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Áno, ale ako na to?
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12 rokov na U3V vo 
Zvolene....

• Filozofia

• Mytológia

• Dejiny staroveku

• Psychológia

• Psychologické praktiká

• Tréningy pamäti

• Osobnostný rozvoj pre 
seniorov





Osobnostný rozvoj
pre seniorov
S humorom to ide najlepšie...



Obsah

• Sebapercepcia, telesné a psychické „ja“

• Sociálna percepcia jej zdroje a zložky

• Chyby pri posudzovaní iných, zvyky a 
stereotypy

• Sebapoznávacie aktivity s využitím sociálnej
spätnej väzby

• Empatia a asertivita

• Konformita a zvládanie konfliktov

• Plánovanie vlastného osobnostného rozvoja
s ohľadom na aktuálnu životnú etapu



Forma



Čo nás baví najviacej...



Humor ako 
sebarozvoj

Ako nezostať stáť na jednom mieste alebo v 
zajatí minulosti?

Humor je psychológmi považovaný za 
prekročenie samého seba.

Pomáha nám vytvárať spojenie so svetom a 
prežívať plnohodnotný život.

Aktivity a cvičenia spojené so zmyslom pre 
humor majú za následok zvýšený pocit emočnej 
pohody a optimizmu. 



Humor je spájaný s múdrosťou.

Múdra osoba vie, ako používať 
humor a kedy sa smiať na sebe 
alebo na okolí.

Múdrosť je formou myslenia, rastie 
spolu s vekom a súvisí so 
subjektívnym prežívaním pohody.



Čo si vyžaduje 
pochopiť vtip

Musíme byť schopní mentálne si 
predstaviť, z čoho pozostáva vtip.

Odhaliť rozpor vo viacnásobných 
vysvetleniach.

Nakoniec analyzovať nesúlad 
potlačením doslovných, nie vtipných, 
interpretácii a chápať tie zábavné.



Humor je 
vážna vec

Historicky 
chápali 

psychológovia 
humor 

negatívne:

demonštruje 
povýšenectvo

je prejavom 
vulgárnosti

je obranným 
mechanizmom 

na zakrytie 
skutočných 

pocitov.



Pozitívna psychológia, hovorí, že humor môže byť 
použitý ako niečo, vďaka čomu sa ostatní cítia 
dobre, taktiež prehlbuje intimitu a pomáha tlmiť 
stres. 



Smiech nie je na smiech.

Smiech zlepšuje:

• trávenie

• zvyšuje odolnosť proti 
chorobám

• prečisťuje dýchacie 
cesty

• zvyšuje prekrvenie 
orgánov (aj mozogu) 



Anekdoty zo života
„Ak denne rozosmejete človeka, nežijete zbytočne.“



Priemerne sa smejeme
17 krát za deň.





Ďakujem vám za 
pozornosť...


