
 AKTÍVNY SENIOR 
Október je mesiac, v ktorom sa 

poradne zdravia pri regionálnych 

úradoch verejného zdravotníctva venujú 

prioritne populačnej skupine seniorov 

a to predovšetkým preto, že október je 

mesiacom úcty k starším.  

S pribúdajúcim vekom dochádza 

v organizme k mnohým zmenám, tie sú 

príznakom telesného a psychického 

opotrebovania. Tieto zmeny sú 

nevyhnutné, ale je na nás akou 

rýchlosťou nastúpia do nášho života.  

Tento rok ako hlavnú tému aktivít sme zvolili tému POHYB u seniorov. V rámci 

prevencie má pohybová aktivita veľký význam. Seniori majú možnosť využiť rôzne 

pohybové aktivity, ale je veľmi dôležité, aby si predovšetkým vedeli vybrať to, čo je pre nich 

vhodné a tým chránili svoje zdravie.  

S pribúdajúcim vekom sa častejšie objavujú rôzne zdravotné problémy. Proti 

mnohým z nich sa dá cielene pôsobiť prostredníctvom vhodného cvičenia či 

pohybovej aktivity. 

Pohyb má vplyv predovšetkým 

na zlepšenie ukazovateľov fyzickej 

kondície, ale aj na úpravu srdcovo-

cievneho systému, kontroly hladiny 

cukru v krvi, zníženie rizika spojeného 

s pohybovým aparátom (zlomeniny, 

pohyblivosť a funkčnosť kĺbov), 

zlepšenie kvality spánku, učenia sa 

nových informácií, zníženie rizika 

chorôb dýchacieho ústrojenstva, 

udržanie telesnej hmotnosť...                   

v neposlednom rade má pohybová 

aktivita aj antidepresívny účinok a tiež napomáha k rozširovaniu sociálnych kontaktov.  

Aktivity vhodné pre seniorov 

turistika/plávanie/bicyklovanie/chôdza/tanec/... 

Aktivity nevhodné pre seniorov 

silové tréningy/riskantné športy/... 



 

 

Pri pohybovej aktivite je 

taktiež dobré dbať na opatrenia ako 

sú, používanie vhodnej obuvi, 

vyhýbanie sa hladkým povrchom, 

voliť prechádzky len na bezpečných 

a dobre osvetlených miestach, 

postupné zvyšovanie záťaže,                      

pri akýchkoľvek ťažkostiach prerušiť 

vykonávanú činnosť. 

 

 

 

Týmito opatreniami znížime riziko poškodenia zdravia a to predovšetkým 

spôsobeného pádmi, ktoré predstavujú v seniorskom období problém.  

Výskyt pádov sa v seniorskom období zvyšuje. V priebehu roka až 25% seniorov                

vo veku 65-74 rokov spadne, nad 74 rokov je to až 50%. Pády sú taktiež častou príčinou 

hospitalizácií, ale aj úrazov. Piatou najčastejšou príčinou smrti sa uvádzajú práve pády.  

 

Zdravý, výkonný senior je schopný plánovať a organizovať si svoj čas 

samostatne, precvičuje si pamäť a má príležitosť k spoločenskému životu, 

ktorý je pre jeho psychiku nevyhnutný. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, počas mesiaca október 

organizuje aktivity určené pre seniorov. V priebehu celého mesiaca je k dispozícií poradňa 

zdravia, kde je možné v rámci dňa otvorených dverí si dať vyšetriť biochemické, 

antropometrické a somatické vyšetrenia. Taktiež poradňa zdravia organizuje besedy                       

so zameraním na pohybovú aktivitu a životný štýl seniorov priamo v kluboch seniorov.  

 

Vypracovalo: Oddelenie výchova k zdraviu  

 

Zdroje: 

KRAJČÍK, Š. 2005. Pády a ich príčiny v starobe. Dostupné na internete 

http://www.solen.sk/pdf/Krajcik.pdf 

LONGAUEROVÁ A., - MAGUROVÁ, D. Pohybové aktivity v kontexte zdravia seniorov. 

2018. Dostupné na internete:  

https://www.unipo.sk/public/media/files/docs/fz_veda/svk/dokument_145_31.pdf 

ONDRIOVÁ, I. - SLANINKOVÁ, J. 2015. Pohybová aktivita a seniori. Dostupné na 

internete:https://zdravi.euro.cz/clanek/pohybova-aktivita-a-seniori-479567?seo_name=mlada-

fronta-noviny-zdravi-euro-cz 

UHER, I. 2014. Determinanty kvality života seniorov. Dostupné na internete: 

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2014/utvas/determinanty_kvality_zivota_seniorov_uher.pdf 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA. 2012. Aktívne starnutie. Dostupné na internete: 

http://www.ruvzba.sk/poradne/Aktivne_starnutie_brozura.pdf 

zdroje obrázkov: internet 

 

 


