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Ú VOD
Starnutie je prirodzenou súčasťou biologickej podstaty
jednotlivca. Biologická evolúcia človeka sa prelína s kultúrnou,
takže v prípade, kedy akékoľvek demograﬁcké zmeny začínajú
negatívne ovplyvňovať život krajín, stáva sa populačná téma
mimoriadne aktuálnou. V tejto situácii sa nachádza súčasná
globálna spoločnosť. Stanoviská a vyhlásenia expertov upozorňujú
na to, že na prahu 21. storočia sú všetky krajiny sveta vystavené
výrazným populačným zmenám, pričom sa zhodujú v názoroch, že
najvýraznejším rysom populačného správania v 21. storočí bude
práve demograﬁcké starnutie.
Štádium dosiahnutého demograﬁckého prechodu, v ktorom
sa nachádzame, sa vyznačuje tým, že veková štruktúra populácie
je medzi jednotlivými krajinami a regiónmi sveta značne
diferencovaná s prevahou starnúcej populácie v ekonomicky
vyspelých krajinách. Väčšina dôsledkov diferenciácie má
ekonomický a sociálny charakter. Ich výsledkom sú rozdiely
v cenách faktorov, ktoré prinášajú aspoň prechodné ekonomické
príležitosti, umožnené medzinárodným tokom obchodu,
kapitálu a práce, ale v krajinách s vysokým podielom staršieho
obyvateľstva spôsobuje starnutie postupne rastúce náklady na
sociálne a zdravotné zabezpečenie rýchlo starnúcej populácie.
J edným z navrhovaných riešení čiastočného odbremenenia
zaťažených verejných systémov je koncept aktívneho starnutia,
ktorý vychádza nielen z fyzickej aktivity jednotlivca, ale vzťahuje
sa na pokračujúcu angažovanosť ľudí v sociálnej, ekonomickej,
duchovnej, či kultúrnej oblasti, ako i participáciu v občianskych
aktivitách.
Cieľom vedeckej monografie je na základe teoretických
východísk problematiky starnutia obyvateľstva, sociálnej politiky
a konceptu aktívneho starnutia identiﬁkovať hlavné problémy a
disproporcie a navrhnúť opatrenia na zmiernenie dôsledkov tohto
negatívneho trendu. Predmetom skúmania vedeckej monograﬁe
je sociálna politika v oblasti starnutia obyvateľstva, koncept
aktívneho starnutia, ekonomické a sociálne aspekty starnutia
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a opatrenia na zlepšenie životných podmienok obyvateľov v
dôchodkovom veku. Vzhľadom na vymedzený tematický priestor
záujmu, text monograﬁe reﬂektuje interdisciplinárny prístup a
zohľadňuje relevantné poznatky ekonomickej teórie, štatistiky,
ekonomickej demograﬁe a vybraných oblastí sociálnej politiky.
Praktické zameranie vedeckej monograﬁe, ale aj národných
dokumentov a verejných politík reagujúcich na problematiku
starnutia (Vízia a stratégia Slovenska do roku 2030 – dlhodobá
stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky - Slovensko
2030, Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030,
Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 - 2030,
Národná stratégia SR pre digitálnu integráciu), vychádza zo
zoznamu skupín ukazovateľov (tzv. domén), ale aj jednotlivých
indikátorov Indexu aktívneho starnutia Ekonomickej komisie
OSN pre Európu (UNECE), ktoré hodnotia úroveň aktívneho
starnutia na úrovni krajín Európskej únie (EÚ). Vzhľadom
na multidimenzionálnosť pohľadu na problematiku starnutia
a aktívneho starnutia populácie boli vo vedeckej monograﬁi
na dosiahnutie cieľa využité sekundárne údaje z databáz, ktoré
využíva UNECE a doplnené údajmi zo ŠÚ SR, Eurostatu,
Eurobarometra, spracovanými primárnymi údajmi z prieskumu
International Social Survey Programme (ISSP) a z vlastného
primárneho prieskumu v slovenských domácnostiach, ktoré sa
týkali objemu vykonávanej neplatenej práce, dobrovoľníctva
a využívania technológií v domácnostiach.
Na spracovanie údajov boli využité metódy deskriptívnej
štatistiky a vizualizácie dát, korelačná analýza a metóda DEA
nazývaná „beneﬁt of doubt“. Jedným z možných výstupov tejto
metódy je aj naznačenie rozdielu úrovne rozvoja aktívneho
starnutia v danej krajine od krajín s najefektívnejším využitím
svojich zdrojov v danej oblasti.
Prvá kapitola obsahuje obsahovo-kauzálnu analýzu názorov
domácich a zahraničných autorov zaoberajúcich sa problematikou
sociálnej politiky, starnutia populácie a aktívneho starnutia, ale
aj iniciatívami medzinárodných organizácií, grantových schém
a platforiem v oblasti aktívneho starnutia. Osobitnú pozornosť
venuje kompozitnému indexu aktívneho starnutia, ktorého úlohou
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je kvantiﬁkovať kapacity a úroveň aktívneho zapojenia staršej
populácie do sociálneho a ekonomického života v krajinách
Európskej únie s možnosťou komparácie jeho hodnotenia
v jednotlivých ukazovateľoch aj oblastiach. Postavenie Slovenska
v jednotlivých doménach indexu, príčiny a dôsledky aktuálneho
stavu a návrhy riešení sú obsahom nasledujúcich kapitol.
Druhá kapitola sa zaoberá demografickým vývojom na
Slovensku v nadväznosti na populačný vývoj v celosvetovom
kontexte a v Európe, ako aj sociálno-ekonomickou situáciou
slovenských strieborných domácností, keďže tá je základom pre
rozvoj možnosti „aktivizácie“ striebornej populácie vo viacerých
oblastiach individuálneho aj spoločenského života. Úroveň
aktívneho zapojenia má následne mnohostranný a ďalekosiahly
dopad na sociálno-ekonomickú oblasť, ale aj ďalšie sféry života
spoločnosti.
Tretia kapitola sa venuje návrhom opatrení na trhu práce,
v sociálnej a zdravotnej oblasti, v oblasti participácie striebornej
populácie do spoločenského života, vzdelávania a rekreačných
aktivít. Navrhované opatrenia vychádzajú z medzinárodne
uznaných iniciatív, ale súčasne rešpektujú limity a špeciﬁká
slovenského priestoru.
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