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SÚHRN 

Východisko: Demografický nárast seniorov  si vyžaduje ako od jednotlivcov, tak aj od 

celej modernej spoločnosti zamerať sa na aktívne prežívanie seniorského obdobia. 

Súbor a metódy: Prieskum sme realizovali v domácnostiach seniorov  prostredníctvom 

dotazníka doplneného osobným rozhovorom so seniormi, žijúcimi na vidieku a v meste. 

Cieľom prieskumu bolo zistiť názor seniorov na dôležitosť prípravy na obdobie 

dôchodku.  

Výsledky: Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že seniori žijúci v meste považujú 

prípravu na dôchodok  za významnejšiu ako seniori žijúci na vidieku.  Až 82,9 % 

seniorov z mesta kladie dôraz na potrebu prípravy na dôchodok ešte 

v preddôchodkovom veku, oproti  44,8 %  vidieckym. Pri porovnaní názorov  

mestských a vidieckych dôchodcov  na vhodný vek na zahájenie prípravy na dôchodok 

sme zaznamenali určité rozdiely.  6 % mestských  a 6,7 % vidieckych dôchodcov 

uviedlo vek  po 40-tke,  35,4 %  mestských a 34,3 % vidieckych po 50-tke  a v 41,5 %  

mestských  v porovnaní  s  iba 3,8 % vidieckych po 60-tke. 
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Záver: Seniorom sme navrhli, aby aktivity smerujúce k naplneniu života na dôchodku 

vytvárali ešte v preddôchodkovom veku a udržovali si a budovali nové sociálne 

kontakty  počas celého obdobia dôchodku.   

Kľúčové slová: Seniori, príprava na dôchodkový vek, aktivity, finančná rezerva, zmena 

životného štýlu.  

 

ÚVOD 

Aktívne starnutie je definované ako proces maximálneho využitia príležitostí v 

oblasti zdravia, spoločenskej participácie a ochrany smerujúcej k zdokonaľovaniu 

kvality života. Problematika aktívneho starnutia si vyžaduje predovšetkým podporu v 

oblasti sociálnych aktivít, ktoré stoja mimo formálneho trhu práce, celoživotné 

vzdelávanie a predlžovanie obdobia práceschopnosti seniorov. Zvyšovaním dĺžky života 

pripadá takmer jedna tretina z dlhého úseku ľudského života dôchodkovému veku a 

preto v zmysle princípov aktívneho starnutia je dôležité zachovanie si nezávislosti 

a vytváranie záujmových aktivít ešte v preddôchodkovom veku.  

 

Sociálne aspekty starnutia  

Dôležitú úlohu v živote staršieho človeka zohráva obraz o sebe, ktorý si vytvoril, jeho 

vnímanie seba v prítomnosti, minulosti a budúcnosti, obraz o svojom okolí, o ľuďoch 

ktorých pozná, o stereotypoch, ktoré na neho vplývajú. Dobre adaptovaný starší človek 

s konštruktívnym postojom k životu nemá problém so zvládaním zmien, ktoré starnutie 

a staroba prináša.  
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Naopak, u človeka, ktorý  starobu vníma s obranným postojom, vo väčšine prípadov 

tieto zmeny vyústia do problémov so zvládaním tohto obdobia (Hrozenská et al., 2008). 

Vstupom do dôchodku človek obmedzí aj rozsah svojich doterajších činností, stratí 

celkový program svojho produktívneho obdobia života a dôjde k zníženiu sociálnych 

kontaktov. V tomto období je dôležité čo najrýchlejšie nájsť nový zmysel života, ako 

jeden z významných komponentov kvality života a naplniť voľný čas programom a 

aktivitami, ktorými  predíde prázdnote a existenčnej frustrácii. Všetky zmeny spôsobené 

starnutím vplývajú na ďalšiu kvalitu života človeka, preto je dôležité udržať si čo 

najdlhšie aktivitu, lebo jej nedostatok vedie k apatii (Farský et al., 2007). Ľudia, ktorí 

boli aktívni a boli v celom živote obklopení druhými ľuďmi, budú v tom pokračovať 

a naopak, ľudia samotári budú mať väčší pocit odcudzenia (Kozierová et al, 1995). 

Dosiahnutím vnútornej integrity človek nazerá na svet v celistvosti a nachádza 

uspokojenie v dosiahnutých cieľoch, ktoré si zadal v minulosti a naopak, človek so 

sebou nespokojný, ktorý sa vydal nesprávnou cestou, postráda integritu, pociťuje 

zbytočnosť a chcel by žiť odznova. Staroba môže tieto pocity  upevniť alebo ich môže 

ešte prehĺbiť  a byť obdobím zúfalstva (Kozierová et al., 1995).  

 

Príprava na dôchodkový vek 

Starnutie populácie a predlžovanie života spôsobuje nevyhnutnosť zmien a postojov 

k starnutiu a starobe mladšej i staršej generácie. Príprava na obdobie dôchodku je  

nevyhnutná vo všetkých oblastiach, ako sú: 

– finančná rezerva,  

–  životný štýl,  
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–  vzťah s rodinou, 

–  sociálne aspekty. 

Predlžovanie očakávanej doby dožitia súvisí a bude súvisieť s naplnením staroby 

aktivitami. Zdravotný stav seniorov veľkou mierou ovplyvňuje a vplýva na aktivity a 

chuť a záujem  pracovať až do vysokého veku. 

 

Cieľ prieskumu 

Cieľom prieskumu bolo zistiť názor seniorov na  význam  prípravy na dôchodcovský 

vek. Predpokladali sme, že seniori bývajúci na vidieku  považujú prípravu na dôchodok 

za významnejšiu v porovnaní so seniormi žijúcimi na vidieku.  

Zamerali sme sa na nasledovné otázky: 

– dôležitosť prípravy na dôchodkový vek a obdobie staroby;  

– čo si seniori pod pojmom príprava na dôchodkový vek predstavujú; 

– ako trávia voľný čas;  

– akú majú predstavu o ideálnej starobe pri dobrom zdravotnom stave; 

– čo by chceli pre svoj plnohodnotný život zlepšiť.  

 

Respondenti a použitá metóda 

Súbor tvorilo 79 respondentov vo veku od 58 do 90 rokov zo Slovenskej republiky (SR) 

a 108 respondentov vo veku od 61 do 88 rokov z Českej republiky (ČR). Oslovení boli 

respondenti vo svojich bytoch, domoch a klienti Domova tretieho veku v Bratislave.  
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Respondentov sme rozdelili do dvoch skupín, prvú tvorili mestskí a druhú vidiecki 

seniori. Zvolili sme metódu dotazníkového zisťovania kvantitatívneho výskumu, ktorú 

sme doplnili o osobné rozhovory s náhodne vybranými respondentmi. Rozhovory a zber 

informácií  prebiehal od októbra 2014 do augusta 2015. Získané údaje sme štatisticky 

spracovali. Na zistenie vzťahu medzi dvomi diskrétnymi náhodnými premennými sme 

použili chí kvadrátový test v kontingenčných tabuľkách a v prípade nízkych 

očakávaných početností Fisherov exaktný test. Pracovali sme na hladine významnosti α 

= 0,05. Použili sme štatistický softvér SPSS 19. 

 

Výsledky 

Seniorov sme rozdelili do dvoch skupín a pýtali sme sa ich či považujú prípravu na 

dôchodkový vek za dôležitú.  82,9 % mestských seniorov v porovnaní so 44,8 % 

vidieckych  seniorov považuje prípravu na dôchodkový vek za dôležitú. Na otázku 

zameranú na identifikovanie veku,  kedy je potrebné začať s prípravou na dôchodok, 

v meste žijúci seniori uviedli  po 40-tke  v 6,0 %, po 50-tke v 35,4 %, po 60-tke v 41,5 

% v porovnaní s vidieckymi, ktorí uvádzali po 40-tke v 6,7 %, po 50-tke v 34,3 %, po 

60-tke v 3,8 %.   
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Tabuľka 1  V akom veku je potrebné začať s prípravou na dôchodok 

 

Bydlisko * Je príprava na dôchodkový vek dôležitá? 

Spolu SR, ČR 

Áno, už po 

40-tke 

Áno, už po 

50-tke 

Áno, už po 

60-tke 

Netreba sa 

pripravovať Spolu 

  7 36 4 58 105 Vidiek 

%  6,7 %  34,3 % 3,8 % 55,2 % 100,0 % 

  5 29 34 14 82 

Bydlisko 

Mesto 

%  6,0 % 35,4 % 41,5 % 17,1 % 100,0 % 

  12 65 38 72 187 Spolu 

%  6,4 % 34,8 % 20,3 % 38,5 % 100,0 % 

 

Z výsledkov vyplýva, že  seniori z vidieka štatisticky významne častejšie  nevidia 

potrebu pripravovať sa na dôchodcovský vek  (p < 0,001). V otázke zabezpečovania 

finančnej rezervy sa nepotvrdila štatistická významnosť medzi porovnávanými 

skupinami seniorov (63,4 %  z mesta vs. 75,2 % z vidieka).  Ďalšie otázky sme zamerali  

na predstavy seniorov o  príprave na dôchodok. Životný štýl by chcelo zmeniť 19,0 % 

seniorov  z vidieka  oproti 40,2 % z mesta (p = 0,001), zlepšiť vzťahy s rodinou by 

chcelo 4,8 % seniorov vidieckych oproti 19,5 % mestským seniorom (p = 0,002),  

financie a životný štýl zároveň by chcelo zlepšiť 5,7 % seniorov z vidieka oproti 35,4 %  

z mesta (p = 0,002).  

 



Verejné zdravotníctvo. [online]. 2017, roč. 13, č. 1, s. 1 - 53  
Dostupné na internete: <http://casopis.fvszu.sk >. ISSN 1337-1789. 

_____________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
© Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2017 

 

24 

Z našich výsledkov vyplýva, že pod prípravou na dôchodcovský vek si štatisticky 

významne viac seniorov z mesta predstavuje: 

- zmenu životného štýlu (p = 0,001),  

- zlepšenie vzťahov s rodinou (p = 0,002), 

- zlepšenie financií a životného štýlu súčasne (p < 0,001).  

Zabezpečeniu finančnej rezervy prikladajú vysoký význam obidve skupiny seniorov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf  1  Predstava seniorov o príprave na dôchodkový vek 

 

Aktívne využitie voľného času v preddôchodkovom a dôchodkovom období súvisí s 

prípravou na dôchodkový vek, a preto sme sa pýtali seniorov  na ich voľno časové 

aktivity. Z výsledkov vyplýva, že 24,8 % seniorov z vidieka oproti 52,4 %  z mesta sa 

venuje vo voľnom čase svojim záľubám (p < 0,001).  
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Športom si vypĺňa  voľný čas 1,9 % seniorov z vidieka v porovnaní  s 20,7 % z mesta (p 

< 0,001), čítaniu kníh sa venuje 18,1 % vidieckych seniorov oproti 35,4 % 

respondentom z mesta (p = 0,007), na internete surfuje 2,9 % seniorov z vidieka oproti 

17,1 % z mesta (p = 0,001) a sledovaním televíznych relácií trávi voľný čas  70,5 % 

seniorov z vidieka oproti 58,5 % seniorom z mesta. Zistili sme štatisticky významné 

rozdiely v predstave ideálneho trávenia voľného času medzi  porovnávanými skupinami 

seniorov. Mestskí seniori sa štatisticky signifikantne častejšie venujú  

• svojím záľubám (p < 0,001), 

• športu (p < 0,001), 

• čítaniu  kníh (p = 0,007), 

• surfovaniu  na internete (p = 0,001). 

Štatisticky významný rozdiel sme nezaznamenali v sledovaní televíznych programov.   

 

Graf 2 Predstavy o voľnočasových aktivitách seniorov 
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Aktivity na dôchodku pri dobrom zdravotnom stave súvisia s prioritami seniorov a ich 

rozhodnutím, ako a čím by chceli obdobie staroby  naplniť.  Na otázku predstavy o 

ideálnej starobe pri dobrom zdravotnom stave pri rozhovoroch  a v dotazníkoch až 80,0 

% vidieckych a 61,0 % mestských seniorov  odpovedalo, že by chceli byť osožní pre 

deti a vnúčatá (p = 0,004),  68,6 % seniorov z vidieka a 34,1 % z mesta by chcelo 

oddychovať (p < 0,001),  4,8 % seniorov z vidieka oproti 28,0 % seniorov z mesta chce  

ešte niečo dokázať (p < 0,001) a 5,7 % vidieckych  oproti 24,4 % mestských seniorov 

by chcelo  cestovať po svete  (p < 0,001) a iba  4,8 % seniorov z vidieka v porovnaní s  

15,9 % z mesta  by chcelo byť rešpektovaných okolím (p < 0,011).   

Na základe našich výsledkov môžeme konštatovať, že vidiecki dôchodcovia oproti 

mestským v predstave o aktivitách  preferujú: 

• osožnosť pre svoje deti a vnúčatá (p = 0,004), 

• oddychovanie (p < 0,001). 

 

Naproti tomu mestskí dôchodocovia chcú: 

• ešte niečo dokázať, vytvoriť (p = 0,001), 

• cestovať po svete (p = 0,001). 

• byť  rešpektovaní okolím (p = 0,011). 
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Graf 3  Predstava o ideálnej starobe pri  dobrom zdravotnom stave 

 

V ďalšej časti prieskumu sme sa venovali aj otázkam, čo by chceli zlepšiť pre 

skvalitnenie svojho života. Zlepšenie zdravia považovali obidve sledované skupiny 

seniorov za prioritu so štatisticky významnou prevahou mestských oproti vidieckym 

(64,6 % vs. 45,7 %, p = 0,010). Ďalej by chceli zlepšiť  finančnú istotu (37,8 %  vs. 10,5 

%, p < 0,001),  rodinné vzťahy (8,5 %  vs.  3,8 %, NS) kontakt s priateľmi (7,3 % vs  1, 

9 %, NS), sebestačnosť  (12,2 %  vs. 1, 0 %, p = 0,001),  rešpekt okolia (3,7 % vs. 1, 9 

%, NS). Všetky predchádzajúce možnosti súčasne by chcelo zlepšiť 11,0 % z mesta 

oproti 41, 9% z vidieka (p < 0,001).  Až 8,5 % mestských v porovnaní s 1,9 % 

vidieckych seniorov je spokojných a nepotrebujú nič zlepšovať (p = 0,044).  
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Z výsledkov vyplýva, že seniori z mesta oproti vidieckym: 

• chcú zlepšiť svoje zdravie (p = 0,010), 

• chcú zlepšiť finančnú istotu (p < 0,001), 

• chcú zlepšiť sebestačnosť (p = 0,001), 

• nechcú zlepšiť nič (p = 0,044). 

Vidiecki dôchodcovia chcú zlepšiť  všetky prezentované možnosti (p < 0,001), 

 

Pri otázkach: 

• zlepšenia kontaktu s priateľmi, 

• skvalitnenia rodinných vzťahov,  

• rešpektu okolia,  

sme nepotvrdili štatisticky významný rozdiel medzi  porovnávanými skupinami 

seniorov. 
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Graf 4 Skvalitnenie života prostredníctvom niektorých jeho súčastí 

 

DISKUSIA 

Otázky týkajúce sa prípravy na dôchodkový vek  predstavujú aktuálnu tému, s 

ktorou sa musí každá vyspelá spoločnosť zaoberať. Nakoľko starnutie a staroba sú 

prirodzené súčasti života, do ktorých dospeje väčšina ľudí, je potrebné sa na ňu  začať 

pripravovať už v produktívnom živote. Príprava musí byť ako individuálna, tak aj 

celospoločenská, nakoľko vo významnej miere ju ovplyvňuje životný štýl každého 

jedného seniora. Príprava na dôchodkový vek by sa mala stať samozrejmosťou každého 

z nás. Celková spokojnosť seniora je vyššia, ak využíva aktívne voľný čas, a ak u neho 

prebehla aspoň neplánovaná príprava na starobu. Príprava na starobu je ovplyvnená 

viacerými faktormi, medzi ktoré patrí motivácia, uplatnenie intelektových schopností 

ako aj povahové vlastnosti ako sú flexibilita a vytrvalosť.  

 



Verejné zdravotníctvo. [online]. 2017, roč. 13, č. 1, s. 1 - 53  
Dostupné na internete: <http://casopis.fvszu.sk >. ISSN 1337-1789. 

_____________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
© Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2017 

 

30 

Sebakontrola v strednom veku  nie je iba prostriedkom inhibície  rizikového správania, 

ale aj stimulačným prostriedkom pre  iniciovanie a udržanie  foriem prospešného 

správania. (Tangney, et al., 2004).  

Starostlivosť o seba je jedným zo základných faktorov aktívneho starnutia, na ktorom sa 

jedinec s využitím sebakontroly musí podieľať sám. V popredí nie je len fyzická 

aktivita, ale dôležitá je aj schopnosť jedinca kompenzovať prípadné obmedzenia, ktoré 

sa v procese starnutia prirodzene vyskytujú  (Brandtstadter, & Greve, 1994). V našej 

výskumnej štúdii sme vyhodnocovali  názory seniorov  na potreby a predstavy na  

prípravu na dôchodok, v závislosti od toho, či žijú v meste alebo na vidieku. Názory 

obidvoch skupín seniorov sme následne porovnali a štatisticky vyhodnotili  rozdiely 

medzi nimi.   Viac ako 2/3 (83 %) seniorov z mesta považuje za veľmi dôležitú prípravu 

pred odchodom do dôchodku proti vidieckym seniorom, ktorých až nadpolovičná 

väčšina (55,2 %) nepovažuje za dôležité špeciálne prípravy na dôchodok.   

Naše výsledky sú podobné s publikovanými údajmi, že až  52,0 % budúcich dôchodcov 

bez ohľadu na to, či žijú v meste alebo na vidieku, rozmýšľa a pripravuje sa na 

dôchodcovský vek a iba 10,0 % takéto prípravy nepovažuje za dôležité a nepripravuje 

sa nijakým špeciálnym spôsobom, ba dokonca ani o tejto alternatíve nepremýšľa 

(Bútorová et al., 2013). Kuchařová (2003) vyhodnotila respondentov vo veku 60 - 69 

rokov, z ktorých  14 %, pokladalo za dôležité začať s prípravou na dôchodkový vek po 

40-tke, 32 % po 50-tke, 22 % až pri odchode do dôchodku a 27 % nad tým nikdy 

nepremýšľala. Uvedené výsledky sú podobné s výsledkami našej štúdie, kde  až 61,5 % 

respondentov považuje prípravu na dôchodok za dôležitú (82,9 % mestských vs. 44,8 % 

vidieckych).  
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Na otázku zameranú na špecifikovanie  veku,  kedy je potrebné začať s prípravou na 

dôchodok uviedlo  6,4 % seniorov  po 40-tke,   34,8 %  po 50-tke a   20,3 % po 60-tke. 

Prípravu na dôchodok nepovažuje za dôležitú až 38,5 % nami opýtaných respondentov 

s štatisticky významnou prevahou vidieckych (55,2 %) v porovnaní s mestskými (17,1 

%), ( p < 0,001).  Je potrebné si uvedomiť, že dnešní seniori prežili podstatnú časť 

života v podmienkach, v ktorých mohli len ťažko presadzovať zodpovednosť za svoj 

život a nemohli sa na svoju starobu dosť dobre pripraviť a nemali k tomu ani dostatočnú 

motiváciu. Dnešná generácia budúcich seniorov, tak už urobiť môže (Kuchařová et al., 

2003).  Otázky týkajúce sa predstavy  prípravy na dôchodok  zahŕňajú hlavne zmenu 

životného štýlu (40, 2 % seniorov  z mesta a  19, 0 % z vidieka). Za najdôležitejšie 

seniori, bez toho či žijú v meste alebo na vidieku,  považujú  vytvorenie si finančnej 

rezervy ešte pred nástupom na dôchodok (63,4 % vs.  75,2 %). Podľa výsledkov 

Pruntyho (2007) vidiecki seniori sa vo vyššej miere  (33 %) ako mestskí seniori (21 %)  

obávajú chudoby. V našom súbore sme nezaznamenali štatisticky významný rozdiel 

v názore na vytvorenie si finančnej rezervy medzi sledovanými skupinami seniorov, 

nakoľko obidve skupinu ju považujú za veľmi dôležitú (75,2 % vs. 63,4 %).   

Seniori  sa obávajú, že nedostatok finančných prostriedkov im bude brániť v aktivitách, 

ktoré by chceli na dôchodku vykonávať (Prunty, 2007). Rovnaké názory majú aj seniori 

na írskom vidieku, ktorí finančnú rezervu považujú za dôležitú  pre aktivity. Za jednu 

z priorít považujú aj možnosť vlastniť a prevádzkovať vlastný  automobil, ktorý im je 

v starobe nápomocný v začleňovaní sa do rôznych oblastí života, umožňuje im  prístup  

k základným službám, zabezpečuje udržanie sociálneho spojenia s rodinou a priateľmi 

ako aj celkovej sociálnej integrácie  a nezávislosti (Walsh et al., 2012).  
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Pre náš vyhodnocovaný  súbor seniorov dominuje potreba  zlepšenia vzťahov s rodinou 

(19,5 % mestských vs. 4,8 % vidieckych). Zdravie je nevyhnutnou podmienkou pre 

aktívne prežívanie života a je zrejmé, že s vekom pribúdajú aj zdravotné problémy. 

Zlepšenie svojho zdravia by uvítalo 64,6 %  seniorov z  mesta v porovnaní so 45,7 %  z 

vidieka. Podobné výsledky získala aj Bútorová et al. (2013), ktorá vo výskume 

orientovanom na budúcich dôchodcov zistila, že  24 % respondentov má  najväčšie 

obavy  zo zhoršenia zdravotného stavu na dôchodku a až 50 % sa  obáva  zhoršenia 

finančnej situácie na dôchodku. Obavy zo zhoršovania zdravia  súvisia s prelínaním sa 

sociálno-zdravotných faktorov,  chudobou, depriváciou (Patsios et al., 2012; Walsh et 

al., 2012). Všetky tieto faktory sú determinantami prežívania seniorského veku  jedinca, 

ale aj akceptácie seniorov spoločnosťou a ich začleňovaním do jej fungovania 

(Meszárošová et Gazdíková, 2016).  

Predstava ideálnej staroby je subjektívna. V našom súbore respondentov za 

najdôležitejšie obidve skupiny seniorov, nezávisle od toho či žijú v meste alebo na 

vidieku, považujú byť osožní pre svoje deti a vnúčatá (80,0 % mestských a 61,0 % 

vidieckych), nasleduje oddych na dôchodku (34,1 % mestských oproti 68,6%  

vidieckym). Podobné predstavy vyjadrili aj respondenti v prieskume Bútorovej et al. 

(2013), kde  28,0 % respondentov označilo,  že na dôchodku sa chcú venovať rodine, 

 vnúčatám a oddychovať. Vidovičová et al. (2012) zistili, že život seniorov je na aktivity 

pestrejší, ak zdieľajú domácnosť s ďalšími osobami a tieto aktivity vykonávajú s 

niekým a "pre niekoho".   
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ZÁVER  

V starobe sa mení hierarchia hodnôt. Realizovanie osobných záujmov a rodinný 

život sú dôležitejšie ako uspokojovanie materiálnych nárokov. Zmena životného postoja 

seniorov by mala byť podkladom aj pre zmeny postojov spoločnosti k nim. 

Individuálnym aj celospoločenským cieľom je aktívne starnutie, ktoré Svetová 

zdravotnícka organizácia definuje  ako „proces optimalizácie príležitostí pre zdravie, 

aktivitu a bezpečnosť s cieľom zlepšiť kvalitu života vo vyššom veku“ (Rada pro stárnutí 

společnosti wef, Globální agenda rady pro stárnutí společnosti).  

Z pohľadu seniorov sa spokojnosť a kvalita života v starobe  spája hlavne s pozitívnym 

prístupom, pozitívnym životným očakávaním, šírkou záujmov a sociálnymi aktivitami. 

Seniori očakávajú možnosť aktívneho zapájania sa do spoločenského diania aj po 

dovŕšení dôchodkového veku.  K tomu je potrebná medzigeneračná solidarita a výchova 

generácií k vnímaniu staroby ako prirodzeného a plnohodnotného obdobia života. 

Vytvorenie priaznivejších spoločenských podmienok a zabezpečenie sociálnej 

tolerancie a rovnosti generácií je podmienkou pre plnohodnotné prežívanie staroby.   
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