
Na Slovensku žije asi 706 860 ľudí, ktorí dosiah-
li 65 a viac rokov veku, čo predstavuje 12,9 percen-
ta obyvateľstva Slovenskej republiky. Prognózy na-
svedčujú, že v roku 2020 bude 65-ročných a  ešte 
starších pravdepodobne vyše 900 000 občanov Slo-
venska. Kým v minulosti sa staroba spájala s odcho-
dom do dôchodku či so zaslúženým odpočinkom, 
dnes je staroba oveľa relatívnejším pojmom. Mnohí 
ju dnes prisudzujú až ľuďom starším ako 75 rokov. 
Hoci sa vek staroby nedá presne určiť, dnes možno 
s istotou tvrdiť, že hranice staroby sa posúvajú do 
vyššieho veku. Ten, kto bol pred pár desaťročiami 
považovaný za starého, je v dnešnej dobe v stred-
nom staršom veku a mohol by sa viac-menej zapá-
jať do aktívneho spoločenského života. Starnutie 
populácie je však ďalšou realitou, s ktorou treba rá-
tať. Svedčí o tom aj skutočnosť, že vekový priemer 
obyvateľov Slovenskej republiky už v roku 2012 do-
siahol 39,3 roka. Vtedy sa na Slovensku narodilo 
55 535 detí, čo bolo o 5 278 menej, než v roku 2011. 

„Európske štatistiky potvrdzujú, že vyššia životná úroveň 
v celom komplexe ovplyvňuje dĺžku veku a zdravotný stav 
populácie a platí to aj na Slovensku. Pre porovnanie, v Ne-
mecku je už teraz každý piaty človek starší ako 65 rokov“, 
uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu, Monika 
Smolková, členka Skupiny progresívnej aliancie socia-
listov a demokratov v EP. „Citlivo vnímam vývoj demogra-
fie a uvedomujem si jej vplyv na život u nás i v Európe“, do-
dala. V Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity 
medzi generáciami roku 2012 sa preto rozhodla pozrieť 
sa na túto oblasť z viacerých uhlov pohľadu a zorganizo-
vať konferenciu, ktorej motto bolo: „Aktívnym starnu-

tím pomáhame rozvíjať úctu a rešpekt medzi gene-
ráciami“. Takéto motto stále aktuálne. 

Na aktívne starnutie však treba seniorom vytvoriť 
optimálne podmienky, čo si vyžaduje uskutočniť nemálo 
nevyhnutných, konkrétnych opatrení. Práve preto, vzhľa-
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Aktívne starnutie nie je mýtus  
a staroba nie je choroba
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Motto č. 1:  Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti.  
(Marcus Tullius Cicero (rímsky filozof, ktorý žil v rokoch 106 až 43 pred naším letopočtom)

Motto č. 2:  Krásni a mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela. . . 
 (Johan Wolfgang von Goethe, nemecký básnik )
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dom na rastúci podiel starších ľudí v Európe, bolo základ-
ným poslaním konferencie podporiť vedomie, že zdra-
vé a aktívne starnutie nie je mýtus, môže byť každoden-
nou realitou aj v našej spoločnosti. O konkrétnych akti-
vitách Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na 
podporu aktívneho strnutia na spomenutej konferencii, 
ktorá sa konala v Košiciach, 29. 10. 2012, hovoril štátny ta-
jomník Jozef Burian a diskutovali o nich aj predstavite-
lia samosprávy, pedagógovia, študenti, dôchodcovia, zá-
stupcovia sociálnych zariadení a mimovládnych organi-
zácií, ktorí sa podelili so svojimi skúsenosťami, poznatka-
mi, námetmi, návrhmi ako aktívne zapájať starších ľudí 
do spoločenského diania a ako im umožniť či pomôcť 
prežiť dôstojnú a zmysluplnú starobu. 

Čas plynie rýchlo a dnes máme Národný program 
aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, ktorý má se-
dem obsiahlych kapitol a 72 strán a ktorý by mohol zau-
jímať tých, ktorých sa aktívne starnutie týka, keďže sa po-
stupne bude týkať čoraz väčšieho počtu obyvateľov Slo-
venska. Ľuďom, ktorých sa aktívne starnutie týka už te-
raz, dávame do pozornosti aj Návrh Celoštátnej straté-
gie ochrany a podpory ľudských práv, najmä jej časť 
o Ochrane a podpore ľudských práv seniorov/star-
ších osôb, ktorá bola 13. 12. 2013 predmetom odborného 
stretnutia predstaviteľov rozličných seniorských, aj mimo-
vládnych organizácií na Ministerstve práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR so zástupcami Rady vlády pre prispôsobo-
vanie verejných politík procesu starnutia populácie, 
ktorej členom je aj Ivan Sýkora, prezident SHR. Na uvede-
nom stretnutí bol prítomný aj Peter Klenovský, zástup-
ca Ministerstva zahraničných vecí SR, ktorý sa prihovoril 
prítomným, Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie Kan-
celárie WHO na Slovensku, aj Kvetoslava Repková, riadi-
teľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny MPSVR SR a na-
pokon aj zástupcovia seniorských mimovládnych organi-
zácií, napríklad aj Miloš Nemeček zastupujúci Združenie 
kresťanských seniorov, bol však aj vedúci pracovnej sku-

piny pre prípravu a finalizáciu uvedenej celoštátnej stra-
tégie v časti týkajúcej sa práv seniorov. S návrhom uve-
denej stratégie sa oboznámili a vyslovili k nemu svoje pri-
pomienky početní zástupcovia mimovládnych organizácií. 

Návrh Stratégie v Časti Ochrana a podpora ľudských 
práv seniorov/starších osôb vychádza z mnohých medzi-
národne platných dokumentov, napríklad aj z Európskej 
charty seniorov z (r.  1992), Európskej sociálnej charty z 
(r.  1996) s tým, že treba vytvárať starším ľuďom priestor pre 
ich aktívny podiel na príprave pre nich priateľskej spoločnej 
politiky a zabezpečovať primerané prostriedky na podpo-
ru ich rozvoja. Uvedený návrh Stratégie sa opiera sa tiež o 
Chartu základných práv EÚ z (r. 2007), kde sa v článku. 25 
uznáva a rešpektuje právo starších osôb na dôstojný a ne-
závislý život a na účasť na spoločenskom a kultúrnom živo-
te, aj o Vyhlásenie ministrov na konferencii o otázkach 
starnutia vo Viedni z (r. 2012), ako aj o Madridský medzi-
národný akčný plán zameraný na otázky starnutia (MI-
PAA) a ďalšie medzinárodne platné dokumenty. Najnovšie 
európske iniciatívy však smerujú k podpore starších ľudí 
viažucej sa na oblasť celoživotného vzdelávania ako základ 
demokratickej spoločnosti a aktívneho občianstva jej čle-
nov a členiek. Vychádzajú pritom z Manifestu Európskej 
federácie starších študentov (EFOS z roku 2012) , podľa 
ktorého sa celoživotné vzdelávanie považuje za nevyhnut-
né pre všetky spoločenské vrstvy a vekové kategórie. 

Návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľud-
ských práv v Slovenskej republike v jej aktuálnej verzii po 
ukončení medzirezortného pripomienkového konania, zo-
stal však otvorený aj po 16. zasadnutí Rady vlády pre ľudské 
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktoré bolo 
26. 6. tohto roku. Rada vlády sa otázkou stratégie bude za-
podievať na svojom ďalšom zasadnutí v septembri tohto 
roka. Na stránkach tejto prílohy Humanity však máme už 
teraz možnosť uviesť viacero konkrétnych pozitívnych prí-
kladov podpory aktívneho starnutia v praktickom živote. 

(mš), snímky: autorka

Na obrázku vľavo je Miloš Nemeček, zo Združenia kresťanských seni-
orov, Kvetoslava Repková, riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a ro-
diny MPSVR SR a Peter Klenovský z Ministerstva zahraničných vecí SR 
(vpravo). 

Zástupcovia mimovládnych organizácií seniorov, aj zdravotne postih-
nutých k návrhu predmetného dokumentu stretégie uviedli svoje pri-
pomienky, z ktorých viaceré boli do návrhu stratégie zapracované. 
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Asi každý pozná príbeh O troch grošoch. Táto 
ľudová rozprávka skrýva kus veľkej životnej prav-
dy o tom, že človek, ktorý zarába len tri groše, mal 
pravdu, keď sa rozhodol a žil len z jedného groša 
a o ďalšie dva groše svojho zárobku sa delil so svo-
jím prestarnutým otcom a svojím synom, ktorého 
vychovával. Aj teraz rodičia sa o svoje deti starajú, 
zahŕňajú ich láskou, obetujú sa často pre ne. . . Pre-
to milou povinnosťou ich detí je im túto starostli-
vosť aj vracať vtedy, keď ju potrebujú. Čas na to pri-
chádza najmä vtedy, keď sa z našich rodičov stáva-
jú seniori. Ako dosiahnuť, aby počas staroby nebo-
li sami a mali pocit bezpečia, keď ich deti musia byť 
v práci a vnuci v škole? Ako si môžu udržiavať zdra-
vie? Je možné zabezpečiť im prevenciu predčasné-
ho starnutia? ODPOVEĎ JE: „ÁNO!“... 

Je však veľký predpoklad, že starnutie populá-
cie bude pokračovať. Presun starostlivosti z centralizo-
vaných zariadení do domáceho prostredia bude pre-
to nevyhnutný. Jednou z ciest, ako bez väčších investí-
cií udržať kvalitu sociálnej i zdravotnej starostlivosti po-
núka ELA. Je to malý prístroj, ktorý poskytuje prelomové 
riešenie, ako si udržať svoje zdravie a zároveň podporiť 
presun starostlivosti z centralizovaných zariadení do do-
máceho prostredia. „Asistent ELA“ je určený najmä star-
ším ľuďom. Na Slovensku žije vyše 1,3 milióna dôchod-
cov. Väčšina z nich nevyhľadáva aktívny život, pretože, 
keď starší človek začne na sebe pozorovať prvé závaž-
nejšie zdravotné problémy, väčšinou preventívne ob-
medzí svoje aktivity. Následne však ľahko vznikajú ďalšie 
a ďalšie riziká, a to už aj pri činnostiach, ktoré boli dote-
raz bežnou súčasťou jeho života. Tento proces môže za-
staviť len aktívna prevencia starnutia, ktorú ponúka ELA. 
Každý rok na Slovensku zomrie vyše 50 000 ľudí. Niekto-
rí z nich práve preto, že prestali žiť aktívne. 

ELA má špičkovú technológiu, vďaka ktorej môže ľu-
ďom poskytnúť pocit bezpečia a chrániť to najcennejšie 
– ľudský život. Stačí, ak tento prístroj budú jeho užívate-
lia ako svojho asistenta mať vždy pri sebe. Prístroj je totiž 
prepojený s nepretržitým pultom pomoci, ktorý by v prí-
pade potreby kontaktoval rodinu, prípadne upozornil zá-
chranné jednotky. S mobilným asistentom ELA z pohybu 
nemusia mať seniori strach, stále budú v bezpečí. 

Systém, ktorý sa už vyše 6 rokov používa a ďalej roz-
víja v Českej republike, momentálne požíva asi 300 seni-
orov v Česku. Počas jedného roka zachránil 4 ľudské ži-

voty. Za špičkovým systémom je celý tím odborníkov, 
na čele ktorého je vývojár, Radek Fiala, ktorý má veľký 
cieľ. Ako sám hovorí: „Chcel by som ďalej vyvíjať prístroje, 
ktoré by umožnili žiť ľuďom dlhšie so svojimi blízkymi“. 

Čo je ELA
ELA je mobilný asistent, ktorý je prepojený s nepre-

tržitým pultom pomoci. Každý senior sa preto bez obáv 
môže stať opäť aktívnym. Mnohí ho považujú za viac, 
než asistenta v podobe prístroja. A je to naozaj tak. Mož-
no ešte výstižnejšie pomenovanie by bolo „elektronic-
ký anjel strážny“. Veď ELA je stále pri svojich užívateľoch 
a drží nad nimi imaginárnu ochrannú ruku... 

ELA však neslúži len seniorom, ako by sa na prvý 
pohľad mohlo zdať. Je určená tiež pre dlhodobo cho-
rých ľudí, napríklad pre osoby trpiace osteoporózou, hy-
pertenziou, Alzheimerovou chorobou, cukrovkou, srd-
covo-cievnymi chorobami, prípadne epilepsiou. Nápo-
mocná je aj ľuďom s telesným alebo senzorickým zne-
výhodnením a na neposlednom mieste slúži všetkým, 
ktorí sa môžu ocitnúť v krízovej či zdanlivo v bezvý-
chodiskovej situácii. Prístroj ponúka prelomové rieše-

StArobA je Ako róbA, ktorá SA už nenoSí

Na obrázku je vývojár prístoja ELA, Radek Fiala 

Prístroj ELA má uprostred červené tlačidlo, stlačenie ktorého spojí seni-
ora s pultom pomoci.
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nie ako si udržať svoje zdravie, zabezpečiť preven-
ciu predčasného starnutia, aj podporiť presun sta-
rostlivosti z  centralizovaných zariadení do domá-
ceho prostredia. Keďže priemerný vek obyvateľov Slo-
venska už takmer dosiahol hodnotu 40, ukazuje sa, že 
presun starostlivosti do domáceho prostredia je nevy-
hnutný. ELA predstavuje jednoduché riešenie – ponúka 
cestu, ako bez väčších investícií udržať kvalitu sociálnej 
i zdravotnej starostlivosti. 

Používateľ prístroja ELA má mať svojho mobilné-
ho „asistenta“ vždy pri sebe. Väčšinou ho môže nosiť 
na krku, prípadne za opaskom, vždy však na tom istom 
mieste. Systém používa špičkovú technológiu, vďaka 
ktorej vie rozpoznať niekoľko potenciálnych nebezpe-
čenstiev, ktoré bývajú u seniorov časté, a to sú: dlhodo-
bejšiu nehybnosť, ktorú ELA detekuje – zistí a napojí sa 
na pult záchrannej jednotky. ELA tak dokáže upozorniť 
napríklad, na pravdepodobnú nočnú srdcovú či mozgo-
vú príhodu, ak užívateľ prístroja ráno nevstal a nehybne 
leží. (Tri minúty slúžia na to, aby si mobilný „asistent“ ELA 
v Karte klienta vyhľadal informácie o užívateľovi a aby 
prispôsobil komunikáciu užívateľovi. Ide o starších ľudí, 
ktorí môžu, napríklad slabšie počuť alebo mať iné cho-

roby, pri ktorých možno predvídať mieru rizika. Asistenti 
pultu záchrany a pomoci sú vyškolení, vedia hovoriť so 
starými či chorými ľuďmi – jednoducho, nahlas, zrozu-
miteľne a trpezlivo). Ovládajú základné príznaky jednot-
livých závažných diagnóz). Prístroj ELA detekuje aj slabé 
nabitie batérie a aj stratu signálu prístroja. K jeho najdô-
ležitejším funkciám patrí tiež nepretržitá kontrola funkč-
nosti a podpora správneho používania. 

Jednoduchosť prístroja
ELA hravo zvláda všetky svoje funkcie. Netreba však 

zabúdať, že je to len prístroj, preto platí: prístroj ELA je 
stopercentný, ak je stopercentný aj jej užívateľ. V praxi to 
znamená, že ak chcete, aby bol prístroj ELA váš priateľ, 
ktorý je vždy poruke, vždy treba mať na pamäti tri zása-
dy jeho správneho používania: 
1.  nosiť prístroj ELA stále pri sebe,
2.  každú noc ELA nabíjať, 
3.  ráno pri opustení postele ELA hneď zobrať so sebou! 

Ak zásady tieto dodržíte, ELA vás zaručene nesklame. 
Prístroj je určený primárne pre starších, dlhodobo cho-
rých alebo postihnutých ľudí, preto je jeho používanie 
jednoduché. Pri ťažkostiach nie je potrebné vytáčať nija-
ké čísla, stačí stlačiť jeden gombík. Stlačením núdzové-
ho tlačidla sa aktivuje celý systém. Výhodou je aj automa-
tické prijatie hovoru. Aj keby sa užívateľ nemohol hýbať, 
asistent sa s ním dokáže spojiť. ELA totiž sníma, či sa uží-
vateľ hýbe. Ak neregistruje pohyb, asistent záchranného 
pultu pomoci kontaktuje užívateľa. Pre prístroj ELA do-
konca nie je problém ani to, ak na ňom užívateľ nehyb-
ne leží. Reproduktor totiž dokáže snímať aj takýto zvuk. 

Zabudované GPS je nenahraditeľné 
Ak má užívateľ pri sebe prístroj ELA, nestratí sa, aj 

keby zablúdil. Po stlačení núdzového tlačidla ho totiž 
bude kontaktovať človek z pultu pomoci. Pomocou GPS 
zabudovaného v prístroji ELA mu pomôže zorientovať 
sa v priestore. Užívateľ sa pritom môže nachádzať ho-
cikde, aj v lese. Systém GPS je nenahraditeľný aj v prípa-
de, že užívateľ nemôže vstať. Asistent ho lokalizuje a in-
formáciu o aktuálnom mieste pošle príbuzným alebo 
záchranke. Navyše, v prístroji ELA je zabudovaná siréna. 
Pri hľadaní používateľa je možné ju spustiť. 

Sníma aj pohyb
Mobilný „asistent“ ELA zaznamenáva aj pohyb uží-

vateľa. Presnosť GPS lokalizácie je závislá od pokrytia sig-
nálom a od hustoty triangulačných bodov. V meste to 

Užívateľ prístroja ELA z Bratislavy
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býva obvykle presnosť na desiatky, v prírode na stov-
ky metrov. Sníma mieru hýbania sa seniora s prístrojom 
ELA, ale nie počet krokov! Senior má s týmto prístrojom 
preto svoj pohyb vždy pod kontrolou. Môže sledovať, 
či sa v priebehu polroka zmenil čas jeho vstávania, či sa 
vzdialenosť jeho pohybu od miesta bydliska zmenšuje, 
prípadne zväčšuje atď. ELA tiež dokáže sledovať dennú, 
aj nočnú aktivitu seniora a jednotlivé dni porovnávať. 
Tieto informácie sú rovnako dôležité pre užívateľa, ako 
aj pre jeho blízkych, nakoľko môžu signalizovať, naprí-
klad riziko znižovania kondície, zoslabovanie sociálnych 
kontaktov, pocit osamelosti, aj telesnú i duševnú degra-
dáciu. 

Koniec osamelosti
Niektorí ľudia starobu prežívajú bez partnera. Počet 

vdov a vdovcov sa na Slovensku blíži ku 340 tisícom. Star-
ší ľudia, ktorí sú spoločensky izolovaní a osamelí, majú 
vyššie riziko predčasného úmrtia. Nedostatok sociálnych 
kontaktov môže byť ešte väčší rizikový faktor, než osa-
melosť. Riešenie tohto problému opäť ponúka ELA, ktorá 
jednoducho eliminuje pocit osamelosti, a to poskytova-
ním sociálneho servisu. Presnosť GPS lokalizácie je závis-
lá od pokrytia signálom a od hustoty triangulačných bo-
dov. V meste to býva obvykle presnosť na desiatky, v prí-
rode na stovky metrov. Môže ísť o rôzne služby: 
•	 budíček	– asistent pultu pomoci každé ráno užíva-

teľa zobudí,
•	 pripomienka – asistent pultu pomoci každý deň 

pripomenie užívateľovi, že si má, napríklad, vziať lie-
ky, pripomenie mu sviatky, začiatok prázdnin, zme-
nu letného/zimného času, atď... 

•	 kamarát – pracovník pultu pomoci môže každý deň 
nadväzovať s užívateľom kontakt (opýtať sa ho na 
jeho zdravotný stav, povzbudiť ho, vypočul si jeho 
myšlienky atď...) 

Rozdiel medzi ELA a mobilom
Pravdepodobne najväčšou výhodou mobilného 

asistenta v porovnaní s mobilným telefónom je roz-
poznanie potenciálneho ohrozenia užívateľa. Prístroj 
ELA vyhodnocuje situáciu a vopred varuje užívateľa, prí-
padne jeho blízkych alebo záchranné jednotky. 

V Česku ELA poznajú 3 roky 
Ela sa na českom trhu prvýkrát objavila pred vyše 

tromi rokmi. Dnes dodáva pocit istoty už 300 ľuďom.  

Užívateľka prístroja ELA z Bratislavy s dcérou Petrou Bernasovskou 
a vnučkou. 

Mnohí si myslia, že ELA je možné nahradiť mobilným telefónom. Ale, opak je pravdou. Nižšie v tabuľke uvádza-
me základné rozdiely medzi prístrojom ELA a mobilom (viď tabuľka nižšie). 

ELA MOBIL 
automaticky detekuje potenciálne krízové stavy nedetekuje

vníma aktivitu (nehybnosť/ohrozenie) užívateľa nevníma aktivitu užívateľa

obsahuje núdzové tlačidlo napojené na pult pomoci možnosť mobilom volať 

GPS lokalizácia GPS lokalizácia

pri hľadaní užívateľa možnosť použiť sirénu možnosť použiť zvonenie telefónu 

sledovanie krivky aktivity v čase nesleduje aktivitu v čase 

obmedzená komunikácia (tzv. „white list“)  neobmedzená komunikácia
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Až 77 % užívateľov tohto prístroja je starších ako 75 ro-
kov. Ale až 6 % ľudí má menej než 50 rokov. Prístroj ELA 
totiž využívajú nielen seniori, ale aj pomerne mladí ľudia, 
ktorí sú dlhodobo chorí, prípadne žijú osamelo. 

Najčastejší typ alarmu na pulte pomoci je automa-
ticky vygenerovaný poplach: až 34 % varovaní na pulte 
pomoci vyvoláva ELA sama (napr. užívateľ sa 3 hodiny 
nehýbe alebo je ELA ráno na nabíjačke dlhšie ako zvy-
čajne). Priemerný užívateľ spustí 46 alarmov za rok. Po-
čas minulého roka prístroj ELA zachránil štyri životy! 

Skutočné príbehy s prístrojom ELA

Užívateľ, 75-ročný Jozef z Orlovej neďaleko Karvinej
Jozefova príbuzná: „Náš dedo žije viac-menej na sa-

mote. Má okolo svojej chalupy susedov, no teraz cítime, že 
je o neho naozaj postarané. Keď má prístroj ELA, vieme, že 
nech by kdekoľvek spadol a upadol do bezvedomia, vie-
me ho my, prípadne odborná pomoc rýchlo nájsť a poskyt-
núť potrebnú pomoc. ELA sme mu kúpili pred dvoma rokmi 
hneď potom, ako sme tento produkt po prvýkrát videli na 
jednom veľtrhu. Rok po kúpe ELA dedo odpadol tesne po-
tom, ako sme od neho odchádzali. Pri pocite nevoľnosti, na-
šťastie stihol stlačiť núdzové tlačidlo. Okamžite nás kontak-
toval pult pomoci. Vrátili sme sa teda za dedom. Našli sme 
ho ležať na zemi pred chalupou. Pracujem v zdravotníctve, 
preto som mu dokázala poskytnúť potrebnú pomoc. Je veľ-
ký predpoklad, že dedovi sa budú podobné situácie opako-
vať, nakoľko má choré srdce. V priebehu minulého roka od-
padol vyše 5-krát. Lekári mu odporučili strojček na srdce. Ten 
však dedo odmieta. Alternatíva je preto ELA. Vďaka nemu 
vieme, že náš dedo je v poriadku. Najväčšia výhoda je, že keď 
sa niečo stane, hneď o tom vieme a môžeme mu pomôcť...“ 

Užívateľka, 67-ročná Mária z Prahy:
„Ela je pre mňa príjemným prekvapením. Pred rokom som 

ju dostala od mojej dcéry na Vianoce ako darček. Po pravde 
spočiatku som mala predsudky a zamýšľala som sa, či mi vô-
bec takýto asistent môže nejako pomôcť. Až som s Elou zistila, 
že som úplne odmietala veľa aktivít, a to len zo strachu. S mo-
bilným asistentom som sa však tohto nezmyselného strachu 
zbavila. Povedala by som, že je to môj anjel strážny. Prístroju 
ELA vďačím za to, že činnosti, ktorým som sa vyhýbala, zrazu 
opäť robím a cítim sa počas nich v bezpečí...“ 

Užívateľ ELA, 67-ročný Jan z Ostravy: 
„Som silný cukrovkár, ale necítim sa zle. Nosievam prístroj 

ELA za opaskom a občas sa mi z neho nejaká slečna priho-

vorí – vždy sa trochu zľaknem, či náhodou na nejakej nese-
dím, keď mi rozpráva od boku. . . Nijako som pult pomoci za-
tiaľ nevyužil, ale veď to nevadí. . . Kým nepotrebujem jeho po-
moc, je to dobré. Aspoň si občas pohovorím s milou slečnou“. 

Užívateľka ELA, 81-ročná Ružena z Prachatíc:
„Raz v lete, keď boli horúčavy, mi bolo nejako ťažko, úpl-

ne sa mi ťažko dýchlo, akoby som mala na hrudi kameň. Bolo 
mi na odpadnutie, tak som stlačila gombík. Sotva som vlá-
dala vyjachtať mladíkovi, čo mi je. Dobré bolo, že mi nekládol 
kopec hlúpych otázok, že kto som a aký mám zdravotný stav, 
ale povedal, čo mám robiť – odomknúť sa, aby mohla prísť 
záchranka k môjmu bytu za mnou a sadnúť si tak, aby som 
nespadla. Nakoniec mi v podstate nič nebolo, len som sa asi 
potrebovala napiť, lebo som v ten deň skoro nepila. Ale chu-
dák mladík kvôli mne volal záchranku. Tak som sa mu potom 
ospravedlnila, ale bol veľmi milý a hovoril, že je to v poriad-
ku a že nech stlačím gombík aj nabudúce, keby mi bolo zle.“ 

Užívateľ ELA, 31-ročný Peter z Bratislavy: 
„Som nevidiaci asi od šestnástich rokov. Na Slovensku je 

pre nevidiaceho dosť ťažký život, lebo ulice, budovy alebo 
zastávky MHD nie sú prispôsobené pre slabozrakých a ne-
vidiacich. Môže sa stať, že by som nastúpil na zlý vlak a ne-
vedel by som, kde som a tu by mi pomohla ELA. Iba stlačím 
núdzové tlačidlo a operátor mi pomocou GPS lokalizácie 
povie, kde som. ELA nosím zatiaľ ako tester a som spokoj-
ný. Nie je problém pre mňa nosiť prístroj na krku, lebo viem, 
že je to pomôcka, ktorá mi uľahčí život, keďže nemôžem byť 
tak samostatný ako iní moji rovesníci“. 

Radek Fiala, vývojár mobilného asistenta ELA
Spoluzakladateľ univerzitného vedecko-výskumné-

ho tímu (1. Lekárskej fakulty. UK a FBMI ČVUT) aspin-off 
technologickej firmy CleverTech. Tím sa dlhodobo za-
oberá vývojom inovatívnych technológií pre vytvára-
nie pokročilých asistenčných systémov a ich transfe-
rom do komerčnej praxe. Spoločne s kolegami od roku 
2008 vyvíja špičkovú modulárnu asistenčnú platformu. 
Na základe nej vytvorili inteligentný asistenčný systém  
SeniorInspect (na slovenskom trhu ELA) pre podpo-
ru kvalitného života vo vyššom veku a prevenciu pred-
časného starnutia. Ako sám priznáva: „Na našich projek-
toch pracujem najmä zo srdca. V rámci SeniorInspectu by 
som chcel vyvíjať nástroje nápomocné pre rodinu, ktoré 
by umožnili žiť ľuďom dlhšie so svojimi blízkymi“. Kontakt: 
(+420) 777 646 926, email: radek. fiala@clevertech. cz.

Margita Škrabálková, snímky: autorka
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Už niekoľko rokov sa Únia nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska snaží rozšíriť a zdokona-
liť svoje služby aj pre seniorov. Podľa posledných 
prieskumov až 60 percent ľudí v seniorskom veku 
už má problémy so zrakom. V rámci globálnej ini-
ciatívy VISION boli preto vytvorené, vyskúšané 
a optimalizované štandardné diagnostické nástro-
je zamerané na orientačné vyšetrenie zraku senio-
rov. V rámci tejto iniciatívy Únia nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska (ÚNSS) s podporou spoloč-
nosti Bayer uskutočnila jednoročný projekt, ktorý 
sa začal vlani vo februári a trval až do marca tohto 
roku a bol vyvrcholením dlhoročných snáh ÚNSS 
o rozvoj služieb aj pre ľudí v seniorskom veku. 

„U týchto ľudí ešte nehovoríme ako o ľuďoch so zrako-
vým postihnutím, ale tieto ich problémy sú natoľko signifi-
kantné, že už im spôsobujú problémy v bežnom živote. Tý-
kajú sa samostatného pohybu alebo údržby domácností či 
starostlivosti o seba samých. V súvislosti s tým sme si uvedo-
mili, že takýchto seniorov je naozaj veľa, a preto sme sa roz-
hodli intenzívnejšie zamerať na túto skupinu ľudí. Zamerali 
sme sa na seniorov žijúcich v domovoch dôchodcov, senio-
rov združených v kluboch dôchodcov, aj na zamestnancov 
domovov dôchodcov a dobrovoľníkov, ktorí pôsobia v klu-
boch pre seniorov. Naším cieľom bolo vytvoriť nové spôso-
by práce so seniormi, ktorí postupne prichádzajú o zrak ale-
bo ktorých sa funkcie zraku postupne zhoršujú“, informo-
val nás Marián Horanič, manažér projektu ÚNSS počas 
prezentácie projektu: „Zaostrime na seniorov“. 

Ďalším cieľom tohto projektu bolo aj sieťovať po-
skytovateľov sociálnych služieb pre seniorov za účelom 
zvyšovať kvalitu a sortiment poskytovaných služieb pre 
nich. Vychádzali pritom zo skutočností, že verejnosť, aj 
samotní seniori vnímajú zhoršovanie svojich zrakových 
funkcií ako nevyhnutný dôsledok pokročilého veku, hoci 
už existujú nástroje a metódy, ako si možno aj v zrelom 
veku udržať nezávislosť a samostatnosť. Neexistuje však 
celoplošný a systémový program pre seniorov, ktorý by 
sa venoval preventívnym aktivitám v oblasti zraku. 

Tento nedostatok začali pomocou uvedeného pro-
jektu odstraňovať. 

„Oslovili sme vyše 500 zariadení pre seniorov na celom 
Slovensku a pre spoluprácu sa nám podarilo získať 166 ta-
kýchto zariadení a v každom z nich a vo všetkých krajoch 
Slovenska sme uskutočnili po dva semináre, čiže spolu 16 
podujatí, počas ktorých sme vyškolili 350 účastníkov – od-
borníkov a dobrovoľníkov v používaní diagnostických ka-
riet určených na orientačné vyšetrenie základných zrako-
vých funkcií. Oboznámili sme ich aj s existujúcimi službami 
a pomôckami pre ľudí s problémami zraku“, zdôraznil ďa-
lej Marián Horanič. 

V samosprávnych krajoch sa ÚNSS podarilo nadvia-
zať viac-menej intenzívnu spoluprácu priamo s konkrét-
nymi domovami sociálnych služieb pre seniorov, ktoré 
pozývajú zástupcov ÚNSS, aby takéto sa podobné infor-
mačné a preventívne aktivity uskutočňovali aj v ich za-
riadeniach. 

„V blízkej dobe máme naplánovaných niekoľko takých-
to stretnutí, čo považujeme za jeden z najdôležitejších vý-

ZAoStrili nA Seniorov
Projekt prevencie ochorení oka a zachovania zrakových funkcií až do vysokého veku

Zaostrime na seniorov je projekt Únie nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska podporujúci zachovanie zraku aj starších ľudí, ktorí aj vďaka 
ÚNSS a očným testom zisťujú, či a ako sa im zrak zhoršuje a následne 
navštevujú ambulancie očných lekárov spolupracujúcich s ÚNSS , kto-
rí im pomáhajú s liečbou očných ochorení. 

Marek Hlina, inštruktor sociálnej rehabilitácie Krajského strediska 
ÚNSS v Bratislave. 
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sledkov nášho projektu, pretože práve o to nám išlo, aby 
sme sa prostredníctvom osvetovo-vzdelávacích aktivít do-
stali k ľuďom žijúcim v zariadeniach pre seniorov, aby mali 
možnosť dostať sa aj takejto podpore, aby si dokázali udr-
žať potrebnú mieru samostatnosti a udržať si aj potrebnú 
kvalitu života, čiže napríklad, aby sa dokázali sami bezpeč-
nej pohybovať a náležite sa postarať o svoj zovňajšok a po-
dobne“, dodal napokon M. Horanič. 

ÚNSS dúfa, že uvedené aktivity v prospech senio-
rov budú ďalej pokračovať. V každom krajskom mes-
te má ÚNSS svojich profesionálov. Sú patrične vyškole-
ní a vedia promptne profesionálne zareagovať a prísť 
na stretnutie do ďalších zariadení, kde žijú seniori, u 
ktorých badať zhoršovanie zrakových funkcií ako po-
vedal Marek Hlina, inštruktor sociálnej rehabilitácie 
Krajského strediska ÚNSS v Bratislave, ktorý je lekto-
rom a ktorý vďaka uvedenému projektu školil ľudí v do-
movoch sociálnych služieb a kluboch dôchodcov, kde 
absolvoval dva semináre. V ústrednom sídle ÚNSS na 
Sekulskej 1 v Bratislave predstavil aj novinárom prácu 
s grafickou pomôckou, s pomocou ktorej možno iden-
tifikovať prvotnú chybu zraku a zameriava sa najmä na 
hlavné zrakové funkcie. 

„Ide tu o štyri základné diagnostické vyšetrenia, ktoré sú 
zamerané predovšetkým na zrakovú ostrosť a na jedno vy-
šetrenie, ktoré sa zameriava na zorné pole očí. Prvý z tes-
tov sa robí aj v ambulancii očných lekárov a využívajú sa pri 
ňom písmená – zvané „éčka“. Zraková ostrosť videnia „do-
diaľky“ sa meria zo vzdialenosti 4 metrov a tabuľka s „éč-
kami“ sa otáča rôznymi smermi. Zrakovú ostrosť však treba 
merať aj „doblízka“. Ostrosť videnia sa „doblízka“ meria zo 
vzdialenosti 40 centimetrov. Ide tu o 4 odstavce textu napí-

sané v rôznych veľkostiach písma. Pri každom fonte písma 
je aj uvedené, či pri nerozoznaní textu treba už kontakto-
vať očného lekára. Pri ďalšom teste sa využíva veľmi známa 
Hauslerova mriežka s malým čiernym bodom uprostred, 
pomocou ktorej sa meria centrálna funkcia očnej sietnice, 
tzv. makula, ktorá „má na starosti“ ostré videnie. Ak sa na 
makule objavia nejaké zmeny, prejavuje sa to zhoršením 
zrakovej ostrosti“, vysvetľoval Marek Hlina. Ako vieme, pri 
tomto teste sa človek musí pozerať na mriežku vytvo-
renú zo štvorčekov a ak čierny bod uprostred nej ne-
vidí alebo ak sa mu pri pohľade na túto mriežku urobí 
v strede akási čierna machuľa či ak na niektorých čas-
tiach mriežky sú štvorčeky skrivené alebo ich vôbec ne-
vidí, je zle a treba kontaktovať očného lekára. Tento test 
je veľmi jednoduchý a v praxi ho môžu seniori použí-
vať tak, že si kartu s týmito testami vytlačia, aby ich mali, 
v prípade potreby kontroly zrakovej ostrosti „poruke“. 

Posledný test je zameraný na periférne videnie v zor-
nom poli. Ako uviedol M. Hlina: „Testujúci si sadne pred kli-
enta na vzdialenosť niekoľko centimetrov a meria sa najprv 
zorné pole jedného a potom zorné pole druhého oka. Kaž-
dý, kto bol už na vyšetrení u oftalmológa, podstúpil toto vy-
šetrenie. Človek pritom hľadí na bodku uprostred kríža. Ale-
bo klient hľadí na prst testujúceho, ktorým mu ukazuje ho-
rizontálnym smerom pohyb od vzdialenosti, od ktorej klient 
prst testujúceho nevidí v smere do stredu pred oko klienta, 
keď už klient prst vidí. Ak musí testujúci ísť prstom až blíz-

Účastníci jedného zo seminárov pod vedením Mareka Hlinu, ktoré boli 
súčasťou projektu Zaostrime na seniorov. 

Aj s podporou a pomocou spoločnosti Bayer, spol. s r. o. , ktorú zastupu-
je PharmDr. Adriana Funderáková-Beňová (na obrázku), sa ÚNSS počas 
roka 2013 podarilo zrealizovať v rôznych mestách Slovenska 15 seminá-
rov týkajúcich sa projektu Zaostrime na seniorov, na ktorých sa zúčastnilo 
341 odborníkov a dobrovoľníkov pracujúcich s ľuďmi v seniorskom veku. 
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ko k centru zorného poľa, aby ho klient uvidel, už to značí, 
že videnie je zhoršené, čo je príznak očnej choroby. „Na tes-
tovacej karte sú uvedené aj stupne, pri ktorých by mal klient 
prst testujúceho už vidieť“, vysvetľoval M. Hlina podrobne. 
Porozumenie pre využívanie tohto perimetrického testu 
v praxi si vyžadovalo zamestnancov zo zariadení pre se-
niorov a dobrovoľníkov z klubov dôchodcov riadne za-
školiť. Dôležité je vedieť, že testy sú na plastových tabuľ-
kách, ktoré sú matné a kontrastné, aby sa pri testovaní 
neleskli a neskresľovali základné orientačné body pri vy-
šetrení zrakových funkcií. 

„Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa ku „know 
how“ tohto projektu dostala vďaka Európskej únii nevi-
diacich a Medzinárodnej rade pre vzdelávanie ľudí so 
zrakovým postihnutím. Každá dobrá myšlienka však po-
trebuje dobrého partnera, aby sa mohla zrealizovať. Týmto 
partnerom pre ÚNSS je farmaceutická spoločnosť Bayer“, 
uviedla Ivana Potočňáková, riaditeľka ÚNSS. 

Prijatie pomocnej ruky
O tomto partnerstve nám viac porozprávala 

PharmDr. Adriana Funderáková zo spoločnosti Bay-
er: „Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska prijala aj 

našu „pomocnú ruku“. Cieľom spoločnosti Bayer, ktorá pô-
sobí vo svete už vyše 150 rokov, je prinášať nové možnos-
ti a edukovať lekárov a potencionálnych pacientov o pre-
vencii. Spoločnosť Bayer, okrem toho, že má svoje zastúpe-
nie na Slovensku, sa venuje aj spoločenskej zodpovednos-
ti a je to jedna z našich povinností. Spolupracujeme s via-
cerými združeniami. Známa je naša spolupráca so Sloven-
ským hemofilickým združením, spolupracujeme aj so 
Slovenským zväzom sklerosis multiplex, aj s pacien-
tami s pľúcnou hypertenziou, aj s Nadáciou srdca a sme 
veľmi radi, že sme mohli participovať i na tomto projekte 
ÚNSS, „Zaostrime na seniorov“, kde sme, okrem finančných 
prostriedkov, poskytli aj naše konow-how tým, že sme vede-
li vytipovať tých lekárov, ktorí pomáhali edukovať účastní-
kov všetkých spomenutých seminárov“. 

Od minulého roku sa spoločnosť Bayer prvýkrát 
dostala aj do spolupráce v oblasti oftalmológie, kde 
pomáha najmä pri PREVENCII, a to starším ľuďom s po-
tencionálnym zrakovým ochorením tak, aby sa títo ľu-
dia včas dozvedeli o svojom možnom zrakovom ocho-
rení a prišli čím skôr k očnému lekárovi do ambulancie, 
aby boli včas poučení a aby sa ich prípadná progresia 
očného ochorenia pozastavila. Dodajme, že veľmi vý-

Prvá časť pomôcky, ktorá sa používa pri realizácii Očného testu 
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znamná je tu aj pomoc uvedenej spoločnosti týkajúca 
sa edukácie o hrozbe dôsledkov degenerácie očnej 
makuly, keďže jej neliečenie ako ochorenia znamená 
istú slepotu, ktorej pribúda najmä u pacientov v star-
šom veku. „Pevne verím, že aj ďalší seniori sa prihlásia a že 
tento projekt bude pokračovať dlhodobo“, dodala napo-
kon A. Funderáková. 

Aktivity, ktoré súvisia s pokračovaním tohto projektu 
sa ako sociálna služba poskytujú bezplatne. Na objed-
návku zariadenia pre seniorov, ÚNSS reaguje tak, že po 
vzájomnej dohode zástupcovia ÚNSS prídu do zariade-
nia, či už je to Klub dôchodcov alebo domov dôchod-
cov a postarajú sa o vykonanie orientačného vyšetrenia 
všetkým tým klientom týchto zariadení, ktoré oň majú 
záujem. Znamená to, že vyškolený pracovník indikuje 
potencionálne ochorenie zraku a vyšetrený klient z DSS 
alebo z domova dôchodcov, alebo aj člen Klubu chô-
chodcov potom navštívi očného lekára. Okrem toho, 
všetci školení účastníci dostali potrebné materiály, kto-
ré sa týkajú uvedených testov: zrakovej ostrosti a pe-
riférneho videnia. 

Zaostrenie na seniorov bude pokračovať
Ako nás ďalej ubezpečil M. Horanič: „Budeme sa aj 

v budúcnosti snažiť, aby do všetkých zariadení, kde v bu-
dúcnosti budeme realizovať takého školenia, boli doruče-
né všetky potrebné diagnostické materiály s tabuľkami tes-
tov“. Vykonané školenia boli určené personálu zariadení 
pre seniorov, aby zaškolení pracovníci týchto zariadení 
mohli svojich klientov, potenciálnych pacientov nasme-
rovať do príslušnej ambulancie očného lekára, ktorého 
však kontaktujú vopred s upozornením, že u klienta, kto-
rý navštívi ambulanciu oftalmológa, je podozrenie na 
očné ochorenie. Dozvedeli sme sa tiež, že už aj v minu-
losti chodili klienti rozličných zariadení do krajských stre-
dísk ÚNSS, kde sa mnohí z nich dozvedeli žiaľ, už nesko-
ro o svojom ochorení zraku a aj preto vznikol tento uve-
dený projekt. 

Na otázku Humanity: Od akého veku odporúča-
te začať s touto prevenciou, sme sa dozvedeli na ÚNSS: 
„Väčšina klientov, ktorí nás navštívili, mali vekom podmie-
nenú degeneráciu makuly. Je to ochorenie, ktoré sa vysky-
tuje medzi 60. – 65. rokom života. Čoraz častejšie sa však ob-

Druhá časť pomôcky, ktorá sa používa pri realizácii Očného testu 
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javujú prípady tohto ochorenia už aj v 50. i 40. roku živo-
ta človeka. Preto je prevencia taká dôležitá a aby sa urobila 
už v 40. roku života. Čo spôsobuje toto ochorenie, sa zatiaľ 
nevie, ale jeho včasné zachytenie očným lekárom môže po-
stup tohto ochorenia aspoň spomaliť“, ako tvrdia oftalmo-
lógovia a potvrdil nám to aj M. Horanič. 

Na ďalšiu otázku Humanity, či v budúcnosti ÚNSS roz-
šíri tento projekt aj pre seniorov, ktorí nie sú nijako inšti-
tucionalizovaní, ale žijú doma, sme sa dozvedeli priazni-
vú odpoveď: „Aktívni členovia klubov dôchodcov poznajú 
situáciu svojich členov, aj mnohé obce túto situáciu pozna-
jú. Obce by mali poskytovať aj komunitné služby a mali by 
mať aj svojho sociálneho pracovníka a tiež starať sa aj o ľudí 
vo vyskom veku. Preto sme sa snažili oslovovať aj samosprá-
vu obce a pre dve obce, ktoré prejavili záujem o tento projekt, 
budeme organizovať náš seminár. Teda, naša ponuka platí 
aj pre obce a samosprávy obcí“, ubezpečil nás M. Horanič. 

Margita Škrabálková
Snímky: autorka a archív ÚNSS

Nové formy starostlivosti o seniorov v pod-
mienkach slovenských miest, domácu starostlivosť 
o starých a ohrozených ľudí a problematiku aktív-
neho starnutia predstavili 21. marca tohto roku na 
tlačovej konferencii realizátori projektu HELPS na 
Slovensku, a to Sociologický ústav Slovenskej aka-
démie vied (SAV) a Združenie miest a obcí Sloven-
ska (ZMOS). 

Trojročný projekt HELPS o domácej starostlivosti 
o starých a ohrozených ľudí predstavuje stratégiu lokál-
nych partnerstiev v strednej Európe v rámci Európske-
ho regionálneho a rozvojového fondu (ERDF). Ako uvie-
dla Magdaléna Piscová zo SAV a Bruno Konečný zo 
ZMOS-u, starnutie populácie v strednej Európe je sku-
točnosťou a jednotlivé krajiny sa musia naň zodpoved-
ne pripraviť. Projekt vychádza z dvoch predpokladov. 
Prvým je, že deinštitucionalizácia starostlivosti o sta-
rých ľudí a ich zotrvávanie v ich pôvodnom prostredí, 
čo je pre spoločnosť výhodnejšie, než ich zverovanie 
do inštitucionálnej starostlivosti. Druhým je poznatok, 
že zotrvanie ľudí počas staroby v pôvodnom prostredí 
uprednostňujú aj samotní skôr narodení seniori. Uve-
dený projekt sa uskutočňuje od októbra 2011 a zúčast-
ňuje sa na ňom 12 partnerov z ôsmich stredoeuróp-
skych krajín: Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Ra-
kúska, Poľska, Slovinska, Talianska a Nemecka. Projekt 

sa rieši podľa Operačného programu Stredná Európa 
a je zameraný na európsku územnú spoluprácu. V tejto 
nadväznosti sa 19. až 21. marca tohto roku v Bratislave 
uskutočnilo stretnutie medzinárodnej pracovnej skupi-
ny HELPS, na ktorom sa diskutovalo pri okrúhlom sto-
le so zástupcami Rady vlády SR pre práva seniorov 
a tvorbu verejných politík. 

Slovenské pilotné aktivity sú dve. Prvá je zameraná 
na získanie poznatkov o využívaní telekomunikačného 
zariadenia „elektronický strážca“ v prirodzenom prostre-
dí klientov. Testované zariadenia sú určené najmä oso-
bám, ktoré sa vzhľadom na ich vek, zdravotný stav ale-
bo sociálnu situáciu môžu ocitnúť v stave akútnej po-
treby pomoci zo strany iných osôb. V projekte boli sle-
dované dva typy takýchto zariadení – domáce tiesňo-
vé volanie a mobilné tiesňové volanie. Druhá pilot-
ná aktivita vytvorila platformu pre interaktívnu výme-
nu skúseností, ale i bariér aplikovania rôznych typov po-
moci seniorom v praxi v súlade s platnou legislatívou. 
Na základe skúseností a poznatkov z pilotných aktivít 
v zúčastnených krajinách je úlohou realizátorov projek-
tu navrhnúť efektívne riešenia a odporúčania aplikácie 
takých nových spôsobov starostlivosti o starých ľudí, 
ktoré pomáhajú ich čo najdlhšej samostatnosti a zotr-
vaniu v domácom prostredí. 

Zdroj: TASR

Projekt HelPS Pre Aktívne StArnutie

Seniori oboznamujúci sa s funkciou očných testov , ktorým sa podro-
bili už mnohí seniori z domovov sociálnych služieb, ako aj klubov dô-
chodcov na Slovensku, aj vďaka projektu ÚNSS. 
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Zahraničným študentom združeným v orga-
nizácii Erasmus Student Network (ESN) v Bratisla-
ve nie sú starší ľudia ľahostajní. Prostredníctvom 
programu Social Erasmus sa totiž 6. mája tohto 
roku konal kultúrny program pre Domov sociál-
nych služieb a zariadenie pre seniorov v Rači. 

Hodinový kultúrny program pozostával z rôznych 
hudobných vystúpení zahraničných študentov v spolu-
práci so študentmi bratislavských vysokých škôl. V Do-
move sociálnych služieb a zariadení pre seniorov 
v Rači tak zazneli tóny anglických, španielskych, 
francúzskych i slovenských piesní. 

Krátko o organizácii ESN Bratislava:
Erasmus student network (ESN) Bratislava je nezisko-

vá medzinárodná študentská organizácia, ktorá združu-
je Vysoké školy v Bratislave. Aktívne spolupracuje s iný-
mi študentskými organizáciami na Slovensku aj v zahra-
ničí a vytvára tak čo najideálnejšie podmienky študen-

tom v zahraničí a zo zahraničia. Vďaka spolupráci je takto 
možnosť vytvárať aj poznávacie exkurzie do zahraničia 
a umožniť i ďalší rozvoj vedomostí v rôznych krajinách 
sveta. 

Social Erasmus je projekt medzinárodnej študent-
skej organizácie Erasmus students network (ESN), kto-
rá organizuje dobrovoľnícke aktivity, do ktorých zapája-
jú nielen zahraničných študentov, ale aj širšiu verejnosť. 
ESN Bratislava spolupracuje v oblasti sociálnych aktivít 
s Mestom Bratislava, Bratislavským okrášľovacím spol-
kom, Slobodou zvierat a mnohými ďalšími. Zo sociál-
nych aktivít ESN v Bratislave sa už konali projek-
ty ako Venčenie psov, Čistenie hradieb, Zbieranie 
vrchnáčikov z PET fliaš kvôli zbierke na invalidný 
vozík pre jedného malého zdravotne postihnutého 
chlapca, ako aj projekty ako „Nechajte bezdomov-
cov zarobiť si prácou“ a Skrášľovanie Devína.  

Veronika Rybárová, (SkolskyServis. sk) 
Bratislava

Priblížiť seniorom moderné informačné techno-
lógie, ovládanie mobilných telefónov či prácu s in-
ternetom boli cieľom podujatia, ktoré v máji tohto 
roku pripravilo Občianske združenie Digipoint. 

Týždňový workshop o internete a mobiloch sa za-
čal prezentačným dňom, zameraným na problematiku 
zdravia seniorov a ich oboznámenie sa s rôznymi po-
môckami na zlepšenie kvality života, možnosťou ties-
ňových volaní a iných služieb pre starších občanov. Pet-
ra Kotuliaková, zástupkyňa občianskeho združenia 
Digipoint, otvorila semináre s prísľubom osobnej skú-
senosti. To znamená, že každý zo zúčastnených senio-
rov má k dispozícii tablet a sám si môže vyskúšať rôzne 
funkcie, ktoré moderná pomôcka ponúka.  

Počas prvej prednášky na workshope vystúpila 
Irma Chmelová, ktorá pred dvoma rokmi založila we-
bovú stránku ProSenior a v apríli tohto roku aj prvý 
kamenný obchodík v Bratislave s rôznymi predmetmi 

a pomôckami uľahčujúcimi život seniorov. Účastníci sa 
dozvedeli o existujúcej ponuke služieb a rôznych po-
môcok, jednoduchých telefónoch s väčšími obrazov-
kami a tlačidlami vhodnými pre starších ľudí a rôznymi 
predmetmi do domácnosti. 

Zástupca seniorskej organizácie Samaritán infor-
moval o možnostiach domáceho tiesňového volania 
v prípade, ak je človek sám doma a príde mu zle alebo 
spadne a nemôže sám vstať.  

V ďalších dňoch workshopu predpoludním (od 10 
do 12 hodiny) sa seniori mali možnosť pod dohľadom 
odborníkov učiť pracovať s tabletom, pripájať sa a vy-
hľadávať informácie na internete, nakupovať cez inter-
net, oboznámiť sa aj s rizikami takéhoto nákupu. Naučiť 
sa komunikovať cez Skype a sociálne siete a podobne. 
Popoludní bol vyhradený čas na nácvik a skúšku toho, 
čo sa za posledné hodiny seniori naučili. 

Zdroj: TASR

k StArším ľuďom nie Sú ľAHoStAjní

internet A mobily Aj Pre Seniorov


