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Abstract 

The submitted study is the author's output from solving the research project VEGA 

no. 1/0001/18 called Preparation for aging and old age - possibilities of andragogical 

intervention. The study explains the concept of social communication that is 

perceived here as the key psychical need of people in the old age. The author looks at 

social communication from chosen sciences, and he deals, in more detail, with 

functions, motives, specific features, and barriers in social communication with 

seniors. He also offers possibilities of developing social communication in the senior 

age. 
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Abstrakt 

Predkladaná štúdia, ktorá je autorovým výstupom z riešenia výskumného projektu 

VEGA č. 1/0001/18 s názvom Príprava na starnutie a starobu – možnosti 

andragogickej intervencie, približuje sociálnu komunikáciu ako kľúčovú psychickú 

potrebu osôb v seniorskom veku. Autor na sociálnu komunikáciu nazerá cez prizmu 

vybraných vied a bližšie sa venuje funkciám, motívom, špecifikám a bariéram 

sociálnej komunikácie so seniormi, ako aj možnostiam rozvíjania sociálnej 

komunikácie v seniorskom veku.    

Kľúčové slová: sociálna komunikácia, psychické potreby seniorov, seniori, funkcie, 

motívy, špecifiká a bariéry sociálnej komunikácie, možnosti rozvíjania sociálnej 

komunikácie 

 

Úvod 

 O sociálnej komunikácii v jej rozmanitých podobách sa neraz diskutuje ako 

o psychickej potrebe, o kľúčovej alebo sociálnej kompetencii či o interakčnom 

procese v spoločenskom živote každého človeka, seniorov z tejto skupiny 

nevynímajúc. Sociálna komunikácia sprevádza psychosociálny vývin každého 

jednotlivca od narodenia až po smrť (porovnaj napr. Langmeier, Krejcirova, 1998; 

Vagnerova, 2000), a zároveň sa svojím spôsobom priamo premieta v spoločenských 

a občianskych kompetenciách a v kompetencii komunikovať v materinskom a cudzom 

jazyku, o ktorých sa zmieňuje Odporúčanie Európskeho parlamentu a rady o 

kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie vo svojej prílohe Kľúčové 

kompetencie pre celoživotné vzdelávanie – európsky referenčný rámec. N. Chomsky 

(1966, in: Vybiral, 2009: 48) chápe pod kompetenciou v psycholingvistickom 

kontexte schopnosť človeka v danom jazyku neobmedzene vytvárať nové vety. 

„Človek pozná a ovláda systém znakov, rozumie pravidlám jeho kombinatoriky, vie 

ho správne použiť a pozná, ak je použitý nesprávne“ (Vybiral, 2009: 48). Uvádzané 

vymedzenie akcentuje predovšetkým jazykový rozmer (sociálnej) komunikácie. Treba 

ale uviesť, že sociálna komunikácia má vo svojom základe aj sociálny rozmer, ktorý 

zdôrazňuje napr. M. Hupkova (2010: 141), keď uvádza, že sociálna komunikácia je 

jednou zo sociálnych kompetencií človeka. Na strane druhej V. Strnadova (2011: 26) 
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píše o sociálnej komunikácii ako o interakcii pomocou verbálnych alebo neverbálnych 

kódovaných symbolov.  

 Viaceré z popisovaných atribútov sociálnej komunikácie prezentujeme 

v našej štúdii, avšak s dôrazom na seniorský vek, hoci mnohé v práci citované 

publikácie sa (sociálnej) komunikácii venujú skôr všeobecne.      

 

Sociálna komunikácia ako kľúčová psychická potreba seniorov   
P. Hartl a H. Hartlova (2010: 433) definujú potrebu ako „stav človeka, ktorý 

znamená porušenie vnútornej rovnováhy (homeostázy) či nedostatok vo vonkajších 

vzťahoch osobnosti“. Azda najznámejšia sa javí hierarchia potrieb A. Maslowa, ktorý 

rozlišuje nižšie (fyziologické) a vyššie (psychogénne) potreby (Hartl, Hartlova, 2010: 

179).  

Samotná prax dosvedčuje, že potreby človeka variujú s jeho vekom, 

sociálnym statusom, zdravotným stavom a vplyvom mnohých ďalších vonkajších i 

osobnostných faktorov. Odchodom človeka z pracovného života, v dôsledku 

dosiahnutia starobného dôchodku, sa neraz od fundamentov mení jeho osobný 

i spoločenský život (viac o tom napr. Vagnerova, 2000; Balogova, 2005; Haskovcova, 

2010; Krivohlavy, 2011; Kovac, 2013).   

M. Vagnerova (2000: 467-470) bližšie špecifikovala psychické potreby 

seniorov (a zmeny v nich) v období ranej staroby, ku ktorým zaraďuje potrebu 

stimulácie (súvisí s dostatočným prísunom zmysluplných aktivít a podnetov, ktoré by 

staršieho človeka adekvátne napĺňali), potrebu orientácie a učenia (seniori musia 

hľadať nový životný štýl a učiť sa novým adaptačným stratégiám, potrebným pre 

zvládanie životných zmien), potrebu aktivity (nájsť pre staršieho človeka činnosti, 

ktoré by mohol vykonávať, a zároveň by sa pri nich cítil užitočný), potrebu citovej 

istoty a bezpečia (senior potrebuje byť niekam zaradený a ostatnými členmi 

spoločenstva akceptovaný), potrebu sebarealizácie (hľadanie nového spôsobu 

sebarealizácie a sebapotvrdenia) a potrebu otvorenej budúcnosti (seniori sa musia 

vyrovnať s realitou, že už nebudú vykonávať profesijnú rolu a musia si nájsť iný 

zmysel svojho života).   

Z výskumu, ktorý sme realizovali v takmer všetkých krajoch Slovenska v 

zariadeniach pre seniorov na vzorke 259 respondentov, ktorými boli 

inštitucionalizovaní seniori, vyplynulo, že spoločenské posedenia (50,97%), spoločné 

stretnutia so seniormi z iných zariadení (35,91%) a hranie spoločenských hier 

(31,66%) ako konkrétne podoby sociálnej komunikácie (resp. interakcie) patria k tým 

aktivitám, o ktoré prejavili seniorskí klienti najväčší záujem (Hatar, 2014: 43-44). 

Svojím spôsobom aj výskum N. Hrapkovej (2008: 32-33) na vzorke 841 

respondentov, ktorými boli poslucháči U3V, resp. jej podobných inštitúcií z viacerých 

krajín, potvrdil, že respondenti vidia význam štúdia vo vyššom veku v tom, že, okrem 

iného, majú sociálny kontakt a spoznávajú nových ľudí (53 %). Aj výskum B. 

Balogovej (2008: 20), do ktorého sa zapojilo 51 študentov U3V PU v Prešove, 

dokazuje, že druhým najpočetnejšie zastúpeným motívom, prečo sa rozhodli pre toto 

štúdium, bolo stretávanie sa s ľuďmi a nadobúdanie nových sociálnych kontaktov (61 

%).     

Prax dosvedčuje, no túto skutočnosť potvrdzujú nielen už zmieňované, ale 

aj rôzne ďalšie výskumné zistenia (napr. Zimermanova, 2012; Lenhardtova, M. et al., 

2015; Homolova, E., 2018), že starší ľudia sa zúčastňujú rozmanitých aktivít najmä 

kvôli sociálnemu kontaktu a sociálnej komunikácii, ktorá je jeho súčasťou. Preto 

zvlášť v tejto fáze života hrajú významnú úlohu rôzne pravidelné i príležitostné 

činnosti, na ktorých starší ľudia obligatórne alebo fakultatívne participujú. Tieto 

činnosti môžu mať tak súkromný (napr. starostlivosť o vnúčatá alebo o iných 

nesebestačných členov rodiny), ako aj verejný (napr. dobrovoľníctvo, záujmové 

inštitucionálne vzdelávanie) charakter. 
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Význam, špecifiká a limity sociálnej komunikácie so seniormi  

 Sociálna komunikácia má svoje miesto v rôznych oblastiach spoločenského 

života, a zároveň predstavuje predmet skúmania rôznych vied či vedných disciplín, 

ktoré na ňu nazerajú cez vlastnú prizmu.    

Sociológ B. Geist (1992: 175) uvádza, že „sociálna komunikácia je taká 

komunikácia, ktorej zmysel je orientovaný na partnera (jedinca, sociálny útvar, 

a pod.) rovnakého druhu, tzn., že je interakčným procesom vzájomného 

dorozumievania, ktorým sú medzi partnermi spravidla rovnakého druhu oznamované, 

príp. vymieňané konvencionálne znaky, platné v určitom referenčnom systéme 

významov, reprezentujúcich intendované významy“. Psychológovia P. Hartl a H. 

Hartlova (2010: 259-260) konštatujú, že sociálna komunikácia netkvie iba 

v obyčajnom prenose informácií, ale predpokladá aj (ich) porozumenie, v podstate 

predstavuje partikulárnu súčasť (prípad) interakcie (porovnaj tiež interakcia a sociálna 

interakcia: Hartl, Hartlova, 2010: 227). M. Gondova (1999: 16) taktiež píše, že 

„súčasťou sociálnej interakcie a percepcie je aj sociálna komunikácia“. Podobne sa 

zmieňuje o komunikácii a interakcii aj K. H. Delhees (1994: 12), ktorý vysvetľuje 

rozdiel medzi nimi, pričom raz popisuje interakciu a potom zase komunikáciu ako 

nadradený pojem. Autor sumarizujúc uvádza, že „pri komunikácii sú silnejšie 

zdôrazňované obsahy interpersonálnej situácie a ich význam pre interakčného 

partnera a pri interakcii vzťah medzi partnermi a jeho význam pre nich“ (Delhees, 

1994: 12). V. Strnadova (2011: 26) poznamenáva, že „interakcia sa môže v pozitívnej 

podobe realizovať ako kooperácia alebo participácia, konsenzus (dohoda) alebo 

akomodácia (prispôsobenie). V negatívnej podobe ako kompetícia (súťaživosť), 

rivalita (súperenie), diskriminácia, konflikt alebo boj“.   

Sociálna komunikácia, podobne ako pedagogická komunikácia, má 

niekoľko rovín, zjednodušene môžeme hovoriť o obsahovej rovine, procesuálnej 

rovine a o vzťahovej rovine (Gavora a kol., 1988, in: Sutakova, Ferencova, 

Zahatnanska, 2017: 15), i keď M. Hupkova (2010: 144) uvádza iba obsahovú 

(denotatívnu) a formálnu (konotatívnu) úroveň sociálnej komunikácie.  

Ako sme už naznačili na inom mieste našej štúdie, sociálna komunikácia má 

pre seniorov veľký význam. Z. Vybiral (2009: 31-32) popisuje sedem funkcií 

komunikácie, a to informatívnu (informovať), inštruktážnu (inštruovať), persuazívnu 

(presvedčiť), vyjednávaciu/ operatívnu (vyjednať, dohodnúť sa), zábavnú (pobaviť), 

fatickú/kontaktnú (kontaktovať sa) a sebaprezentačnú (predviesť sa) funkciu. J. 

Gabura (2010: 13), odvolávajúc sa na iných autorov, uvádza ďalšie funkcie sociálnej 

komunikácie, ako napr. výchovno-vzdelávacia, socializačná, motivačná, úniková a 

ventilačná, ktoré sa spolu s predchádzajúcimi funkciami v nemalej miere odrážajú aj v 

sociálnej komunikácii seniorov. Motivácia k účasti na (sociálnej) komunikácii je 

u každého seniora iná. Vo všeobecnosti možno rozlišovať niekoľko motívov 

komunikácie, ako napr. kognitívna motivácia (senior sleduje odovzdanie nejakej 

myšlienky, poznatku, vyjadrenie názoru a pod.), zisťovacia a orientačná motivácia 

(senior sa pýta, aby sa lepšie orientoval v názoroch, postojoch, témach, o ktorých sa 

baví, a pod.), združovacia motivácia (senior vstupuje do komunikácie, pretože má 

potrebu nadväzovať sociálne kontakty), sebapotvrdzovacia motivácia (ide 

o potvrdenie si vlastnej ceny), adaptačná motivácia (senior komunikáciou vyjadruje 

svoje postavenie, sociálne roly, zároveň sa prispôsobuje prostrediu atď.), „presilová“ 

motivácia (vychádza z potreby človeka uplatniť sa, upútať na seba pozornosť a pod.), 

pôžitkárska motivácia (súvisí napr. s potrebou človeka oddýchnuť si, zabaviť sa 

a pod.), existenciálna motivácia (komunikácia, ktorá dáva zmysel života) a i. 

(Vybiral, 2009: 33-35).       
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Komunikácia so seniormi v rôznych sociálnych situáciách (v rodine, medzi 

priateľmi, na verejnosti, v ďalšom vzdelávaní a pod.) má svoje špecifiká, nehovoriac 

o osobitostiach komunikácie so seniormi vôbec. A. Pokorna (2010: 54) menuje 

faktory, ktoré ovplyvňujú schopnosť seniora prijímať obsah komunikácie, a to sú 

fyzické, psychické, kognitívne a psychosociálne zmeny. Ďalej menuje činitele, ktoré 

ovplyvňujú schopnosť seniora dekódovať obsah komunikácie, ako napr. súčasný 

psychický a fyzický stav, kognitívne zmeny, temperament, charakter, vzdelanie a pod. 

Poslednú skupinu faktorov tvoria tie, ktoré ovplyvňujú schopnosť seniora produkovať 

nové obsahy či reakcia na pôvodnú informáciu. Ide o nasledovné faktory: súčasný 

psychický a fyzický stav, kognitívne zmeny, vekové osobitosti sémantickej 

a epizodickej pamäti, schopnosť slovnej produkcie a ďalšie (Pokorna, 2010: 54).              

Neraz sú nezvládnuté pravidlá komunikácie so seniormi pôvodcom 

medzigeneračných, ale aj vnútrogeneračných konfliktov1, nezáujmu seniorov 

o komunikáciu, nepochopenia sprostredkovaného obsahu a pod. M. Hauke (2014: 86-

87) preto odporúča rešpektovať určité pravidlá pri (sociálnej) komunikácii so 

seniormi, a to: 1) Nedávať rady, pokiaľ o ne senior nestojí. 2) Rešpektovať seniora aj 

s jeho zvláštnosťami. 3) Vnímať želania seniora a nebrať ich na ľahkú váhu. 4) 

Pracovať s príbehom seniora, ktorý nám rozpráva. 5) Nepasovať sa do úlohy 

záchrancu a riešiť problémy za seniora. 6) Nebagatelizovať problémy seniora. 7) 

Komunikovať so seniorom takým spôsobom, ktorý zodpovedá jeho veku. 

Faktom však zostáva, že jednoduchosťou (s prihliadnutím na vek, 

schopnosti, zdravotné obmedzenia a i.), usporiadanosťou (obsahu komunikácie), 

stručnosťou a podnetnosťou (zaujímavosť, aktuálnosť a emočná stránka obsahu 

komunikácie) možno docieliť, že komunikácia (so seniormi) bude zrozumiteľná 

(Hauke, 2014: 87). Autorka ďalej uvádza, že v komunikácii so staršími ľuďmi treba 

hovoriť adekvátne nahlas, správne artikulovať, prihliadať na fyzický stav a iné 

zdravotné obmedzenia, používať slovník staršej generácie, trpezlivo počúvať, 

využívať taktilnú komunikáciu a prispôsobiť im tempo reči (Hauke, 2014: 88).    

Proces starnutia, ktorý sa prejavuje v oblasti biologickej, psychickej, 

sociálnej a duchovnej (bližšie o tom napr. Cornanicova, 1998; Vagnerova, 2000; 

Hotar, Paska, Perhacs et al., 2000; Balogova, 2005; Krivohlavy, 2011; Kovac, 2013 

a i.), i samotná staroba neraz prinášajú do života starnúceho a starého človeka rôzne 

prekážky, s ktorými sa musí vyrovnať, príp. ich preklenúť. Rôzne bariéry sa objavujú 

aj v rovine komunikačnej. M. Venglarova (2007: 74-75) ich člení do troch skupín, a to 

bariéry na strane seniora (neochota, nedôvera, obavy, tabu témy, únava, stres, úzkosti 

a i.), bariéry na strane pracovníka, príp. možno dodať komunikačného partnera 

(strach zo závažných tém, nedostatok času, zlá skúsenosť so seniorom a i.) a bariéry, 

ktoré sa vyskytujú v prostredí (hluk, absentujúce súkromie, zhon a ďalšie). Autorka 

ďalej správne poznamenáva, že pokiaľ senior fyzicky trpí v dôsledku rôznych 

zdravotných problémov, ktoré má, jeho záujem o spoločenskú rovinu komunikácie 

klesá (Venglarova, 2007: 75). A. Pokorna (2010: 53) píše o vnútorných bariérach, ku 

ktorým radí napr. obavy z neúspechu, negatívne emócie, nepripravenosť, fyzické 

nepohodlie, chorobu a prekážky, vyplývajúce z prežívania či zdravotného stavu 

seniora, a o vonkajších bariérach, medzi ktoré počíta napr. hluk, šum, vizuálne 

rozptýlenie, neschopnosť počúvať a prekážky z vonkajšieho prostredia.  

V sociálnej komunikácii so seniormi hrajú významnú (negatívnu) rolu 

viaceré z uvádzaných bariér, ktoré je potrebné podľa možností eliminovať. Osobitnú 

pozornosť si zasluhujú aj nevhodné spôsoby komunikácie so staršími ľuďmi, ako 

                                                           
1  B. Zapletal a J. Misikova (2002: 31) sa pri výklade pojmu sociálna mobilita, t. j. 

„pohyb jednotlivcov a skupín v sociálnej štruktúre“, zmieňujú o intrageneračnej 

(pohyb v rámci jednej generácie) a intergeneračnej (pohyb medzi dvomi alebo 

viacerými generáciami) mobilite. Uvádzaný model sa dá uplatniť aj v nami 

riešenej problematike.  
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napr. elderspeak, directive speech, bossy talk, baby talk, newspeak, nursing speak 

alebo overly nurturing talk (viac o nich: Pokorna, 2010: 61-67).      

V predkladanej štúdii sme venovali zvýšenú pozornosť seniorom bez 

závažnejších (mentálnych) zdravotných obmedzení, akým je napr. Alzheimerova 

choroba, ktoré akiste ovplyvňujú aj kvantitu a kvalitu sociálnej komunikácie seniorov 

medzi sebou navzájom, s rodinou, opatrovateľmi a osobami/inštitúciami z externého 

sociálneho prostredia. Bližšie sa komunikácii s touto špecifickou skupinou starších 

osôb venujú rôzne publikácie (napr. Venglarova, 2007; Jirak, Holmerova, Borzova et 

al., 2009; Hauke, 2014 a ďalší). Len na okraj uvádzame, že okrem zdravotného stavu 

vplýva na kvalitu komunikácie ešte mnoho ďalších faktorov, ktoré J. Gabura (2010: 

35-36), na základe iných prác, zhrnul nasledovne: osobnosť komunikačných 

partnerov, kvalita percepcie, typ prostredia, participácia ďalších osôb, vonkajší vzhľad 

komunikačných partnerov, vzťah k adresátovi, recipročný vzťah komunikačných 

partnerov, kultúrny a časový kontext, motivácia, komunikačné normy, atmosféra a 

médiá prenosu.        

 

Namiesto záveru 

 Okrem sociálneho kontaktu a sociálnej komunikácie, zastúpenej v bežnom 

živote seniorov, existujú aj profesionálne ponúkané aktivity na rozvíjanie 

komunikačných zručností (spôsobilostí), či sociálnej komunikácie ako takej. Jednou 

z nich je aj výcvik personálnych a sociálnych spôsobilostí, ktorý sa môže realizovať 

tak u sebestačných seniorov, a to napr. počas štúdia na univerzite tretieho veku (viac o 

tom: Hupkova, Zimermanova, 2012), ako aj u nesebestačných seniorov, žijúcich 

v zariadení sociálnych služieb, a to napr. v rámci rôznych povinných a/alebo 

nezáväzných aktivít (bližšie o tom: Zakon c. 448/2008 Z. z. o socialnych sluzbach 

v zneni neskorsich predpisov; Hatar, 2014). Ďalšou z možností na rozvíjanie sociálnej 

komunikácie v starobe je aj cudzojazyčné vzdelávanie, ktoré je taktiež zamerané na 

nadobúdanie či rozvíjanie komunikačných zručností (spôsobilostí), i keď v cudzom 

jazyku. E. Stranovska (2011: 34) uvádza, že „učenie sa cudziemu jazyku v sebe 

zahŕňa nielen osvojovanie si výslovnosti, pravopisu, gramatických pravidiel, 

komunikatívnych zručností a pod., ale aj zmenu seba samého prostredníctvom 

osvojenia si nových sociálnych noriem, mravov, zvykov kultúry cudzieho jazyka, čo 

má významný vplyv na sociálnu povahu jednotlivca. Posilňuje sa interkultúrne 

povedomie, poznanie iných kultúr, zvyklostí a uvedomovanie si vlastnej identity“. E. 

Homolova (2018: 15) potvrdzuje, že seniori participujú na cudzojazyčnom vzdelávaní 

aj kvôli sociálnym kontaktom, spoločenskej angažovanosti, zmysluplnému prežívaniu 

voľného času, zvládaniu zmien, vyplývajúcich z odchodu z pracovného života, ako aj 

kvôli udržovaniu vlastných psychických a telesných síl. V našich podmienkach sa 

problematike cudzojazyčného vzdelávania seniorov venovali napr. C. Hatar a S. 

Grofcikova (2016), C. Hatar (2016), C. Hatar, P. Jedlickova a M. Muller de Morais 

(2017), C. Hatar a P. Jedlickova (2018), E. Homolova (2018) a ďalší. V neposlednom 

rade sa na rozvíjanie sociálnej komunikácie u seniorov môže využiť aj 

medzigeneračné učenie. P. Jedlickova (2017: 29), na základe iných autorov, uvádza 

viaceré benefity medzigeneračného učenia pre seniorov, medzi inými aj rozvoj 

sociálnych zručností.2 M. Hupkova (2010: 8) konštatuje, že „dôležité sociálne 

spôsobilosti sa vzťahujú k procesom sociálnej percepcie, sebapoznávania 

a poznávania druhých, ku komunikácii, zvládania konfliktov a náročných životných 

                                                           
2  Odborná psychologická literatúra používa namiesto pojmu sociálne, príp. 

komunikačné zručnosti pojem sociálne, príp. komunikačné spôsobilosti 

(podrobnejšie o tom napr. Hupkova, 2010).  
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situácií“, pričom sociálne spôsobilosti podľa autorky obsahujú prvky, ktoré sa 

vzťahujú k sebe samému, a prvky, ktoré sa týkajú medziľudských vzťahov.  

 Z uvedeného nám vyplýva, že existuje množstvo príležitostí, ako 

podporovať spoločenský život seniorov, ktorého súčasťou je aj samotná sociálna 

komunikácia, aby aktívne prežívali obdobie vlastnej staroby (k aktívnemu starnutiu 

viď napr. Aktiv Altern: Rahmenbedingungen und Vorschläge für politisches Handeln, 

2002; Petrova Kafkova, 2012; Repkova, 2012a,b; Butorova et al., 2013).              
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