
OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 

     

Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, 

každý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí, je čas. Čas 

plynie, ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok 

za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme. Nie 

nadarmo práve október je mesiacom úcty k starším. 

Október – symbol jesene, je mesiac keď príroda naberá na 

svojej kráse plnosťou rôznych farieb. Dôchodkový vek – 

jeseň života, je životné obdobie, ktoré so sebou prináša 

dozrievanie múdrosti, skúsenosti, ale aj radosti a bolesti. Každý malý chlapec či dievča bude 

raz dedko – babka.  Nezabúdajme, všetci raz budeme starí.  Naši starší spoluobčania si 

zaslúžia úctu nás ostatných. Tvrdo pracovali, aby sme sa my mali lepšie. Vekom nadobudli 

rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdať mladším. Človek je krásny nielen vtedy, keď má 

svižný krok. Človek je krásny vďaka múdrosti.  

    Staroba neznamená koniec životnej aktivity, môže byť prospešná aj pre široké okolie. Život 

treba prežiť aktívne a produktívne, ak to človeku dovoľuje zdravotný stav, mal by tak urobiť. 

Nástup do dôchodku vôbec nemusí byť koncom životnej aktivity. Je obdivuhodné, že naše 

babičky a deduškovia študujú, chodia na výlety, do kina, do divadla, do internetovej kaviarne, 

či dokonca začali s podnikaním. Dôchodkový vek je ideálny na nadviazanie kamarátskych 

vzťahov s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy. Vedia sa vzájomne podporiť, poradiť si. 

Súčasťou zdravého starnutia je i dostatočná pohybová aktivita. Byť aktívny i v tomto veku je 

mimoriadne dôležité.  

význam pohybovej aktivity u seniorov 

 Zlepšuje činnosť srdca, prispieva k záťažovej adaptabilite orgnizmu a tým znižuje 

pravdepodobnosť vzniku srdcového infarktu. 

 Udržuje chrbticu vo funkčnej zdatnosti. 

 Pomáha udržiavať zdravé kosti, svaly a kĺby. 

 Uvoľňuje stresové napätie, znižuje pocity depresie a podporuje dobrý psychický stav. 

 Prispieva k redukcii nadmernej hmotnosti. 

 Formuje a zachováva optimálnu telesnú proporciu. 

 Znižuje riziko cukrovky. 

 Znižuje riziko vysokého krvného tlaku. 

 Zachováva a zvyšuje pohybovú výkonnosť. 

 Adekvátna pohybová aktivita urýchľuje rehabilitácie po ochorení a zraneniach. 

 Preventívne pôsobí proti civilizačným chorobám. 

 Predlžuje aktívny vek. 

 Spomaľuje proces starnutia.   



 Vďačná pohybová aktivita je chôdza, plávanie a bicyklovanie. 

 Vyberte si takú pohybovú aktivitu, ktorá Vám vyhovuje a je primeraná Vášmu 

zdravotnému stavu! 

    Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pracovníčky RÚVZ Trenčín v dňoch 21. – 22. 

októbra 2016 na výstavisku Expo Center Trenčín realizovali preventívne vyšetrenia 

účastníkov výstavy SENIOR. Preventívne vyšetrenia boli zamerané na meranie krvného tlaku, 

vyšetrenie celkového cholesterolu, % telesného tuku. Zároveň bolo klientom poskytnuté 

odborné poradenstvo zamerané na rizikové faktory civilizačných ochorení a zmenu životného 

štýlu. Poskytnutý bol zdravotno-výchovný materiál. Celkovo bolo vyšetrených 116 

účastníkov výstavy.  

 

    Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz 

povedali milé slovo. Nie je ťažké slovami človeka rozplakať, oveľa ťažšie je vyrieknuť slová, 

ktoré ho podporia, posilnia a povzbudia. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Nedá sa 

zastaviť. Preto je dôležité zostať empatickým a  citlivým človekom, ktorý podá pomocnú ruku 

nevládnemu a zotrie slzu utrápenému.  

 

 

Vypracovalo: odd. Výchovy k zdraviu, RÚVZ Trenčín 

 

 

 

 

 


