
 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ STARŠÍCH OSÔB 
1. OKTÓBER 2022 - „Odolnosť starších ľudí v meniacom sa svete“ 

Starší ľudia výrazne zaostávajú vo využívaní moderných digitálnych technológií. Téma tohto špeciálneho dňa vzbudzuje svetlo v otázke 

starších ľudí, ktorí nie sú plne príjemcami týchto technológií. Nastal čas vzdelávať seniorov v používaní mobilných telefónov, internetu a 

počítača podľa ich potrieb, záľub a záujmov. 

Cieľom Medzinárodného dňa starších ľudí je zvýšiť 

povedomie o vplyve starnutia populácie a o potrebe 

zabezpečiť, aby ľudia mohli zostarnúť dôstojne a naďalej 

sa zapájať do spoločnosti ako občania s plnými právami. 

Zámerom je tiež zdôrazniť, ako môžu starší ľudia významne 

prispieť k svojej komunite prostredníctvom dobrovoľníckej 

práce, odovzdávania skúseností a vedomostí.  

Starnutie je zákonitý  biologický proces, ale zároveň aj 

daň za dlhý život. Problémy vyššieho veku súvisia 

predovšetkým s tým, že ubúdajú sily – telesné i duševné. 

K fyziologickému opotrebovaniu organizmu sa často 

pridružujú choroby. Aj keď neexistuje univerzálny recept, 

ako plnohodnotne a s radosťou prežiť „jeseň života“, 

predsa existuje niekoľko rád overených životom.  

Udržať si dobré zdravie 

Najlepším bojovníkom za zdravie v každom veku je 

pohyb a stále kontakty s ľuďmi. Veľmi vhodné je 

zaradiť do životného štýlu seniorov ranné cvičenie, 

ktoré pripraví telo, ale aj myseľ na ďalšie denné 

činnosti. V starobe sú významné aj manipulačné 

cvičenia určené na tréning jemnej motoriky. Preto sú 

vhodným doplnkom cvičenia napríklad ručné 

práce, tréningy s tenisovou loptičkou alebo 

prehadzovanie z dlane do dlane. 

Dbať na dostatočný pitný režim 

Starší ľudia iba zriedka pociťujú smäd, aj preto 

prijímajú málo tekutín. A  práve oni sú najviac 

vystavení nerovnováhe medzi príjmom a  výdajom 

tekutín a následnej dehydratácii. Denná dávka, 

ktorá je približne 1,5 – 2L tekutín by sa mala rozložiť 

rovnomerne počas celého dňa. Výber minerálnych 

vôd by  mali orientovať na tie, ktoré neobsahujú veľa 

sodíka, najmä ak ide o ľudí s vysokým krvným tlakom. 

Vhodné  sú  ovocné, zeleninové  šťavy, džúsy  a  čaje.  

Stretávať sa s priateľmi 

Seniori by sa nemali uzatvárať pred ľuďmi 

a vysedávať doma. Udržiavať pravidelný kontakt 

s priateľmi a príbuznými pomáha najviac. Mali by sa 

zúčastňovať spoločenských podujatí, chodiť do 

divadla, do kina, na výstavy, prípadne pokračovať 

v takých aktivitách, ktoré im dokázali urobiť radosť 

počas aktívneho života. A  ešte jedna dôležitá 

zásada – aspoň raz denne ísť von z bytu alebo domu. 
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