
1. október –Medzinárodný deň starších 
 

 

 

Medzinárodný deň starších ľudí si pripomíname 1.októbra. Organizácia Spojených 

národov ho vyhlásila so zámerom upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie, 

oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti, poukázať na rovnosť postavenia a dôstojnosť života 

starších ľudí.Cieľom je udržať seniorov čo najdlhšie pri dobrom zdraví, aby mohli žiť vo 

svojom domácom prostredí a hľadať spôsoby ich začlenenia do pracovného procesu. 

    Prevencia  - Stravovanie a pohybová  aktivitaseniorov 

S vekom postupne klesá fyzický výkon a tým aj výdaj energie. Spomaľuje sa metabolizmus, 

trávenie a celková látková výmena. Senior často užíva veľa liekov, ktoré ovplyvňujú jeho 

metabolizmus. Napriek špecifikám, význam výživy zostáva zachovaný.Medzi vhodné 

potraviny patria najmä obilniny, ovocie, zelenina, mliečne výrobky, strukoviny. Odporúča sa 

obmedziť konzumáciu mäsa ( 2-krát týždenne) a naopak, uprednostniť mäso z hydiny, rýb, 

chudé bravčové a hovädzie. Pri príprave jedál používať dusenie alebo varenie, obmedziť 

vyprážanie. Starší ľudia by mali jesť menšie dávky, ale častejšie (5 až 6-krát denne). Každý 

deň by mali zjesť nejaký mliečny výrobok (jogurt, kyslé mlieko, tvaroh, nízkotučné syry). 

Večera má byť čo najľahšia (múčne jedlá, zemiaky, cestoviny). Nevečerať po 19. hodine. 

Treba vynechať jedlá škodiace zdraviu, zaťažujúce žalúdok a tráviacu sústavu, mastné, sladké 

a príliš slané či korenisté. Obmedziť alebo úplne vynechať údeniny, tučné syry, ťažké 

omáčky, mastné mäsá. Napriek oslabenému pocitu smädu je potrebné prijímať dostatok 

tekutín (vo forme nápojov, napr. bylinkových čajov, minerálok, ako aj polievok). 



Pohybová aktivitazlepšuje činnosť srdca, prispieva k záťažovej adaptabilite organizmu a tým 

znižuje pravdepodobnosť vzniku srdcového infarktu,udržuje chrbticu a kĺby vo funkčnej 

zdatnosti, posilňuje svalstvo, od ktorého je funkcia kĺbov a chrbtice závislá,uvoľňuje stresové 

napätie, prispieva k redukcii nadmernej hmotnosti,formuje a zachováva optimálnu telesnú 

proporciu,zachováva a zvyšuje pohybovú výkonnosť. Adekvátna pohybová aktivita urýchľuje 

rehabilitácie po ochorení a po zraneniach,preventívne pôsobí proti civilizačným 

chorobám,predlžuje aktívny vek,celkovo spomaľuje proces starnutia. 

Najprirodzenejšou telesnou aktivitou pre človeka jechôdza. Je toaktivita, ktorú môže 

vykonávať ktokoľvek bez ohľadu na vek a pohlavie,zúčastňuje sa na nej pomerne veľa 

svalov. Plávaniezapája do činnostivšetky hlavné svalové skupiny, pri plávaní sa vztlakom 

vody znižuje tlak nakĺby a kosti. Bicyklovanieje vhodné pre tých, ktorí majú problémy 

s kĺbmi. 

         HEPZaVkZ 


