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Abstrakt

Každý z nás má o prežívaní jesene života iné predstavy.

Médiá nám ponúkajú obraz dobre vyzerajúceho človeka

na prvý pohľad kypiaceho zdravím (telesným i duševným),

finančne zabezpečeného, ktorý delí svoj voľný čas medzi

rodinu, záľuby, vzdelávanie a cestovanie. Skutočné užívanie

si benefitov, ktoré dôchodkový vek so sebou prináša, je však

silne individualizovaným procesom.

Tento príspevok sa zaoberá pojmom „Úspešné starnutie“,

skúma, ktorými predpokladmi a faktormi je definovaný

(fyzickými, mentálnymi, sociálnymi, vzdelanostnými, atď.).

Zameriava sa aj na aktivity, ktoré prevádzkované

celoživotne, fungujú ako akási forma prevencie pred

„Neúspešným starnutím“ a dokážu prispieť

k plnohodnotnému a aktívnemu tráveniu tretieho veku.



Ideál



Nadsázka



Realita



Vek odchodu 

do dôchodku

Zatiaľ na Slovensku žiadnu fixnú hornú hranicu pre

odchod do starobného dôchodku stanovenú nemáme,

naopak realitou je jej každoročné zvyšovanie. Sociálna

poisťovňa na Slovensku s termínom 1. január 2019

zmenila spôsob určovania dôchodkového veku.

Konkrétny dátum dovŕšenia dôchodkového veku závisí

od dátumu narodenia poistenca. U žien sa tento vek

znižuje podľa počtu vychovaných detí. (Sociálna

poisťovňa, 2019)
rok narodenia dôchodkový vek

1957 62r + 6m

1958 62r + 8m

1959 62r + 10m

1960 63r + 2m



Ekonomické 

zabezpečenie



Zdravotný stav 

a zdravotnícka starostlivosť



Fyzická aktivita a cvičenie



Účasť na aktivitách 

celoživotného vzdelávania



Spoločenské väzby 

a medziľudské kontakty



Účasť na kultúrnom 

a spoločenskom živote



Účasť 

na politickom živote



Uspokojivý partnerský 

a rodinný život 



Úspešné a neúspešné 

kognitívne starnutie

Pri zastropovaní veku odchodu do dôchodku sa len

málo prihliada k takému nevyhnutnému predpokladu

každého pracovného výkonu, akým je dobrý zdravotný

stav pracujúceho vnímaný v rovine fyzického

i mentálneho zdravia. Navyše starnutie neprebieha

u každého človeka rovnako ako podľa vopred

narysovanej šablóny. Je to silne individualizovaný

proces. Každému jednotlivcovi prináša jeseň života iné

malusy aj iné benefity. Zjednodušene povedané,

môžeme starnúť úspešne alebo neúspešne, normálne,

alebo nenormálne.



Úspešné a neúspešné 

kognitívne starnutie

Naša mentálna výkonnosť klesá. Mozog atrofuje,

upadá schopnosť dlhodobej sústredenej koncentrácie,

pozornosti, klesá časová a priestorová orientácia,

priestorová predstavivosť, objavujú sa poruchy

s rôznymi druhmi pamäti, neschopnosť vštepovania si

nových informácií, pridružujú sa poruchy myslenia,

správania, vnímania, spánku a základnej sebestačnosti

a sebaobsluhy. Nezriedkavé sú aj prejavy agresívneho,

zmäteného správania, depresií. Rozpadáva sa

osobnosť človeka. Znamená to, že sme prekročili

hranicu prirodzeného – normálneho kognitívneho

starnutia.



Úspešné a neúspešné 

kognitívne starnutie



Cesta k úspešnému 

kognitívnemu starnutiu –

Rezervná mozgová kapacita
Rezervná mozgová kapacita to je aktívna schopnosť

mozgu napriek možným fyziologickým alebo

patologickým zmenám kompenzovať kognitívny výkon.

Označujeme ňou ten duševný potenciál, ktorý

budujeme prakticky celoživotne a siahame naň

v momente, keď naše poznávacie schopnosti postupne

odoznievajú. Aby bol tento potenciál použiteľný, treba

ho neustále budovať, prebudovávať, a „preskúšavať“

jeho činnosť optimálnym tréningom mozgu.

Dostatočná kognitívna rezerva predĺži lehotu,

v priebehu ktorej pokles mentálnych schopností nie je

badateľný napriek prípadnej patológií – tou môže byť

napríklad demencia. Kognitívna rezerva hrá jednu

z hlavných úloh v procese zdravého a úspešného

starnutia.



Neuroplasticita

Ľudský mozog je neuroplastický. Pracovať

na jeho reštrukturalizácií, budovať nové

neuronálne mapy, pevné a funkčné prepojenia

medzi neurónmi i podmieniť vznik nových

nervových buniek je možné vďaka tomu, že je

mozog veľmi tvárny a môžeme ho cvičiť ako

sval. Stavať, prestavovať a používať

kognitívnu rezervu je možné rôznymi cestami.

Všetky v podstate spadajú pod cielený

tréning mozgu, len majú rozličnú podobu.



Kognitívna rezerva

 kryštalická, je nezávislá od skúseností,

ale vrodených vlastností a s pribúdajúcimi

rokmi klesá

 fluidná, je budovaná v súvislosti

so vzdelávaním, kultúrou, výchovou,

interakciou s prostredím a je schopná rásť až

do vysokého veku

 kvantitatívna, je založená na vyššom počte

neurónov a ich synapsií

 kvalitatívna, je založená na funkčnom využití

kvantitatívneho potenciálu



Kognitívna rezerva

Budovanie kognitívnej rezervy spočíva v tom,

denne vykročiť zo zaužívaných spôsobov

myslenia, duševných i telesných stereotypov.

Pestrosť takýchto aktivít je obrovská, sú to

cvičenia kognitívne, fyzické i duchovné. Ak sa

budeme venovať typovo rovnakej činnosti

rozvíjajúcej myslenie (napr. len lúštiť krížovky

či sudoku) budeme precvičovať a posilňovať

len jeden druh myšlienkových procesov. Preto

by tréning mysle smerujúci k budovaniu

kognitívnej rezervy mal byť čo najviac pestrý

a diverzifikovaný.



Stále sa učiť nové veci



Nahradzovať stereotypné 

mentálne postupy a rutinné 

úkony novými



Osvieženie stereotypných 

a rutinných mentálnych procesov 

cieleným kognitívnym tréningom



Hýbať svoje telo 

a tým aj svoj mozog



Meditácia ako cesta 

k prebudovaniu mozgu



Záver

Veľké množstvo faktorov sa podieľa na tom,

či budeme v postproduktívnom veku žiť

spokojný a kvalitný život. Okrem iných

determinantov je to i naše osobné

a osobnostné nastavenie, možnosti, chuť aj

snaha pracovať na rozvoji svojej fyzickej

a mentálnej kondície i v seniorskom veku,

ktoré sa odzrkadlia v tom, či budeme starnúť

úspešne, alebo neúspešne.



Záver

V prípade úspešného starnutia platia slová

francúzskeho renesančného mysliteľa

Michela de Montaigne:

„Dbajme o to, 

aby nám staroba neurobila vrásky na duši, 

keď nám ich robí na tvári.“
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