
„Mladí krásni 
ľudia sú hračkou 

prírody, ale krásni 
starí  ľudia sú 

umelecké diela  “     
Buddha 

Október je mesiac, ktorý je 
oslavou jesene života 

a pripomienkou úcty k všetkým 
starším ľuďom, ktorá by mala 

byť nenásilná, spontánna 
a nepretržitá po celý rok, 
pretože oni si ju zaslúžia. 



Aktívne starnutie je politická vízia, ktorá je 
odpoveďou na demografický vývoj 

v posledných desaťročiach. Podpora 
aktívneho starnutia by mala zaistiť, že aj pri 

zvyšujúcom sa 
podiel starých ľudí v populácii, zostane 

spoločnosť zdravá a udrží si ekonomickú 
výkonnosť 

(Foster & Walker, 2013) 

 kvalita zdravotnej 
starostlivosti 
 prevencia 
 zdravý životný štýl 

 zapojenie seniorov do 
diania v spoločnosti 
 prostredníctvom 
zamestnanosti, politiky, 
vzdelávania, umenia a 
náboženstva. 

je zameraný na zvyšovanie 
pocitu bezpečia,  
 dôstojnosti a starostlivosti 
o tých starších ľudí, ktorí to 
potrebujú 



Udržať si dobré ZDRAVIE 

Byť schopný 

POSTARAŤ SA 
O SEBA 

Mať PRIATEĽOV, 
RODINU 

Byť schopný uspokojiť svoje 
POTREBY A ŽELANIA  

Riadiť sa svojimi 
VNÚTORNÝMI ZÁSADAMI 

A HODNOTAMI 
Cítiť sa DOBRE a 

SPOKOJNE počas svojho 
života  



Výsledky vedeckého 
bádania naznačujú aj 

možnosť ochrany pred 
rakovinou pľúc, 

pankreasu. 

Existujú presvedčivé vedecké dôkazy o tom, 

že pohybová aktivita znižuje riziko 
rakoviny hrubého čreva 

a konečníka. 

Pohyb však veľmi pravdepodobne 
chráni človeka aj  

pred rakovinou prsníka 
a maternice.  

znižuje zásoby nadmerného telesného tuku, 
ktorý zvyšuje riziko zhubných ochorení 
 

znižuje citlivosť svalových buniek na inzulín 
 

má priaznivý vplyv na pohlavné hormóny 
a znižuje koncentráciu rizikových hormónov 
 

zrýchľuje črevnú peristaltiku a odsun 
toxických látok z hrubého čreva stolicou 
podporuje imunitné procesy 
 

znižuje zápalovú aktivitu v organizme 



Pohyb zodpovedajúci veku, telesnej 
kondícii a zdravotnému stavu. Objem 
a intenzitu pohybu vždy prispôsobte 

svojim aktuálnym zdravotným 
možnostiam. Aj tu platí – pomaly 

ďalej zájdeš. Ak sa liečite, poraďte sa 
pred začatím akéhokoľvek cvičenia či 

tréningového plánu so svojím 
ošetrujúcim lekárom. 

Ak ste doteraz neboli na pravidelný 
pohyb zvyknutí, začnite 

jednoduchými cvičeniami či 
prechádzkami. Najprirodzenejšie sú 

prechádzky v svižnom tempe, 
plávanie, bicyklovanie, rehabilitačné 

cvičenia alebo joga. 

Spočíva v pravidelnej fyzickej 
aktivite počas celého roka, 

najlepšie celoživotne. Na to, 
aby sme pocítili prvé 

pozitívne zdravotné účinky, sa 
musíme pravidelne hýbať 

aspoň 3 až 6 mesiacov. 
Zlepšený spánok, nárast 

energie, viac radosti zo života 
– to všetko sa dostaví takmer 

okamžite.  


