov z
mesta ţelalo rešpekt okolia (graf 30).

Graf 30 Zlepšenie rešpektu okolia ako faktor skvalitnenia svojho plnohodnotného ţivota

Pri otázke zlepšenia rešpektu okolia sa nepotvrdil

štatisticky významný rozdiel medzi

odpoveďami seniorov z mesta a z vidieka.
Všetky predchádzajúce moţnosti súčasne by chcelo zlepšiť 41,9% seniorov z vidieka a 11,0% z
mesta (graf 31).
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Graf 31 Zlepšenie všetkých ponúknutých alternatív
plnohodnotného ţivota

ako faktor skvalitnenia svojho

Seniori z vidieka štatisticky významne častejšie chcú zlepšiť všetky moţnosti (p<0,001).

Pre svoj plnohodnotný ţivot nechce nič zlepšiť 1,9% seniorov z vidieka a 8,5% z mesta (graf 32).

Graf 32 Pre skvalitnenie svojho plnohodnotného ţivota nechcem nič zlepšiť

Seniori z mesta štatisticky významne častejšie nechcú zlepšiť nič (p=0,044).
Hypotéza 1: Seniori bývajúci v mestách pokladajú prípravu na dôchodcovský vek za
významne dôležitejšiu oproti seniorom bývajúcim na vidieku sa nám potvrdila, seniori z
vidieka štatisticky významne častejšie odpovedajú, ţe na dôchodcovský vek sa netreba
pripravovať p<0,001.
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Hypotéza 2 – bola zameraná na fyzickú a duševnú prácu seniorov. Predpokladali sme, ţe fyzicky
pracujúci seniori by chceli odchádzať do dôchodku vo významne niţšom veku ako seniori, ktorí
pracovali v zamestnaní prevaţne duševne.
Hypotézu sme overovali otázkou o prepustení zo zamestnania, otázkou, či by chceli seniori
zotrvať v práci aj po dovŕšení dôchodcovského veku a otázkou o hranici veku odchodu do
dôchodku.

Nakoğko aktívne starnutie úzko súvisí s pracovným ţivotom seniorov, hlavným naším cieğom
bolo zmapovať, či celoţivotná fyzická práca súvisí s chuťou a potrebou pracovať aj po dovŕšení
dôchodkového veku. Otázkou prepustenia seniorov zo zamestnania z dôvodu dôchodcovského
veku sme chceli zistiť, či fyzicky pracujúci seniori sú prepúšťaní zo zamestnania z dôvodu
dovŕšenia dôchodcovského veku vo vyššej miere ako duševne pracujúci seniori.
Seniorov sme preto rozdelili do dvoch skupín. Prvú skupiny tvorili seniori, ktorí pracovali v
zamestnaní fyzicky a druhú skupinu tvorili seniori, ktorí pracovali duševne.
V prvej skupine – fyzicky pracujúcich seniorov – bolo zo zamestnania z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku prepustených 25,3% a v druhej skupine – psychicky pracujúcich – 15,9%
seniorov. Ešte pred dovŕšením dôchodkového veku bolo prepustených zo zamestnania 5,1%
seniorov pracujúcich fyzicky oproti 2,3% pracujúcim duševne (tabuğka 43, graf 33).
Porovnaním odpovedí v obidvoch skupín sa nedokázala štatistická významnosť. Konštatujeme,
ţe prepustenie zo zamestnania z dôvodu dovŕšenia dôchodcovského veku nesúvisí s duševnou
ani fyzickou prácou seniorov (p=0,067).
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Pracovali ste v zamestnaní * Boli ste prepustená/ý zo zamestnania z dôvodu dovŕšenia dôchodcovského veku?

Spolu SR, ČR

Pracovali ste v
zamestnaní
Fyzicky
%
Duševne
%
Spolu
%

Boli ste prepustená/ý zo zamestnania z dôvodu dovŕšenia
dôchodcovského veku?
Prepustená/ý
ešte pred
dovŕšením
Nie som ešte v
dôchodcovského dôchodcovskom
Áno
Nie
veku
veku, pracujem Iné
25
63
5
3
3
25,3% 63,6%
5,1%
3,0% 3,0%
14
57
2
11
4

Spolu
99
100,0%
88

15,9% 64,8%
39
120
20,9% 64,2%

100,0%
187
100,0%

2,3%
7
3,7%

12,5% 4,5%
14
7
7,5% 3,7%

* p=0,067
Tabuğka 43 Prepustenie seniorov zo zamestnania z dôvodu dovŕšenia dôchodcovského veku

Graf 33 Prepustenie zo zamestnania z dôvodu dovŕšenia dôchodcovského veku
Ďalším našim cieğom bolo zistiť, či seniori po dovŕšení dôchodkového veku majú potrebu a vôğu
pracovať, a či je táto vôğa závislá od typu vykonávanej práce počas aktívneho ţivota.
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V druhej otázke sme sa seniorov pýtali, či by chceli pracovať aj po dovŕšení dôchodkového veku.
Touto otázkou sme chceli zistiť či celoţivotná fyzická práca seniorov súvisí s chuťou pracovať
aj po dovŕšení dôchodkového veku. Seniori, ktorí pracovali celoţivotne v zamestnaní fyzicky
nemali aţ v 2/3 (75,8 %) chuť pracovať po dovŕšení dôchodkového veku v porovnaní s 37,5 %
seniorov v druhej skupine. Na otázku zameranú na prácu seniorov pre pocit potrebnosti
odpovedalo pozitívne iba 1,0 % fyzicky pracujúcich seniorov v porovnaní s 15,9 % duševne
pracujúcimi (tabuğka 44, graf 34).

V uvedených odpovediach sme zistili štatisticky významný rozdiel (p<0,001) v potrebe a chuti
pracovať po odchode do dôchodku v závislosti na charaktere celoţivotnej práce
Vaše zamestnanie bolo v minulosti prevažne * Chceli by ste pracovať aj po
dovŕšení dôchodcovského veku?
Chceli by ste pracovať aj po dovŕšení dôchodcovského
veku?
Spolu SR, ČR
Nie, som
Vaše
Áno,
rád, ţe
Nie,
zamestnanie
potrebuje
Áno,
môţem
nedovoğuj
bolo v
m sa
potrebuje
oddychova
e mi to
minulosti
finančne
m pocit
ťa
môj
prevaţne
zabezpeči potrebnost Áno, iný nemusím zdravotný
ť
i
dôvod
pracovať
stav
Spolu
Fyzická
11
1
0
75
12
99
práca
%
11,1%
1,0%
0,0%
75,8%
12,1%
100,0%
Duševná
31
14
2
33
8
88
práca
%
35,2%
15,9%
2,3%
37,5%
9,1%
100,0%
Spolu
42
15
2
108
20
187
%
22,5%
8,0%
1,1%
57,8%
10,7%
100,0%
* p<0,001

Tabuğka 44 Názory seniorov na moţnosť pracovať po dovŕšení dôchodcovského veku
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Graf 34 Názory seniorov na moţnosť pracovať po dovŕšení dôchodcovského veku

Ďalším cieğom nášho prieskumu bolo zistiť názor na vhodnú vekovú

hranicu odchodu do

dôchodku. Fyzicky pracujúci dôchodcovia preferujú aţ v 91,8% vek odchodu do dôchodku uţ
pred 60 rokom v porovnaní s duševne pracujúcimi dôchodcami, ktorí navrhovali v 95,5 % aţ po
dovŕšení 60. roku ţivota. (tabuğka 45, graf 35).

Tieto údaje vykazovali štatisticky významnú

odlišnosť (p<0,001).
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Vaše zamestnanie bolo v minulosti prevažne * Aká by podľa Vás mala
byť hranica veku odchodu do dôchodku?
Aká by podğa Vás mala byť
Spolu SR, ČR
hranica veku odchodu do
dôchodku?
Vaše zamestnanie bolo v
minulosti prevaţne
Menej
Viacej ako
ako 60 rokov
60 rokov
Spolu
Fyzická práca
90
8
98
%
91,8%
8,2%
100,0%
Duševná práca
%
Spolu
%

4

84

88

4,5%

95,5%

100,0%

94

92

186

50,5%

49,5%

100,0%

* p<0,001

Tabuğka 45 Názory seniorov na hranicu veku odchodu do dôchodku

Graf 35 Názory seniorov na hranicu veku odchodu do dôchodku
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Hypotéza č. 2: Seniori, ktorí pracovali v zamestnaní prevažne fyzicky by chceli odchádzať
do dôchodku vo významne nižšom veku ako seniori, ktorí pracovali v zamestnaní prevažne
duševne sa nám potvrdila, seniori pracujúci prevaţne fyzicky by štatisticky významne častejšie
navrhovali odchod do dôchodku pred 60 rokom ţivota (p<0,001).
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Hypotéza 3 – bola zameraná na názory seniorov na viacgeračné bývanie. Predpokladali sme, ţe
bývanie vo viacgeneračnej rodine preferujú viac 75 roční a starší seniori oproti seniorom
mladším ako 75 rokov.
Hypotézu sme overovali otázkou záujmu seniorov o bývanie vo viacgeneračnej rodine, otázkou
o vzťahoch s deťmi a otázkou o rešpekte svojich najbliţších.
Pre overenie uvedenej hypotézy sme si seniorov rozdelili podğa veku do dvoch skupín. V prvej
skupine boli seniori mladší ako 75 rokov a v druhej skupine boli seniori vo veku 75 a viac
rokov. Z odpovedí obidvoch skupín vyplynulo, ţe skoro ¾ (74,3 %) seniorov mladších ako 75
rokov a viac ako ½ (60,5 %) 75 a viacročných nemá záujem o bývanie vo viacgeneračnej
rodine. Porovnaním obidvoch sledovaných súborov sme nezistili štatisticky významné rozdiely
(p=0,050) (tabuğka 46).

vek * Chceli by ste bývať vo viacgeneračnej rodine?

Spolu SR, ČR
vek
menej ako 75
rokov
%
75 a viac
rokov
%
Spolu
%
* p=0,050

Chceli by ste bývať vo
viacgeneračnej rodine?
Áno
Nie
Nemám deti
34
107
3
23,6% 74,3%
2,1%
13
26
4
30,2% 60,5%
9,3%
47
133
7
25,1% 71,1%
3,7%

Spolu
144
100,0%
43
100,0%
187
100,0%

Tabuğka 46 Záujem seniorov o bývanie vo viacgeneračnej rodine

K tejto otázke sa vyjadrila aj mladá generácia od 18 do 35 rokov, v ktorej aţ 94,19% nemá
záujem bývať vo viacgeneračnej rodine (tabuğka 46a, graf 36).
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Chceli by ste bývať vo viacgeneračnej rodine?

Názory mladej
generácie od 18 do
35 rokov

Frekvencia

%

Spolu %

áno

10

5,8

5,8

nie

162

94,2

100

Spolu

172

100

Spolu SR, ČR

Tabuğka 46a Záujem generácie od 18 do 35 rokov o bývanie vo viacgeneračnej rodiny

Graf 36 Záujem generácie od 18 do 35 rokov o bývanie vo viacgeneračnej rodiny
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Z otázkou viacgeneračného bývanie súvisí vzťah rodičov so svojimi deťmi.
Zisťovali sme preto, či existuje významný rozdiel vo vzťahu medzi mladšími seniormi do 75
rokov a 75 ročnými a staršími a ich deťmi.

Tento vzťah za veğmi dobrý označilo 37,5%

seniorov, skôr dobrý 34,7% seniorov do 75 rokov oproti 41,9% seniorov 75 ročných a starších s
veğmi dobrým vzťahom s deťmi a 30,2% skôr dobrým vzťahom so svojimi deťmi (tabuğka 47,
graf 37).
Z výsledkov prieskumu ďalej vyplynulo, ţe so svojimi deťmi sa nestretáva 0,7% seniorov do 75
rokov a 2,3% seniorov 75 ročných a starších.

Pri otázke vzťahu so svojimi deťmi sa nepotvrdil štatisticky významný rozdiel v odpovediach
medzi seniormi porovnávaných vekových skupín (p=0,198).

vek * Ako by ste hodnotili Váš vzťah s deťmi?
Ako by ste hodnotili Váš vzťah s deťmi?
Vek
Spolu SR, ČR
menej
ako 75 %
rokov
75 a
viac
%
rokov
Spolu
%
* p=0,198

Veğmi Skôr
dobrý dobrý
54
50

Skôr Nestretávame Nemám
horší
sa
deti
30
1
5

Spolu
144

2,8%

20,8%

,7%

3,5%

100,0%

13

0

6

1

5

43

41,9% 30,2%

0,0%

14,0%

2,3%

11,6%

100,0%

72
63
38,5% 33,7%

4
2,1%

36
19,3%

2
1,1%

10
5,3%

187
100,0%

37,5% 34,7%
18

Horší
4

Tabuğka 47 Hodnotenie seniorov ich vzťahu s deťmi
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Graf 37 Hodnotenie vzťahu seniorov s ich deťmi
Ďalšou otázkou sme zisťovali, či seniori pociťujú rešpekt svojich najbliţších. Seniorov sme
rozdelili opäť podğa veku do hore uvedených skupín. Pri otázke rešpektu najbliţších k seniorom
sa nepotvrdila štatistická významnosť medzi seniormi sledovaných vekových skupín (p=0,433).
Seniori mladší ako 75 rokov označili rešpekt svojich najbliţších odpoveďou určite áno v 21,5% a
skôr áno v 51,4% oproti seniorom 75 ročným a starším, ktorí označili určite áno v 34,9% a skôr
áno v 46,5%), (tabuğka 48, graf 38).

Pri otázke rešpektu najbliţších k seniorom sa nepotvrdila štatistická významnosť medzi seniormi
do 75 rokov ani seniormi 75 ročnými a staršími (p=0,433).
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vek * Máte pocit, že ste rešpektovaná/ý svojimi najbližšími?

Spolu SR, ČR
vek
menej ako
75 rokov
75 a viac
rokov
Spolu

%
%
%

Máte pocit, ţe ste rešpektovaná/ý svojimi najbliţšími?
Určite
Skôr
áno
áno
Určite nie
Skôr nie
Neviem
31
74
1
31
7
21,5% 51,4%
,7%
21,5%
4,9%
15
20
0
7
1
34,9% 46,5%
0,0%
16,3%
2,3%
46
94
1
38
8
24,6% 50,3%
,5%
20,3%
4,3%

Spolu
144
100,0%
43
100,0%
187
100,0%

* p=0,433).
Tabuğka 48 Názory seniorov na rešpekt ich najbliţších k nim

Graf 38 Názory seniorov na rešpekt ich najbliţších k nim
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Hypotéza č. 3 : Bývanie vo viacgeneračnej rodine preferujú významne viac seniori 75 roční
a starší ako seniori pod 75 rokov sa nám nepotvrdila, medzi vekovými skupinami seniorov nie
je štatisticky významný rozdiel v záujme o viacgeneračné bývanie (p>0,048).
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Hypotéza 4 -- bola zameraná na pociťovanie znevýhodnenia seniorov na základe ich veku.
Predpokladali sme, ţe 75 roční a starší seniori pociťujú znevýhodnenie v spoločnosti vo vyššej
miere ako seniori mladší neţ 75 rokov.

Hypotézu sme overovali otázkou o pocite znevýhodnenia seniorov v spoločnosti vzhğadom na
ich vyšší vek a otázkou o spoločenskom rešpekte mladšej generácie voči seniorom.
Pri tejto otázke sme seniorov opäť rozdelili podğa veku do hore uvedených dvoch skupín.
Seniori v skupine mladších ako 75 rokov označili, ţe pociťujú znevýhodnenie v spoločnosti v
menšej miere (určite áno 2,8 %, skôr áno 52,1 %) v porovnaní so seniormi 75 ročnými a
staršími, ktorí na otázku znevýhodnenia vzhğadom na vyšší vek odpovedali určite áno 14,0 % a
skôr áno 58,1 % (tabuğka 49, graf 39).
Pociťujete, ţe ste spoločnosťou vzhğadom na vyšší vek
znevýhodnená/ý?
Vek
Spolu SR, ČR
menej ako
75 rokov
%
75 a viac
rokov
%
Spolu
%
*p=0,003

Určite áno Skôr áno Určite nie Skôr nie Neviem
4
75
22
30
13
2,8%
52,1%
15,3%
20,8%
9,0%
6
25
9
2
1
14,0%
58,1%
20,9%
4,7%
2,3%
10
100
31
32
14
5,3%
53,5%
16,6%
17,1%
7,5%

Spolu
144
100,0%
43
100,0%
187
100,0%

Tabuğka 49 Pocit znevýhodnenia seniorov v spoločnosti vzhğadom na vyšší vek

Starší seniori sa cítia v spoločnosti štatisticky významne častejšie znevýhodnení (p=0,003).
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Graf 39 Pocit znevýhodnenia seniorov v spoločnosti vzhğadom na ich vyšší vek
V súvislosti s otázkou znevýhodnenia sme porovnávali odpovede seniorov v obidvoch skupinách
a zistili sme, ţe seniori 75 roční a starší sa cítia byť znevýhodnení na úradoch v zdravotníctve v
MHD a na ulici. Prehğad sme zapracovali do tabuliek 50 aţ 53.
Seniori v skupine 75 ročných a starších sa cítia byť znevýhodnení na úradoch 27,9%.

Vek
Spolu SR, ČR
menej ako 75
rokov

Na úradoch
áno

nie
%

75 a viac rokov
%
Spolu
%

Spolu

134

10

144

93,1%

6,9%

100,0%

31

12

43

72,1%

27,9%

100,0%

165

22

187

88,2%

11,8%

100,0%

p< 0,001
Tabuğka 50 Pocit znevýhodnenia seniorov na úradoch
Starší seniori sa cítili štatisticky významne častejšie znevýhodnení na úradoch (p< 0,001).
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Seniorov 75 ročných a starších, ktorí sa cíti byť znevýhodnení v zdravotníctve je v našom súbore
46,5%.
Vek
Spolu SR, ČR
menej ako 75
rokov

%

75 a viac rokov
%
Spolu
%

V zdravotníctve
nie
áno
120
24
83,3%
16,7%
23
20
53,5%
46,5%
143
44
76,5%
23,5%

Spolu
144
100,0%
43
100,0%
187
100,0%

p< 0,001
Tabuğka 51 Pocit znevýhodnenia seniorov v zdravotníctve
Starší seniori sa cítili štatisticky významne častejšie znevýhodnení v zdravotníctve (p< 0,001).
Seniorov 75 ročných a starších, ktorí sa cítia byť znevýhodnení v MHD je v našom súbore
16,3%.

Vek
Spolu SR, ČR
menej ako 75
rokov

V MHD
áno

nie
%

75 a viac rokov
%
Spolu
%

Spolu

143
99,3%
36
83,7%
179

1
,7%
7
16,3%
8

144
100,0%
43
100,0%
187

95,7%

4,3%

100,0%

p< 0,001
Tabuğka 52 Pocit znevýhodnenia seniorov v MHD
Starší seniori sa cítili štatisticky významne častejšie znevýhodnení v MHD (p< 0,001).
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Vek
Spolu SR, ČR
menej ako 75
rokov

Na ulici
áno

nie
%

75 a viac rokov
%
Spolu
%

143
99,3%
38
88,4%
181
96,8%

Spolu
1
,7%
5
11,6%
6
3,2%

144
100,0%
43
100,0%
187
100,0%

p= 0,003
Tabuğka 53 Pocit znevýhodnenia seniorov na ulici
Starší seniori sa cítili štatisticky významne častejšie znevýhodnení na ulici (p= 0,003).
Ďalšia otázka je zameraná na rešpekt mladšej generácie (mladšou generáciou označujeme osoby
od 18 do 35 rokov). Výsledky ukazujú, ţe rešpekt mladšej generácie pociťuje 58,3% (skôr áno)
seniorov pod 75 rokov oproti 39,5% (skôr áno) seniorov 75 ročných a starších. Mladší a starší
seniori sa líšia štatisticky významne v odpovediach (p=0,003).

vek * Máte pocit, že mladšia generácia Vám prejavuje dostatočný rešpekt?
Máte pocit, ţe mladšia generácia Vám prejavuje
dostatočný rešpekt?
Spolu SR, ČR
Určite áno Skôr áno Určite nie Skôr nie Neviem
vek menej ako
5
84
6
44
5
75 rokov
%
3,5%
58,3%
4,2%
30,6%
3,5%
75 a viac
4
17
2
16
4
rokov
%
9,3%
39,5%
4,7%
37,2%
9,3%
Spolu
9
101
8
60
9
%
4,8%
54,0%
4,3%
32,1%
4,8%
Tabuğka 54 Názory seniorov na rešpekt mladšej generácie voči ich osobe

Spolu
144
100,0%
43
100,0%
187
100,0%
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Hypotéza č. 4: Seniori 75 roční a starší pociťujú znevýhodnenie v spoločnosti vo vyššej
miere ako seniori pod 75 rokov sa nám potvrdila, starší seniori sa cítia štatisticky významne
častejšie znevýhodnení (p=0,003).

Na základe získaných výsledkov môţeme konštatovať, ţe sme nezistili rozdiely v názoroch na
prípravu na dôchodcovský vek, na vek odchodu do dôchodku, na viacgeneračné bývanie ako aj
na znevýhodnenie seniorov z Čiech a Slovenska. Štatisticky významne sa líšil názor na potrebu
prípravy na dôchodkový vek v závislosti od toho, či seniori ţivú v meste alebo na vidieku.
Mestskí seniori štatisticky významne častejšie odpovedali, ţe na dôchodcovský vek sa treba
pripravovať p<0,001. Rovnako sme zaznamenali rozdiel v pociťovaní znevýhodnenia seniorov
v závislosti na ich veku. Seniori 75 roční a starší sa cítia štatisticky významne častejšie
znevýhodnení oproti mladším (p=0,003). Štatisticky významný rozdiel sme nezaznamenali
k viacgeneračnému bývaniu v závislosti na veku seniorov (p>0,050).
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DISKUSIA

Otázky týkajúce sa prípravy na dôchodkový vek, vek odchod do dôchodku, viacgeneračného
bývanie ako aj pociťovanie znevýhodnenia seniorov, predstavujú aktuálne témy, s ktorými je
potrebné aby sa kaţdá vyspelá spoločnosť zaoberala. Snaha o zodpovedanie na uvedené otázky
bola aj cieğom predloţenej práce.
Nakoğko starnutie a staroba sú prirodzené súčasti ţivota, do ktorých dospeje väčšina ğudí, je
potrebné sa na uvedenú situáciu pripraviť. Príprava musí byť ako individuálna tak aj
celospoločenská, nakoğko v súčasnosti je zrejmé, ţe preţívanie staroby je závislé od ţivotného
štýlu uvedeného jedinca. Príprava na dôchodkový vek by mala byť samozrejmosťou kaţdého
z nás. Preto sme sa seniorov, ktorí uţ dospeli do dôchodku, spýtali na ich názory a vyhodnotili
sme ich v závislosti od toho, či bývajú v meste alebo na vidieku. Časť otázok bola zameraná na
zistenie aktivít na dôchodku a časť otázok na predstavy o ideálnej starobe pri dobrom
zdravotnom stave. Na základe ich odpovedí sme štatisticky vyhodnotili mieru a vzťah medzi
jednotlivými poloţkami. Z výsledkov vyplynulo, ţe potrebu prípravy pred odchodom do
dôchodku preferujú seniori z mesta aţ v 83,0 %, naproti tomu vidieckí seniori aţ v 55,2 %
uviedli, ţe nie sú potrebné špeciálne prípravy na dôchodkový vek. Podğa publikovaných údajov
aţ 52,0 % budúcich dôchodcov rozmýšğa a pripravuje sa na dôchodcovský vek a iba 10,0 % to
nepovaţuje za dôleţité a nepripravuje sa nijakým špeciálnym spôsobom, ba dokonca ani o tejto
alternatíve nepremýšğa153
Pri špecifikácií, čo si pod pojmom príprava na dôchodcovský vek predstavujú uviedlo zmenu
ţivotného štýlu 40,2 % seniorov z mesta a iba 19,0 % z vidieka.
Najvyššiu dôleţitosť však kládli zabezpečeniu finančnej rezervy ešte pred nástupom na
dôchodok. Pri tejto otázke sa zhodli seniori z mesta aj vidieka (63,4 % vs 75,2%) označili za
potrebné zabezpečenie finančnej rezervy včas, tzn. v produktívnom veku. Seniori ţijúci v meste

153

BÚTOROVÁ, Z.,et al., Štvrtý rozmer tretieho veku : desať kapitol o aktívnom starnutí, Bratislava: Inštitút pre verejné otázky,
2013. ISBN 978-80-89345-44-1, ( 277)
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by chceli v 19,5 % zlepšiť pred dôchodkom aj vzťahy s rodinou, pričom túto poţiadavku
vyslovilo iba 4,8 % seniorov z vidieka. Zlepšenie svojho zdravia by uvítalo 64,6 % seniorov z
mesta v porovnaní so 45,7 %

seniorov

z vidieka. Naše zistenia sú v zhode s údajmi

publikovanými s Bútorovou et al. (2013)154, ktorí zistili vo výskume orientovanom na budúcich
dôchodcov, ţe 24 % respondentov má najväčšie obavy zo zhoršenia zdravotného stavu na
dôchodku a aţ 50 % opýtaných budúcich dôchodcov sa obáva zhoršenia finančnej situácie na
dôchodku.
K otázke, čo si predstavujú pod pojmom ideálna staroba uviedlo 80 % seniorov ţijúcich v meste
a 61 % ţijúcich na vidieku osoţnosť pre deti a vnúčatá, nasledované oddychom na dôchodku
(68,6% seniorov z vidieka oproti 34,1% seniorom z mesta). V prieskume Bútorovej et al. (2013)
v zhode s našimi zisteniami označilo na prvom mieste po 28,0 % respondentov, ţe na dôchodku
sa chcú venovať rodine a vnúčatám a oddychovať.155

V našom prieskume sme sa v druhej hypotéze zamerali na fyzickú a duševnú prácu seniorov.
Zisťovali sme či celoţivotná fyzická práca súvisí s chuťou pracovať v dôchodkovom veku. Z
opýtaných seniorov, ktorí pracovali celoţivotne

duševne aţ 53,4 % aj

po dovŕšení

dôchodkového veku stále pracujú, na rozdiel od fyzicky pracujúcich, ktorí pracujú iba v 12,1%. Z
odpovedí seniorov pracujúcich fyzicky môţeme konštatovať, ţe celoţivotná fyzická práca
negatívne súvisí a vplýva na chuť pracovať v dôchodkovom veku. Naše zistenia sú v zhode
s výsledkami Vidovičovej156, ktorá zistila, ţe viacej ako 40 % starobných dôchodcov pracujúcich
celoţivotne duševne pracuje aj naďalej vo vysoko kvalifikovaných profesiách ako technickí,
zdravotnícki alebo pedagogickí pracovníci na rozdiel od 14 % pracujúcich dôchodcov s
ukončeným základným vzdelaním, ktorí pracovali ako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

154 BÚTOROVÁ, Z., et al, Štvrtý rozmer tretieho veku : desať kapitol o aktívnom starnutí, Bratislava: Inštitút pre verejné

otázky, 2013, ISBN 978-80-89345-44-1
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BÚTOROVÁ, Z., et al, Štvrtý rozmer tretieho veku : desať kapitol o aktívnom starnutí, Bratislava: Inštitút pre verejné
otázky, 2013, ISBN 978-80-89345-44-1
156 VIDOVIČOVÁ, L., Kdo jsou a kde pracují čeští pracující důchodci, In: Fórum sociální politiky, č. 3/2012, Praha:
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., ISSN 1803-7488
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Medzi najčastejšie uvádzané dôvody, prečo ğudia v dôchodkovom veku chcú ešte pracovať
patria: 157
- zarábaním peňazí si zabezpečia pohodlnejší ţivot
- bez práce by sa nudili,
- vylepšujú si ekonomickú situáciu,
- cítia sa uţitočne,
- tešia sa do práce,
- potrebujú komunikovať s ğuďmi,
- potreba naučiť sa niečo nové.
V našom súbore pre pocit potrebnosti pracuje 15,9 % duševne pracujúcich seniorov a 1,0 %
fyzicky pracujúcich seniorov. Bútorová et al. v roku 2012 zistili, ţe z dôvodu uţitočnosti pre
spoločnosť pracovalo 11% ğudí v dôchodkovom veku, 6% seniorov má pocit nenahraditeğnosti
v práci, a preto na ţiadosť zamestnávateğa pracuje, lebo ich odchodom by sa ohrozilo riešenie
projektov, v ktorých sú zainteresovaní a 4 % seniorov pracuje, lebo sa chcú vyhnúť napätiu v
partnerských vzťahoch.158
Ďalším cieğom bolo zistiť názor dôchodcov na vek odchodu do dôchodku v skupine fyzicky a
duševne pracujúcich seniorov. Vek odchodu do dôchodku nad 60 rokov preferovali (95,5 %)
seniori celoţivotne pracujúci duševne. Naproti tomu seniori pracujúci celoţivotne prevaţne
fyzicky (91,8 %) preferovali hranicu odchodu do dôchodku pred 60. rokom ţivota. Naše zistenia
potvrdzuje aj prieskum Kizlinkovej a

Kotrusovej, ktoré uvádzajú, ţe aţ 70% seniorov s

vysokoškolským vzdelaním v dôchodkovom veku pracuje a v pracovnej aktivite aj chcú naďalej
pokračovať.159
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Citované 20.10.2015.
158 BÚTOROVÁ, Z., et. al., Štvrtý rozmer tretieho veku : desať kapitol o aktívnom starnutí, Bratislava: Inštitút pre verejné
otázky, 2013. ISBN 978-80-89345-44-1 (193)
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V našom prieskume sme dali priestor na vyjadrenie sa aj predstaviteğom mladšej generácie (18 35 roční). Podğa väčšiny z nich (83,72 % opýtaných) by seniori po dovŕšení dôchodkového veku
nemali pracovať, pričom niečo viac ako ½ (53,49 %) sa domnieva, ţe im seniori zaberajú
pracovné pozície a 13,37 % si myslí, ţe kvôli nim sa nedostávajú na vyššie pozície v zamestnaní.
V našom súbore iba 9,30 % mladých respondentov zastáva názor, ţe seniori by mali pracovať z
dôvodu aktívneho starnutia, sociálneho začlenenia a potrebnosti v spoločnosti. S podobnými
názormi sa stretávame aj v literatúre. Zo sledovaní vyplýva, ţe podiel mladých, ktorí sa
domnievajú, ţe starší by mali uvoğniť miesto mladším má stúpajúcu tendenciu. Pri porovnaní
údajov z roku 2007, kedy tento názor zastávalo 47 % mladých v roku 2015 to bolo o 6,49 %
viac.160

Otázka viacgeneračného bývania je stále aktuálnou témou ako mladých tak aj seniorov.
Viacgeneračné bývanie má svoje výhody – moţnosť starostlivosti starších o vnúčatá a naopak
detí o starých rodičov, má svoje ekonomické výhody a pod. Na druhej strane môţe byť
sprevádzané pocitom nesamostatnosti, absencie súkromia a pod. U niektorých mladých je
viacgeneračné bývanie aj dôsledkom nemoţnosti si na základe finančnej situácie zabezpečiť
samostatné bývanie, čim ostávajú na „oštaru“ rodičom, čo sa časom môţe obrátiť a starí rodičia
sú „na ťarchu mladým“ v ich vlastnom byte.
Názory seniorov jasne potvrdzujú, ţe ani mladší ako 75 rokov (60,5 %) ani starší nad 75 rokov
(74,3 %) by nechceli bývať vo viacgeneračnej rodine. Rovnako aj mladí respondenti aţ v 94,19
% vyjadrili nezáujem o bývanie vo viacgeneračnej rodine.
Na jednej strane nás zistenia neprekvapili a vychádzajú z uvedených skutočností, na druhej strane
je tu riziko, ţe nezáujem o medzigeneračné bývanie vedie k izolácii generácií, čo neprispieva k
tomu, aby sme sa naučili si váţiť starších ğudí. Podporovanie viacgeneračných rodín, vytváranie

160 VIDOVIČOVÁ, L., Kdo jsou a kde pracují čeští pracující důchodci, In: Fórum sociální politiky, č. 3/2012, Praha:
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podmienok pre starých a chorých umoţňuje, aby aj napriek svojmu zhoršenému zdravotnému
stavu mohli do konca svojho ţivota zostať v kruhu svojich blízkych.161
Literárne zdroje uvádzajú, ţe počet viacgeneračných rodín v mestách je minimálny a v Čechách
sa tento počet odhaduje na 15 %, pričom na Slovensku takéto údaje absentujú. U nás sme nezistili
rozdiel medzi seniormi z mesta a vidieka v preferencii viacgeneračného bývania. Je potrebné si
uvedomiť, ţe takéto bývanie dostáva

medzigeneračné vzťahy na úplne inú hodnotu a pri

minimalizácii alebo absencii takýchto foriem bývania sa zo sociologického hğadiska vytráca z
rodinných vzťahov závislosť na prarodičoch a obmedzujú sa aj kontakty s nimi. Rodina nebýva
spolu a jej členovia sú časovo

a pracovne vyťaţení, čo automaticky spôsobuje stratu

zodpovednosti detí voči rodičom. Táto zodpovednosť nadobúda v spoločnosti charakter
nadštandardu, nakoğko sa prenáša bremeno riešenia tohto problému do kompetencií štátu.162
Ďalším závaţným problémom sprevádzajúcim seniorský vek je znevýhodnenie seniorov
v spoločnosti, na ktoré sme sa v našom prieskume taktieţ zamerali. Seniorov sme rozdelili do
dvoch skupín. V prvej skupine boli seniori, mladší ako 75 rokov a v druhej skupine boli seniori
75 roční a starší. Touto otázkou sme chceli zistiť, či existuje rozdiel medzi pocitom
znevýhodnenia seniorov v spoločnosti v závislosti od veku. V našom prieskume sme zistili, ţe
starší seniori vnímajú znevýhodnenie v spoločnosti pálčivejšie (72,1 % seniorov starších ako 75
rokov) oproti 54,9 % seniorov mladších ako 75 rokov. Najviac znevýhodnení sa cítia
v zdravotníctve (46,5 % starších ako 75 rokov), nasleduje znevýhodnenie v mestskej hromadnej
doprave a na ulici (4,3 % a 3,2 % starší ako 75 rokov). Analýzy ukazujú, ţe pocit znevýhodnenia
na základe veku sa zvyšuje s pribúdajúcim vekom a vrcholí vo veku 79 rokov.163 Veğmi
negatívnym je zistenie, ţe

seniori starší ako

75 rokov uviedli okrem týchto konkrétnych

161 SCHLOSSEROVÁ, I., Seniorov začleňuje do kaţdodenného ţivota aktivizačná činnosť, In: Sociální práce / Sociálna práca,
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162 ŠELNER, I., In: Sociální práce / Sociálna práca, č. 2/2004, Úloha rodiny v péči o seniory – realita a prognózy, Brno:
Asociace vzdelavatelu v socialni praci, ISSN: 1213-624, ( 14)
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prípadov aj pocit, ţe sú v spoločnosti na ťarchu a cítia sa všeobecne znevýhodnení, ale toto
znevýhodnenie nevedia slovne vyjadriť.
Na objektivizovanie pocitu všeobecného znevýhodnenia seniorov v spoločnosti sme mapovali aj
názory mladšej generácie (od 18 do 35 rokov), zamerané na dôvody pocitu znevýhodnenia staršej
generácie. Otázky adresované mladej generácii sa týkali vekového stropu pre riadenie
motorového vozidla, participovania seniorov v politike, ordinačných hodín u lekárov po 15.00
hodine a radenia sa so staršími ğuďmi.
Reprezentanti mladšej generácie sa zhodli v názore, ţe seniori starší ako 75 rokov by nemali
viesť motorové vozidlo a seniori do 75 rokov len na základe posúdenia ich zdravotného stavu
lekárom (48,84 %).
Ešte kritickejší pohğad vyjadrili na účasť seniorov v politike. Aţ 75,0 % mladých sa domnieva,
ţe seniori do politiky nepatria a to hlavne z dôvodu ich konzervatívnych názorov ako aj ich
neakceptovania pokrokovosti mladých.
Rovnako pocit diskriminácie seniorov v zdravotníctve môţe byť podmienený aj názorom
mladých respondentov, ţe ordinačné hodiny u lekárov po 15.00 hodine sú určené výlučne (72,7
%) alebo skôr áno (15,7 %) zamestnaným ğuďom.
Zaráţajúcim, nielen z pohğadu seniorov, ale

aj z hğadiska vývoja spoločnosti a zachovania

historických kontextov spoločnosti vyznievajú odpovede mladšej generácie, ţe sa aţ v 53,5 %
vôbec a v 14,5 % skôr nie, nezvyknú radiť so staršími ğuďmi. Je na škodu mladej generácie, ţe
nevyuţíva múdrosť a empíriu staršej generácie, ktorá by aj v súčasnosti mohla dať mladým
ğuďom veğa rád, ktoré by im pomohli vyhnúť sa chybám staršej generácie a umoţnila by im viac
napredovať a na druhej strane by seniori mali pocit potrebnosti a nezastupiteğnosti v spoločnosti,
ktoré im určite prináleţia,
Ţiağ pozitívne vyznieva iba jedna odpoveď mladej generácie a to, ţe im aţ v 98,8 % neprekáţajú
zğavy pre dôchodcov.
Odpovede mladšej generácie iba potvrdili, ţe pocity znevýhodnenia seniorov pramenia
z reálneho základu dnešnej spoločnosti a ţiağ mladšia generácia ich neberie ako rovnocenných
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partnerov v spoločnosti. Tieto zistenia sú veğmi zaráţajúce a je nevyhnutné, aby spoločnosť túto
problematiku začala veğmi promptne riešiť, nakoğko uvedené negatívne postoje mladšej
generácie môţeme chápať ako ageizmus. Ţiağ pre súčasnú dobu je charakteristický hodnotový
rebríček spoločnosti, v ktorom dominujú predovšetkým biologicky podmienené charakteristiky
mladosti ako sú mladistvý vzhğad, výkon a pod., čo vo významnej miere starých ğudí
znevýhodňuje a skúsenosti i kompetencie seniorov strácajú svoj význam, pre spoločnosť. V
starobe všeobecne počet úloh a sociálnych pozícií ubúda, čím senior stráca prestíţ.164 Ţiağ aj
v súčasnosti platí, ţe skutočnú zmenu bude moţné uskutočniť najskôr vtedy, aţ sa podarí
integrovať starých ğudí do spoločnosti tak, aby boli akceptovaní ako nositelia spoločensky
relevantných hodnôt a plnohodnotne začlenení do fungovania spoločnosti.165
Z našich výsledkov vyplýva, ţe aj Slovensko musí reagovať na vznikajúci ageizmus, ktorý
odzrkadğuje hlboko zakorenené obavy mladých a strednej vrstvy obyvateğstva odvádzajúci
pozornosť od myšlienok na starobu, neuţitočnosť, chorobu, odkázanosť, strachu zo smrti a
pod.166 a prehodnotiť názory a predsudky voči starším ğuďom. V spoločnosti je potrebné bojovať
s mýtmi a predsudkami, podğa ktorých seniori uţ nemôţu priniesť nič nové, originálne,
konštruktívne, starí ğudia sú všetci rovnakí, muţi a ţeny starnú rovnako, starí ğudia sú krehkí,
nemajú čím prispieť do spoločnosti a staroba je ekonomickou záťaţou spoločnosti.167
Nebezpečenstvo týchto názorov je hlavne

v neprimeranej generalizácii bez ohğadu na

individualitu jedinca, diskriminácii a výraznej diskriminácii na základe príslušnosti k vekovej
skupine.168 Vyhroteným prejavom ageizmu môţu byť aţ prejavy domáceho násilia, resp. násilia
v inštitucionálnej starostlivosti.169
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ZÁVER

Starnutie populácie prinieslo zvýšený záujem spoločnosti o staršiu generáciu. V pozadí staroby a
starnutia sú obsiahnuté širšie spoločenské a kultúrne zmeny. Aby sa spoločnosť mohla lepšie
pripraviť na nové potreby, ktoré tento fenomén prináša, potrebuje poznať a obsiahnuť vedomosti
o potrebe aktívneho a modernejšieho preţívania tohto obdobia. Rola seniorov v spoločnosti 21.
storočia je a bude závislá od ich miery participácie na spoločenskom ţivote a od reakcie
spoločnosti na túto novú rolu. Zmeny v hodnotovom systéme spoločnosti sa musia odzrkadliť na
všetkých úrovniach. Od politickej, ekonomickej, občianskej aţ po rodinnú sféru. Šance na túto
spoločenskú zmenu sú závislé od schopnosti spoločnosti začať vyuţívať potenciál starších ğudí.
Budúcnosť nám ukáţe, či spoločnosť dokáţe pre skvalitnenie ţivota

staršej generácie

zareagovať, zmeniť osvedčené stereotypy správania a prispôsobiť sa tejto výzve, ktorá je nádejou
skvalitnenia ţivota i pre ďalšie generácie.
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ODPORÚČANIA PRE PRAX

Na základe vyhodnotenia výsledkov prieskumu tejto rigoróznej práce odporúčame:
Tvorcom politík, aby prostredníctvom vytvárania nových opatrení podporovali udrţanie
práceschopnosti starších ğudí formou čiastočných úväzkov aj po dosiahnutí dôchodkového veku;
Prostredníctvom médií podporovať seniorov v participácii na spoločenských aktivitách;
Prostredníctvom regionálnych médií podporovať záujem seniorov o voğnočasové aktivity;
Posilňovať medzigeneračnú súdrţnosť prostredníctvom edukácie ţiakov a študentov na
základných a stredných školách;
Realizovať projekty zamerané na aktívne starnutie a zapájať do projektov študentov humanitných
odborov vysokých škôl.
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PRÍLOHA 1
Požiadanie o súhlas k rozdaniu dotazníkov
Mgr. Jarmila Meszárošová, Hlaváčikova 3, 841 05 Bratislava

PhDr. Daniela Palúchová, MPH, PhD.
riaditeğka
Dom tretieho veku
Poloreckého 2
851 04 Bratislava

V Bratislave dňa 18. 5. 2015

Vec: Požiadanie o súhlas k rozdaniu dotazníkov a potvrdenie o prevzatí.

Váţená pani PhDr. Daniela Palúchová, MPH, PhD.,
obraciam sa na Vás s prosbou o moţnosť rozdania dotazníkov v počte 20 kusov klientom
Vášho zariadenia. Spracúvam rigoróznu prácu v odbore Sociálna práca, na Filozofickej fakulte
Karlovej univerzity v Prahe s názvom:
„Redefinícia pojmu staroby v kontexte potrieb spoločnosti 21. storočia“
Predsudky a stereotypy pretrvávajúce v spoločnosti k seniorom SR a ČR.
Súčasťou mojej práce je prieskum zameraný na problematiku starnutia.
Spracovanie dotazníkov bude prebiehať anonymne.
Ďakujem za pochopenie a Váš súhlas k rozdaniu dotazníkov.
Vyjadrenie:
Podpis, pečiatka:
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PRÍLOHA 2
Vážená pani, vážený pán,
dovoğujem si Vás poţiadať o vyjadrenie Vášho názoru a vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou
mojej rigoróznej práce v odbore Sociálna práca, na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v
Prahe. Dotazník je určený osobám od 58 rokov v SR a ČR. Dotazník je anonymný, potrebný k
spracovaniu empirickej časti mojej rigoróznej práce. Prosím Vás o označenie odpovede, ktorá je
podğa Vášho posúdenia najadekvátnejšia. Ďakujem Vám za Váš čas strávený vyplňovaním
dotazníka ako aj za prejavenú ochotu a spoluprácu.
Mgr. Jarmila Meszárošová
Dotazník
Pohlavie
 Ţena
 Muţ
Vek doplniť _ _____
Rodinný stav
 Vydatá/Ţenatý
 Rozvedená/ý
 Slobodná/ý
 Vdova/Vdovec
 Druh/druţka
Vzdelanie
 Základné
 Vyučená/ý
 Stredoškolské s maturitou
 Vysokoškolské
Bydlisko
 Vidiek
 Mesto
Typ, spôsob bývania
 Vlastné bývanie dom/byt
 Bývanie u detí /viacgeneračná rodina
 Bývanie v zariadení
Zamestnanie
 Nepracujem
 Pracujem
 Dohoda, doba určitá
8. Poberáte starobný dôchodok?
 Áno
 Nie
9. Vaše zamestnanie bolo v minulosti prevažne
 Fyzická práca
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 Duševná práca
10. Zdravotný stav
 Zdravá/ý
 Čiastočné zdravotné problémy
 Trvalé zdravotné problémy
 Imobilita
11. Boli ste prepustený/á zo zamestnania z dôvodu dovŕšenia dôchodcovského veku?
 Áno
 Nie
 Prepustená/ý ešte pred dovŕšením dôchodcovského veku
 Nie som ešte v dôchodcovskom veku, pracujem
 Iné – vypísať------------------------------------------------------------------------12. Chceli by ste pracovať aj napriek tomu, že ste dovŕšili dôchodcovský vek?
 Áno, potrebujem sa finančne zabezpečiť
 Áno, potrebujem pocit potrebnosti
 Iné (vypíšte iný dôvod)
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Nie, som rád, ţe môţem oddychovať a nemusím pracovať
 Nie, nedovoğuje mi to môj zdravotný stav
 Iné (vypíšte iný dôvod)
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13. Podľa Vášho názoru aká by mala byť hranica veku odchodu do dôchodku?
 60 rokov a menej
 Viacej ako 60 rokov
14. Ako by ste hodnotili Vašu výšku dôchodku
 Dobrý
 Skôr dobrý
 Nízky
 Skôr nízky
 Nepokryje ani základné potreby
 Nepoberám ešte dôchodok
15. Je podľa Vás príprava na dôchodcovský vek a obdobie staroby dôležitá?
 Áno, uţ po 40-tke
 Áno, uţ po 50-tke
 Áno, uţ po 60-tke
 Netreba sa pripravovať
16. Čo si predstavujete pod pojmom príprava na dôchodcovský vek a obdobie staroby?
 Zabezpečovať si finančnú rezervu
 Zmenu ţivotného štýlu (strava, spánok, starostlivosť o zdravie, záğuby, atď.)
 Zlepšiť, upevniť vzťahy s rodinou a priateğmi
 Zlepšiť financie aj ţivotný štýl
 Iné
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17. Ktorej situácie sa najviac obávate vo vyššom veku?
 Nedostatok financií
 Trvalé zhoršenie zdravotného stavu/odkázanosť na iných
 Nezáujem rodiny o Vašu osobu
 Umiestnenie v inštitucionálnom zariadení/domove dôchodcov atď.
 Iné
18. Myslíte si, že v prípade odkázanosti – vážneho zdravotného stavu, by sa mal kto o Vás
z rodiny v budúcnosti postarať?
 Určite áno
 Skôr áno
 Určite nie
 Skôr nie
 Nie
 Neviem
19. Viete si predstaviť, že by ste niekedy museli žiť v zariadení pre seniorov?
 Áno
 Skôr áno
 Určite nie
 Skôr nie
 Nie
 Neviem
20. Chceli by ste bývať vo viacgeneračnej rodine (spolu v dome s Vašimi dospelými deťmi
a ich rodinami)?
 Áno
 Nie
 Nemám deti
21. Ako by ste hodnotili Váš vzťah s deťmi
 Veğmi dobrý
 Skôr dobrý
 Horší
 Skôr horší
 Nestretávame sa
 Nemám deti
22. Máte pocit, že ste rešpektovaná/ý svojimi najbližšími?
 Určite áno
 Skôr áno
 Určite nie
 Skôr nie
 Nie
 Neviem
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23. Máte pocit, že ste v spoločnosti rešpektovaná/ý
 Určite áno
 Skôr áno
 Určite nie
 Skôr nie
 Nie
 Neviem
24. Pociťuje, že ste spoločnosťou vzhľadom na vyšší vek znevýhodnená/ý?
 Určite áno
 Skôr áno
 Určite nie
 Skôr nie
 Nie
 Neviem
25. Kde sa cítite byť znevýhodnená/ý
 Nikde
 V zamestnaní
 V zdravotníctve
 Na úradoch
 V MHD
 V rodine
 Na ulici
 Všeobecne
26. Máte pocit, že mladšia generácia Vám prejavuje dostatočný rešpekt?
 Určite áno
 Skôr áno
 Určite nie
 Skôr nie
 Nie
 Neviem
27. Boli ste v minulosti šťastnejší/ia?
 Určite áno
 Skôr áno
 Určite nie
 Skôr nie
 Nie
 Neviem
28. Charakterizujte svoj súčasný život
 Som spokojná/ý, nechcem na svojom terajšom ţivote nič meniť
 Môj ţivot by mohol byť v súčasnosti kvalitnejší
 Môj ţivot má čoraz väčší zmysel
 Nenachádzam uţ zmysel ţivota, nerobím si plány do budúcnosti
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29. Ako trávite voľný čas?
 Venujem sa záğubám
 Športujem
 Pozerám televíziu
 Čítam knihy
 Surfujem na internete
 Všetky moţnosti dohromady
 Starám sa intenzívne o vnúčatá
 Neviem čo mám robiť
30. Akú máte predstavu o ideálnej starobe pri dobrom zdravotnom stave?
 Ešte niečo dokázať, vytvoriť
 Byť osoţný pre deti a vnúčatá
 Cestovať po svete
 Byť rešpektovaný okolím
 Oddychovať
31. Čo by ste chceli zlepšiť pre Váš plnohodnotný život?
 Zdravie
 Rodinné vzťahy
 Finančnú istotu
 Sebestačnosť
 Kontakt s priateğmi
 Všetky moţnosti by som chcel zlepšiť
 Rešpekt okolia (spoločnosti k starším ğuďom)
 Nič

154

PRÍLOHA 3
Vážená pani, vážený pán,
dovoğujem si Vás poţiadať o vyjadrenie Vášho názoru a vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou
mojej rigoróznej práce v odbore Sociálna práca, na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v
Prahe. Dotazník je určený osobám od 18 do 35 rokov v SR a ČR. Dotazník je anonymný,
potrebný k spracovaniu empirickej časti mojej rigoróznej práce. Prosím Vás o označenie
odpovede, ktorá je podğa Vášho posúdenia najadekvátnejšia. Ďakujem Vám za Váš čas strávený
vyplňovaním dotazníka ako aj za prejavenú ochotu a spoluprácu.
Mgr. Jarmila Meszárošová
Dotazník
1. Pohlavie
 Ţena
 Muţ
2. Vek –––––––––––
3. Rodinný stav
 Vydatá/Ţenatý
 Rozvedená/ý
 Slobodná/ý
 Vdova/Vdovec
 Druh/druţka
4. Vzdelanie
 Základné
 Vyučená/ý
 Stredoškolské s maturitou
 Vysokoškolské
5. Bydlisko
 Vidiek
 Mesto
6. Zamestnanie/Štúdium
 Nepracujem
 Pracujem
 Dohoda, doba určitá
 Študujem
7. Aký vek by ste navrhli pre odchod do dôchodku?
–––––––––––––––––––-
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8. Podľa Vášho názoru je správne, ak seniori po dosiahnutí dôchodkového veku pracujú?
 Áno
Ak ste odpovedali áno, krátko zdôvodnite prečo by mali pracovať––––––––––––––––––
 Nie
Ak ste odpovedali nie, krátko zdôvodnite prečo by nemali pracovať–––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9. Súhlasíte so súbehom pracovného pomeru a poberania starobného dôchodku?
 Áno
 Nie
10. Podľa Vás sa mladšia generácia nedostáva na vedúce pozície vzhľadom na seniorov,
ktorí ešte pracujú na vedúcich pozíciách?
 Áno
 Skôr áno
 Nie
 Skôr nie
11. Čerpáte v zamestnaní zo skúseností seniorov, ktorí s Vami pracujú
 Áno
 Skôr áno
 Nie
 Skôr nie
 Niekedy
 Nepracujem so seniormi
12. Zvyknete sa radiť so staršími ľuďmi (vo všeobecnosti) vzhľadom na ich dlhoročné
skúsenosti?
 Áno
 Skôr áno
 Nie
 Skôr nie
 Niekedy
13. Myslíte si, že ordinačné hodiny u lekárov po 15.00 h sú určené len zamestnaným
ľuďom?
 Áno
 Skôr áno
 Nie
 Skôr nie
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14. Myslíte si, že ľudia by mali mať možnosť riadiť motorové vozidlo vekovo neobmedzene,
len v závislosti od ich zdravotného stavu a posúdenia lekára?
 Áno
 Nie
15 Ak ste odpovedali nie, aký vek by ste navrhovali?
–––––––
16. Chceli by ste bývať vo viacgeneračnej rodine spolu s Vašimi rodičmi, prípadne aj
starými rodičmi?
 Áno
 Nie
17. Myslíte si že seniori patria do politiky?
 Áno
 Nie
 Ak ste odpovedali nie, napíšte prečo

18. Prekáža Vám, že seniori majú finančné úľavy (napr. pri vstupnom)?
 Áno
 Nie
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