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Úvod 
 

Európa čelí „revolúcii dlhovekosti“, keďže počet starých a veľmi starých ľudí sa v nadchádzajúcich 

desaťročiach zvýši. Podľa Eurostatu bude do roku 2050 29,4 % Európanov starších ako 65 rokov. V 

období 2019 – 2050 sa predpokladá, že počet osôb vo veku 65 – 74 rokov sa zvýši o 16,6 %, zatiaľ čo 

počet ľudí v EÚ-27 vo veku 75 – 84 rokov sa má zvýšiť o 56,1 %. Okrem toho sa v rokoch 2019 až 2050 

predpokladá, že počet osôb vo veku 85 a viac rokov v EÚ-27 sa viac ako zdvojnásobí. Veľmi starí ľudia 

preto nebudú malou menšinou v našich spoločnostiach, ale významnou občianskou skupinou. Nastal 

čas zmeniť postoj k nim a presunúť zameranie z neschopnosti na príležitosti a silné stránky. Staršej 

generácii je potrebné poskytnúť vzdelávaciu podporu, ktorá jej umožní zostať aktívnymi členmi 

spoločnosti a čo najdlhšie čeliť výzvam súvisiacim so starnutím. 

Zo štatistík vyplýva, že starší občania často strácajú príležitosti na celoživotné vzdelávanie, hoci 

celoživotné vzdelávanie je jedným z kľúčových faktorov úspešného starnutia a prispieva k blahobytu 

seniorov v neskoršom živote a stimuluje ich sociálne začlenenie a záujem o život. 

Keďže svet sa mení na znalostnú spoločnosť, čoraz viac sa spoliehame na informácie poskytované 

prostredníctvom počítačov a mobilných technologických zariadení. Starší občania však tvoria veľkú 

časť spoločnosti, ktorá väčšinou nemá požadované zručnosti na to, aby sa mohla podieľať na tomto 

rozvoji. Táto situácia vytvára rastúcu skupinu znevýhodnených občanov a prispieva k digitálnej 

priepasti európskej spoločnosti. 

Táto nerovnováha znamená aj stratené príležitosti, pretože technológia môže ponúknuť mnoho 

spôsobov zlepšenia kvality života, najmä pre starších občanov. Viac ako kedykoľvek predtým sa služby 

vrátane verejných služieb a obchodných transakcií pohybujú online. Absencia digitálnych zručností u 

starších ľudí je často synonymom sociálnej izolácie, segregácie v prístupe k informáciám a službám, 

straty autonómie a zvýšeného pocitu neschopnosti prispôsobiť sa spoločnosti. Zlepšenie digitálnych 

zručností seniorov je jedným zo spôsobov, ako zlepšiť kvalitu ich života prostredníctvom aktívneho 

životného štýlu a slobody výberu a rozhodovania. 

Celkové ciele projektu „starnutie v digitálnom veku“ sú preto: 

• riešiť priepasť medzi starnúcim obyvateľstvom a digitálnou gramotnosťou a riešiť vysokú 
potrebu digitálnych kľúčových kompetencií seniorov a zlepšiť prístupnosť digitálnych 
kompetencií, 

• posilniť a posilniť postavenie odborníkov, opatrovateľov a dobrovoľníkov pracujúcich so 
staršími občanmi, tzv. „front-lineers“, ktorí sú v priamom a častom kontakte so staršími 
občanmi, aby ukázali a vysvetlili, ktoré iniciatívy a programy existujú pre starších ľudí, aby sa 
naučili používať online nástroje, ktoré zlepšujú ich zdravie a kvalitu života. 
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Zhrnutie  
 

Katalóg s názvom „Starnutie v digitálnom veku – podpora najlepších postupov pre digitálne 

kompetencie seniorov“ je výsledkom analýzy desiatok iniciatív z rôznych európskych krajín, ako sú: 

projekty, programy, produkty, školiace materiály, vzdelávacie materiály alebo sieť. 

Zhrnutie každého príkladu osvedčených postupov poskytuje informácie o základných skutočnostiach 

projektu, ako je názov projektu, program financovania/podprogram, partnerstvo. V týchto súhrnoch 

sa uvádza aj stručný opis obsahu projektov a ich cieľov, ako aj cieľových skupín a dosiahnutých 

výsledkov. V každom popise nájdete oficiálnu webovú stránku projektu alebo iný zdroj informácií o 

príklade najlepšej praxe. 

Tento katalóg bol preložený z angličtiny do slovenčiny pomocou elektronického prekladového 

nástroja programu Digitálna Európa. Za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. 

 

  



 

-7- 

Digitalizácia v Európskej únii 
 

Digitálne technológie sú teraz nevyhnutné pre prácu, učenie sa, zábavu, socializáciu, nakupovanie a 

prístup k všetkému od zdravotníckych služieb až po kultúru. Takisto poukázala na rozhodujúcu úlohu, 

ktorú môžu zohrávať prevratné inovácie. Pandémia COVID-19 odhalila aj slabé stránky nášho 

digitálneho priestoru. 

Európska cesta k digitalizovanému hospodárstvu a spoločnosti spočíva v solidarite, prosperite a 

udržateľnosti, ktorá je zakotvená v posilňovaní postavenia občanov a podnikov a zabezpečuje 

bezpečnosť a odolnosť svojho digitálneho ekosystému a dodávateľských reťazcov. 

Digitalizácia sa môže stať rozhodujúcim faktorom umožňujúcim ľuďom dosahovať hranice 

konkrétnych území, sociálnych pozícií alebo komunitných skupín a otvárať nové možnosti učenia sa, 

zábavy, práce, skúmania a napĺňania svojich ambícií. To umožní spoločnosti, v ktorej je geografická 

vzdialenosť menej dôležitá, pretože ľudia môžu pracovať, učiť sa, komunikovať s orgánmi verejnej 

správy, spravovať svoje financie a platby, využívať systémy zdravotnej starostlivosti, automatizované 

dopravné systémy, zúčastňovať sa na demokratickom živote, baviť sa alebo sa stretávať a diskutovať 

s ľuďmi kdekoľvek v EÚ, a to aj vo vidieckych a odľahlých oblastiach.  

Pandémia COVID-19 však odhalila novú „digitálnu chudobu“, a preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby 

všetci občania a podniky v Európe mohli využiť digitálnu transformáciu na lepší a prosperujúci život. 

Európska vízia do roku 2030 je digitálna spoločnosť, v ktorej sa na nikoho nezabudlo. 

V akčnom pláne Európskeho piliera sociálnych práv sa stanovuje cieľ pre dospelých s aspoň 

základnými digitálnymi zručnosťami na 80 % do roku 2030. S cieľom umožniť všetkým Európanom 

plne využívať blahobyt, ktorý prináša inkluzívna digitálna spoločnosť, a ako sa navrhuje v kapitole o 

digitálnych zásadách, prístup k vzdelávaniu, ktorý umožňuje nadobúdanie základných digitálnych 

zručností, by mal byť právom pre všetkých občanov EÚ a celoživotné vzdelávanie by sa malo stať 

skutočnosťou.  
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Digitalizácia – situácia v Rakúsku 

Seniori  

Veková hranica pre pojem „senior“ nie je všeobecne definovaná. Podobné buzzwords ako „najlepší 

ageri“ alebo „generácia zlata“ pochádzajú z marketingu a zvyčajne začínajú vo veku 50 rokov. V 

populačných štatistikách, na druhej strane, staršia skupina začína vo veku 65 rokov, a teda 

predstavuje obvyklý vek odchodu do dôchodku. Podľa tohto vymedzenia bolo začiatkom roka 2022 v 

Rakúsku približne 1,75 milióna starších občanov. Ich absolútny počet, ako aj ich podiel na 

obyvateľstve sa neustále zvyšujú v dôsledku zvyšujúcej sa strednej dĺžky života: v súčasnosti 19,5 % 

obyvateľov patrí do tejto vekovej skupiny; v roku 2012 to bolo 17,8 %. Podľa predpovedí bude táto 

demografická zmena pokračovať aj v nasledujúcich desaťročiach. 

Používanie internetu 

V roku 2021 sa zvýšilo používanie internetu medzi Rakúšanmi z viac ako 90 % na 92,5 percenta. V 

tejto krajine bude internet v roku 2021 používať 6,1 milióna ľudí. Najmä u starších ľudí sa používanie 

výrazne zvýšilo. 

Takmer 93 % obyvateľov Rakúska vo veku od 16 do 74 rokov používalo internet za posledné tri 

mesiace pred prieskumom (od apríla do júna 2021), ktorý vypracoval Statistics Austria. To 

predstavuje približne 6,1 milióna ľudí a zodpovedá nárastu o približne 5 percentuálnych bodov v 

porovnaní s predchádzajúcim rokom. 

Digitalizácia rakúskej spoločnosti získala ďalší impulz v dôsledku pandémie koronavírusu: Najmä v 

prípade starších obyvateľov sa používanie internetu v roku 2021 výrazne zvýšilo v porovnaní s 

predchádzajúcim rokom. 

V roku 2021 65,5 % ľudí vo veku 65 – 74 rokov a 88,9 % osôb vo veku 55 – 64 rokov už používalo 

internet; v predchádzajúcom roku boli podiely 57,4 a 78,2 percenta. Podľa štatistík to zodpovedá 

nárastu o 9 % a o 11 %. V roku 2010 iba 28,2 % 65 až 74-ročných a 52,8 % 55 až 64-ročných ľudí 

používalo internet. Zvýšila sa aj frekvencia používania; v porovnaní s rokom 2020 sa podiel ľudí, ktorí 

používali internet niekoľkokrát denne, zvýšil z 59 na 62 % medzi 55- až 64-ročnými a z 36 na 38 % 

medzi 65- až 74-ročnými. 

Medzi mladými ľuďmi mladšími ako 35 rokov, na druhej strane, maximum bolo prakticky vyčerpané 

niekoľko rokov. Tu je miera tých, ktorí používali internet za posledné tri mesiace, blízko k 100 

percentám. Stále viac a viac Rakúšanov robí svoje bankovníctvo online. V tomto roku 71 % opýtaných 

vo veku 16 až 74 rokov už vykonalo svoje bankové transakcie online. V roku 2020 to bolo len 66 %.  

Smartfón má veľký náskok v používaní internetu 

Smartfón je ďaleko vpredu ako vozidlo na používanie internetu; využíva ho 88 % zo 16 až 74-ročných 

ľudí na prístup k internetu. 41 % používa stolový počítač na prístup k internetu, 57 % notebook a 32 % 

tablet. Najmä mladí ľudia používajú smartfón na internete; medzi osobami mladšími ako 25 rokov je 

miera využitia takmer 100 %. 
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Digitálna vláda 

V roku 2021 vláda spustila „digitálny úrad“ na webovom sídle oesterreich.gv.at. Najdôležitejšie 

administratívne záležitosti – od žiadosti o volebný preukaz až po zmenu miesta bydliska až po 

podanie žiadosti o sociálne dávky – možno teraz riešiť priamo cez internet; už nie je potrebné chodiť 

do kancelárie. Tieto zjednodušenia a lepšia užívateľská ústretovosť otvárajú digitalizáciu ako „bránu 

do sveta“ pre všetky vekové kategórie. Prospech z toho majú najmä starší občania, pretože sú 

ušetrení na dlhé cesty alebo sa môžu postarať o dôležité oficiálne podnikanie napriek tomu, že sú 

chorí. 

Novelou zákona o predpisovaní liekov sa okrem toho spustil elektronický predpis. V budúcnosti sa 

kódy na predpis môžu získať aj e-mailom alebo aplikáciou. Okrem toho, stratený alebo nečitateľný 

predpis môže byť vykúpený v lekárni prostredníctvom elektronickej karty. 

Starší ľudia sa však oveľa pravdepodobnejšie cítia ohromení, keď sa zaoberajú digitálnymi 

zariadeniami alebo internetom. Jedna pätina z častých užívateľov tvrdí, že sú „veľmi často“ alebo 

„často“ ohromení a takmer polovica je „niekedy“ ohromená.  

Starší používatelia internetu sú na internete rovnako často ako mladší. Internet však používa inak. 

Zatiaľ čo mladší ľudia používajú internet rôznymi spôsobmi, vrátane streamovania obsahu alebo 

aktivity v sociálnych médiách, starší ľudia používajú internet viac na vyhľadávanie informácií alebo na 

komunikáciu s ostatnými prostredníctvom e-mailu. Je menej pravdepodobné, že budú vytvárať alebo 

zdieľať digitálny obsah ako mladší ľudia. Starší ľudia sú preto pasívnejší na internete, zatiaľ čo mladší 

ľudia sú aktívnejšími účastníkmi. 

Štvrtina vekovej skupiny nad 65 rokov tvrdí, že nie je schopná rozpoznať podvodné e-maily, alebo to 

môže urobiť len s pomocou tretej strany. Okrem toho, 16 % respondentov tvrdí, že majú len málo 

alebo žiadne vedomosti o tom, že niektoré informácie na internete sú nepravdivé. Rozdiel medzi 

inzerovaným a nereklamovaným obsahom nie je možný alebo je možný len s pomocou 30 % starších 

používateľov internetu. Možné riziká na internete preto niektorí starší ľudia dostatočne neuznávajú, 

hoci sa s nimi stretávajú každý deň. 

Preto je potrebné vytvoriť príležitosti orientované na dopyt s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti 

relevantné pre starších ľudí. Koniec koncov, nie každá digitálna zručnosť je relevantná pre každého 

používateľa. Učiacim sa tiež musí byť jasné, pre ktoré vedomosti, ktoré sa učia, môžu byť užitočné. Z 

tohto dôvodu sú mimoriadne dôležité ponuky s nízkou prahovou hodnotou založené na potrebách, 

ktoré zohľadňujú osobitné potreby, rezervácie a životné podmienky vekovej skupiny 65+. 
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Digitalizácia – situácia v Poľsku 
 

Pokročilé digitálne technológie sprevádzajú každého človeka v každom aspekte jeho života a pre 

významné percento spoločnosti sú teraz základným prvkom fungovania, a to profesionálne aj 

súkromne. Vplyv týchto technológií na celé spoločnosti a krajiny je významný a rýchlo začína zohrávať 

dôležitú úlohu v spôsobe medziľudskej komunikácie, rozvoji väčšiny odvetví hospodárstva alebo vo 

vzťahoch medzi občanmi a občanmi. 

Systémové zmeny v celých odvetviach hospodárstva založené na moderných technológiách, ktoré 

využívajú digitálne údaje ako hnaciu silu, sú podstatou prebiehajúcej digitálnej transformácie. 

Založenie hospodárstva na digitálnych technológiách a väčšie zapojenie krajiny a podnikateľov do 

digitálnej transformácie môže prispieť k výraznému hospodárskemu zrýchleniu a zníženiu rozdielov v 

rozvoji vo vzťahu k ekonomicky najvyspelejším krajinám v Európe. 

 

Integrovaný program informatizácie krajín 

„Program informatizácie integrovaných krajín“ je strategický dokument opisujúci činnosti vlády 

zamerané na poskytovanie vysokokvalitných elektronických verejných služieb spoločnosti. Cieľom 

programu je vytvoriť koherentný, logický a efektívny informačný systém krajiny a poskytovať 

elektronické služby na vnútroštátnej a európskej úrovni kvalitným a nákladovo efektívnym 

spôsobom. 

Vykonávanie činností zameraných na dosiahnutie cieľov programu sa predpokladá v troch smeroch 

intervencie: 

1. preorientovanie verejnej správy na služby orientované na potreby občanov, 

2. vykonávanie horizontálnych nástrojov na podporu činností verejnej správy, 

3. rozvoj digitálnych kompetencií občanov, zamestnancov verejnej správy a špecialistov na 

informačné a komunikačné technológie. 

 

Stav rozvoja elektronickej správy a služieb elektronického zdravotníctva 

Podľa správy DESI za rok 2021 sa Poľsko v kategórii digitálnych verejných služieb umiestnilo na 22. 

mieste medzi krajinami EÚ, t. j. pod priemerom EÚ (55,1 – výsledok Poľska, 68,1 – EÚ). Percento ľudí, 

ktorí nikdy nepoužili internet, sa neustále znižuje. Póly sú čoraz viac ochotné byť aktívni na internete. 

Počet občanov, ktorí využívajú elektronickú verejnú správu, rastie. V roku 2020 využilo internet 

41,9 % ľudí v kontaktoch s verejnou správou v porovnaní s 26,6 % v roku 2015. Projekty realizované v 

posledných rokoch s cieľom zvýšiť kvalitu a dostupnosť verejných elektronických služieb 

financovaných z fondov EÚ a vnútroštátnych fondov vedú k zvýšenej dôvere v tento typ kontaktu 

medzi občanom a krajinou. Podľa spoločnosti DESI 49 % používateľov internetu využíva služby 

verejnej správy (64 % v EÚ). 

Poľsko sa v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ radí medzi krajiny charakterizované nízkou 

úrovňou digitalizácie a prieniku elektronických služieb. Preto je potrebné pokračovať v hľadaní riešení 
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uľahčujúcich prístup k elektronickým službám, ktoré umožnia oslobodiť občanov pri vykonávaní 

administratívnych postupov, zvýšiť užitočnosť služieb a digitalizáciu procesov. 

V oblasti elektronického zdravotníctva sa dosiahol významný pokrok, ale využívanie elektronických 

služieb je na nižšej úrovni, než sa očakávalo, čo umožňuje elektronické vybavovanie len vybraných 

prípadov. Napríklad pacienti majú prístup k elektronickým službám prostredníctvom webovej stránky 

v 29 % subjektov. Službu elektronickej registrácie realizovalo 29 % zdravotníckych stredísk. 

 

Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti 

Rozvoj moderných technológií a ich intenzívnejšie využívanie vo verejnej správe, podnikaní a 

spoločnosti si vyžaduje zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti vo forme špecializovaných 

bezpečnostných systémov, organizačných postupov, ako aj činností zvyšujúcich vedomosti a sociálne 

povedomie v oblasti kybernetických hrozieb (napr. strata/používanie údajov, počítačová kriminalita). 

 

Stav medzisektorovej spolupráce v oblasti digitálnych riešení sociálno-ekonomických 

problémov 

Zvýšenie miery využívania digitálnych riešení domácimi organizáciami má zásadný význam pre rozvoj 

a zvýšenie konkurencieschopnosti poľského hospodárstva. V súčasnosti ich použitie nie je veľmi 

veľké. Potvrdzuje to aj správa indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2021, v ktorej 

sa Poľsko umiestnilo na 24. mieste v EÚ, pokiaľ ide o integráciu digitálnych technológií do podnikov s 

hodnotením 25,9 bodu (priemer EÚ – 37,6 bodu). Podľa správy 15 % podnikov v Poľsku v roku 2020 

využilo cloudové služby (priemer EÚ – 26 %). Očakáva sa veľký nárast využívania digitálnych 

technológií a riešení v Poľsku. 

Medzisektorová spolupráca v oblasti digitalizácie, najmä vrátane verejnej správy, podnikateľov, 

univerzít a vedeckých subjektov, ovplyvní rozvoj, implementáciu a poskytovanie nových 

elektronických služieb, pričom využije potenciál moderných technológií okrem iného v oblasti 

komunikácie, internetu vecí a umelej inteligencie. Plánované činnosti zvýšia dopyt po 

telekomunikačnej infraštruktúre najnovšej generácie v súkromnom a verejnom sektore. V dôsledku 

zavedenia účinnejších digitálnych riešení prispôsobených novým potrebám spoločnosti bude možný 

udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj krajiny. 

Výsledné elektronické služby poskytnú vzdialený prístup k jedinečným nástrojom a umožnia 

spracovanie, analýzu, bezpečný zber a archiváciu veľkých súborov údajov, čo povedie k urýchleniu 

rozvoja takých oblastí, ako je napríklad automobilový priemysel, elektronické zdravotníctvo, doprava, 

kultúra a zábava, verejná bezpečnosť, energetika, finančné technológie a poľnohospodárstvo. 

Z dlhodobého hľadiska môže byť využívanie potenciálu digitálnych technológií významnou hnacou 

silou poľského hospodárstva, čo prináša hmatateľné výhody pre obyvateľov, jednotky verejnej správy 

a podniky. 
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Budovanie informačnej spoločnosti a rozvoj elektronických kompetencií 

Technologický rozvoj krajiny zautomatizuje 49 % pracovného času v Poľsku už v roku 2030. Znamená 

to príležitosť na zvýšenie produktivity, ale predstavuje aj výzvy súvisiace s prispôsobením 

zamestnancov a ich kompetencií novému trhu práce. Inštitúcie a spoločnosť musia čeliť zmenám, ako 

je rastúci dopyt po zamestnancoch s vyššími digitálnymi kompetenciami. 

Je potrebné zlepšovať elektronické zručnosti ľudí pracujúcich vo verejných inštitúciách a neustále 

podporovať rozvoj ich zručností. Epidemiologická hrozba súvisiaca s ochorením COVID-19 ukázala, 

aké dôležité je používať digitálne riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti. Digitalizácia tejto oblasti 

je zložitý proces. Jeho vykonávanie si vyžaduje podporu odbornej prípravy zameranú na budovanie 

nových zručností všeobecne pochopeného personálu v zdravotníctve. Využívaním riešení 

elektronického zdravotníctva sa podporí zdravotnícky personál v oblasti prevencie a diagnostiky a 

zabezpečí sa účinnejší proces liečby. Uvedené činnosti a z nich vyplývajúce prínosy zvýšia prístup 

občanov k vysokokvalitným službám zdravotnej starostlivosti. 

Treba zdôrazniť, že index digitálnych zručností ukazuje stále nízke percento ľudí s aspoň základnými 

digitálnymi zručnosťami. V roku 2020 predstavoval 50 %, t. j. o 6 percentuálnych bodov viac ako 

jeden rok predtým. Ďalšie činnosti sú dôležité na zvýšenie vedomostí a sociálneho povedomia o 

výhodách využívania moderných technológií vrátane využívania verejných elektronických služieb, ako 

aj činností zameraných na zmenu negatívnych sociálnych postojov k IKT, podporu získavania a rozvoja 

elektronických zručností. 

 

Používanie digitálnych technológií osobami 60+ 

Pandémia koronavírusu a súvisiace obmedzenia výrazne znížili počet činností, ktoré majú k dispozícii 

starší ľudia. Súčasné obmedzenia zároveň urýchlili počítačové procesy. Poľskí seniori sa stávajú čoraz 

aktívnejšími členmi virtuálneho priestoru. 

V Poľsku v roku 2020 podľa Výskumu o využívaní informačných a komunikačných technológií (ITC) v 

domácnostiach viac ako polovica ľudí vo veku 60 – 74 rokov (511,4 %) používala internet (za posledné 

tri mesiace pred prieskumom). Podiel používateľov internetu v tomto veku bol stále oveľa nižší v 

porovnaní s mladšími ľuďmi, medzi ktorými 93,1 % ľudí používalo internet. Percento ľudí, ktorí 

používajú internet, klesá s vekom. Každým rokom sa však zvyšuje, najmä v starších vekových 

skupinách. Medzi ľuďmi vo veku 65 – 74 rokov tvorili ľudia používajúci internet v roku 2020 43,2 % v 

porovnaní s 21,3 % v roku 2015. Najväčšia vzdialenosť bola medzi seniormi a ľuďmi vo veku 16 – 24 

rokov, pre ktorých 99,2 % ľudí používalo internet za posledné tri mesiace. 

Vek aj prístup k životu starších ľudí určujú ich zapojenie do moderných technológií. Ak sú to aktívni 

ľudia, ktorí sa chcú vzdelávať a neboja sa nových výziev, percento ľudí využívajúcich online služby je 

vysoké. 48,3 % ľudí vo veku 60 – 74 rokov používa internet pravidelne (aspoň raz týždenne). 

Frekvencia používania internetu vo väčšej miere závisí od úrovne vzdelania. 

Starší ľudia najčastejšie používali internet v súkromných záležitostiach na čítanie správ, novín alebo 

časopisov online (39,6 % ľudí vo veku 60 – 74 rokov), vyhľadávanie informácií o tovare alebo službách 

(31,2 %), vyhľadávanie informácií týkajúcich sa zdravia (28,9 %), odosielanie a prijímanie e-mailov 

(28,4 %) a využívanie služieb internetového bankovníctva (22,4 %). 
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V roku 2020 využilo 17,9 % ľudí vo veku 60 – 74 rokov (za posledných 12 mesiacov pred prieskumom) 

služby verejnej správy poskytované prostredníctvom internetu, zatiaľ čo medzi mladšími ľuďmi (vo 

veku 16 – 59 rokov) si takmer polovica vybrala túto formu kontaktu s kanceláriami. Medzi staršími 

ľuďmi bolo najpopulárnejšie vypĺňanie a odosielanie formulárov cez internet (12,7 % ľudí vo veku 60 

– 74 rokov). 11,9 % seniorov používalo vyhľadávanie informácií na webových stránkach verejnej 

správy a 9,4 % uviedlo, že sťahovanie oficiálnych formulárov cez internet. 

Starší ľudia oveľa menej často ako ľudia z mladších vekových skupín využili možnosť nakupovať 

online. Percentuálny podiel osôb vo veku 60 – 74 rokov, ktoré nakupovali na súkromné účely (za 

posledných 12 mesiacov) v roku 2020, predstavoval 22,0 %. U mladých ľudí tento ukazovateľ 

predstavoval 73,0 %. 

Medzi seniormi vo veku 60 – 74 rokov 36,4 % sledovalo informácie o koronavíruse na webových 

stránkach, 11,0 % na tento účel používalo sociálne siete. Najbežnejšími zdrojmi informácií o 

koronavíruse však boli televízia (94,6 %) a rádio (49,9 %). 

 

Digitálne kompetencie 

Digitálne kompetencie sú podmienkou plnej účasti v spoločnosti 21. storočia a príležitosťou na 

zlepšenie kvality života, ako aj na rozvoj aktívneho prístupu k digitálnym technológiám, ktorých 

dôležitými prvkami sú digitálna dôvera a informovanosť o potrebe starostlivosti o kybernetickú 

bezpečnosť. Spôsob formovania digitálnych kompetencií je digitálne vzdelávanie zamerané na 

potreby rôznych skupín občanov. 

Cieľom digitálneho vzdelávania je umožniť občanom využívať digitálne technológie v rôznych 

oblastiach života, profitovať z nich a zlepšovať kvalitu ich života. Pokročilé digitálne zručnosti občanov 

sú nevyhnutným faktorom pri budovaní sociálneho kapitálu, čo vedie k hospodárskemu rastu a 

zvyšovaniu konkurencieschopnosti hospodárstva. 

Vlády mnohých krajín vrátane Poľska uznávajú význam prehlbovania digitálnych kompetencií 

seniorov. Táto veková skupina je stále najzraniteľnejšia voči digitálnemu vylúčeniu, takže sa vyvíja 

množstvo programov, ktoré im pomôžu dozvedieť sa o nových technológiách a o tom, ako im môžu 

pomôcť v ich živote. 

Knižnice, múzeá, komunitné centrá, mimovládne organizácie, seniorské kluby a univerzity tretieho 

veku sa tiež podieľajú na zlepšovaní digitálnych kompetencií starších ľudí a otvárajú mnohé triedy v 

oblasti informatiky, čo umožňuje študentom postupne sa učiť používanie počítača a jeho softvéru. 

Je dôležité, aby si starší ľudia uvedomili význam informačných technológií v ich každodennom živote, 

pretože veľká časť ľudí, ktorí ich nepoužívajú, tvrdí, že necítia takúto potrebu (takmer 60 %) a 7 % 

nevie, aké výhody by im mohli priniesť. Čím vyšší je vek seniora, tým častejšie vyjadrujú takýto názor. 

 

Referencie:  

1. Garwol K., Stebila J., Seniorzy „niewykluczeni“ Cyfrowo, „nierówności Społeczne a Wzrost 

Gospodarczy“, č. 66 (2/2021)/Sociálne nerovnosti a hospodársky rast, č. 66 (2/2021). 
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2. Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027, projekt programu schválený 

Radou ministrov 5. januára 2022. 

3. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/program-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa 

4. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Ministerstvo digitálnych záležitostí, 

september 2019. 

5. Raport o Cyfryzacji kraju, ministerstvo digitálnych záležitostí, január 2018. 

6. Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 r., Ústredný štatistický úrad, Varšava, Białystok 2021 
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Digitalizácia – situácia na Slovensku 

Politiky 

Podľa Monitora vzdelávania a odbornej prípravy EÚ má 16 % obyvateľov Slovenska vo vekovej 

skupine od 55 do 74 rokov aspoň základné digitálne zručnosti (priemer EÚ je 22 %), zatiaľ čo 6 % tejto 

vekovej skupiny má vyššie ako základné digitálne zručnosti (priemer EÚ je 13 %). Vidíme, že 

pandémia COVID-19 priniesla určité pozitívne výsledky, pretože starší občania boli nútení učiť sa 

používať elektronickú komunikáciu, aby zostali v kontakte so svojimi príbuznými a priateľmi počas 

obmedzenia pohybu.  

Najdôležitejším dokumentom verejnej politiky, ktorý sa zaoberá témou starnutia v digitálnom veku, 

je Národný plán aktívneho starnutia, ktorý vypracovalo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Dokument sa zaoberá touto témou v niekoľkých návrhoch opatrení: 

• Zaviesť a rozvíjať programy uľahčujúce digitálnu, finančnú a mediálnu gramotnosť ľudí, najmä 
v kontexte požiadaviek trhu práce. 

• Realizovať program rozvoja digitálnych zručností pre seniorov v rámci digitálnej koalície a 
prostredníctvom testu IT Fitness (spustenie projektu bolo oznámené v auguste 2021: 
https://digitalnakoalicia.sk/zlepsovanie-digitalnych-zrucnosti-seniorov-a-znevyhodnenych-
skupin-vo-verejnej-sprave/ Starší občania budú môcť bezplatne získať smartfóny alebo 
tablety, ak sa zapoja do kurzov odbornej prípravy.). 

• Analyzovať vplyv digitalizácie a automatizácie na starších zamestnancov a ich zručnosti, 
vypracovať akčný plán uplatniteľnosti seniorov v digitálnom svete (cieľom je zapojiť najmenej 
10 000 starších občanov do pilotného diagnostického testu digitálnych zručností a najmenej 
5000 starších občanov do pilotného programu diaľkového vzdelávania on-line). 

• Uľahčiť spoluprácu v rámci tripartity s cieľom podporiť zvyšovanie úrovne digitálnych 
zručností starších zamestnancov. 

• Zaviesť systém dodatočného vzdelávania zamestnancov, najmä v oblasti IKT. 
 

Existuje aj stratégia digitálnej transformácie Slovensko do roku 2030 a digitálne zručnosti rieši aj 

kancelária MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky) prostredníctvom podpory viacerých špecifických činností, ako je IT Fitness Test alebo 

Národná IT akadémia. 

 

Zdravie 

V prieskume, ktorý uskutočnil Úrad verejného zdravotníctva v roku 2020, sa zistilo, že viac ako 50 % 

slovenských seniorov používa webové stránky ako zdroj informácií o zdravotnej starostlivosti. Viac 

ako tretina z nich využíva sociálne médiá a online diskusné fóra. Podľa prieskumu polovica dôchodcov 

komunikuje so svojimi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti prostredníctvom elektronických 

zariadení alebo používa vo svojich smartfónoch aplikácie zamerané na zdravie. 

64 % slovenských starších občanov však priznalo, že majú ťažkosti s kritickým hodnotením informácií 

nájdených online. 
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Podvody a falošné správy 

Slovenská polícia varovala, že počet starších občanov, ktorí zdieľajú podvody a falošné správy na 

internete, neustále narastá. Organizácia Transparency International Slovensko v reakcii na túto 

situáciu uverejnila brožúru Falošné správy a Centrum internetu – manuál (nielen) pre seniorov (False 

news and the Internet Risk – manuál (nielen) pre seniorov), ktorá sa zaoberá touto témou a má za 

cieľ pomôcť starším občanom nepohltiť návnadu týchto online „trapov“. Okrem toho sa program 

organizácie Dlhujeme im (dlhujeme im) zameriava na vzdelávanie starších občanov v mnohých iných 

oblastiach. 
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Digitalizácia – situácia v Slovinsku 
 

Digitálne Slovinsko  

Digitalizácia spoločnosti a využívanie príležitostí na rozvoj, ktoré ponúka internet a IKT, sú 

nevyhnutné pre rozvoj Slovinska a EÚ. Zastrešujúcim strategickým dokumentom pre rozvoj 

informačnej spoločnosti v Slovinskej republike je stratégia Digitálna Slovinsko. Predpokladá sa v ňom 

opatrenia na odstránenie najväčších nedostatkov v rozvoji v záujme rýchlejšieho rozvoja digitálnej 

transformácie vo všetkých oblastiach, väčšej konkurencieschopnosti štátu a priemyslu IKT, 

všeobecnej digitalizácie spoločnosti, rozvoja a výstavby digitálnej infraštruktúry, zlepšenia 

kybernetickej bezpečnosti a podpory inkluzívnej informačnej spoločnosti. 

Na konci stratégie Digitálne Slovinsko 2020 a procesu prípravy nadchádzajúcej stratégie sa začiatkom 

roka 2020 pôvodne vypracovalo preskúmanie vykonávania programu Digitálne Slovinsko 2020, ktoré 

slúžilo ako základný základ pre prípravu novej stratégie. Vládny úrad pre digitálnu transformáciu 

sformuloval usmernenia (základné východiskové body) pre stratégiu Digitálne Slovinsko do roku 

2030, ktoré nesú pracovný názov „Rozhodne na digitálnu“, a cieľom stratégie je zaradiť do roku 2030 

top päť krajín indexu DESI. Digitálna transformácia všetkých segmentov spoločnosti s cieľom zlepšiť 

kvalitu života slovinského obyvateľstva udržateľným, ekologickým a dôveryhodným spôsobom. 

V stratégii v Slovinsku sa preto identifikujú štyri kľúčové piliere rozhodujúceho prechodu na digitálne 

technológie:  

(i) kompetencie a ekosystém digitálnej inklúzie,  
II) bezpečná a udržateľná digitálna infraštruktúra,  
III) digitálna transformácia spoločností a 
IV) digitalizácia kľúčových verejných služieb. 

 

Digitálna vzdelávacia spoločnosť   

Starnúca spoločnosť si vyžaduje mnohé zmeny sociálnych úloh starších ľudí a iných generácií. Aktívne 

starnutie ako jedna z najlepších politických vízií staroby je o napĺňaní individuálnych a komunitných 

potrieb a využívaní individuálnych schopností. 

Digitálne začlenenie starších ľudí je o rovnosti a digitálne vylúčenie je väčšinou o nerovnostiach medzi 

generáciami a sociálnymi skupinami.  

Všetky spoločnosti v Európe starnú. Vzťah medzi mladšou a staršou generáciou sa mení, počet 

starších ľudí narastá. Aj v Slovinsku predstavuje najstaršiu spoločenskú skupinu. 15,4 % slovinskej 

populácie má viac ako 65 rokov a len 15 % je mladších ako 15 rokov. Táto štruktúra obyvateľstva 

naznačuje sociálny vplyv v budúcnosti: nerovnováha spoločnosti, zmeny v sociálnej ochrane, zdraví, 

vzdelávaní a práci (práca). 

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) je zložený index, ktorý sumarizuje relevantné 

ukazovatele digitálnej výkonnosti Európy a sleduje 3 vývoj členských štátov EÚ v oblasti digitálnej 

konkurencieschopnosti. DESI pozostáva z piatich zložiek; pripojiteľnosť, ľudský kapitál, využívanie 

internetu, integrácia digitálnych technológií, digitálne verejné služby. Už v roku 2016 sa všetky 

členské štáty zlepšili v oblasti DESI. Slovensko a Slovinsko napredovali najviac. V súčasnosti je hlavnou 

výzvou pre miestnu a národnú vládu, ako aj pre tretí sektor a občianske organizácie, ako je slovinská 
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univerzita tretieho veku, kruh medzi poskytovaním digitálnych služieb a poskytovaním výhod 

digitálnej angažovanosti. 

Podľa Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2021 (ďalej len DESI 2021) sa Slovinsko umiestnilo 

na 13. mieste medzi členskými štátmi EÚ a v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokročilo o tri 

miesta. 

Podľa DESI 2021 sa Slovinsko umiestnilo na 9. mieste v EÚ v oblasti prepojenosti. Došlo k miernemu 

nárastu počtu domácností, na ktoré sa vzťahujú pevné siete s veľmi vysokou kapacitou. 

Širokopásmový prístup k sieťam novej generácie pokrýva 88 % domácností. Pokiaľ ide o ľudský 

kapitál, Slovinsko je tesne nad priemerom EÚ. Slovinsko sa umiestnilo na 8. mieste medzi krajinami 

EÚ, pokiaľ ide o integráciu digitálnych technológií do spoločností. 

V oblasti digitálnych verejných služieb je krajina úspešná v rámci ukazovateľa otvorených údajov, 

ktorý je v EÚ desiaty. Slovinskí používatelia internetu aktívne využívajú služby elektronickej verejnej 

správy (77 %) v porovnaní s priemerom 64 % v EÚ. 

Údaje DESI 2020 ukazujú, že Slovinsko má vyšší podiel ľudí ako európsky priemer, ktorí nikdy 

nepoužili internet. Podiel používateľov internetu a podiel používateľov online kurzov, online 

bankovníctva a online nakupovania je nižší ako európsky priemer. Úroveň základných digitálnych 

zručností zostáva pod priemerom, keďže 45 % obyvateľstva vo veku 16 až 74 rokov nemá základné 

digitálne zručnosti, pričom 32 % ľudí vo veku 55 – 64 rokov nemá digitálne zručnosti (SORS 20191). 

Umar (Úrad Slovinskej republiky pre makroekonomickú analýzu a rozvoj) konštatuje, že epidémia 

COVID-19 v roku 2020 výrazne poznačila slovinské hospodárstvo a výrazne ovplyvnila kvalitu života 

ľudí, ale priniesla aj niektoré nové príležitosti. Počas pandémie sa zároveň zintenzívnili niektoré 

nevyriešené rozvojové výzvy. V stratégii Digital Slovenia 20207 sa uvádza, že jedným z najväčších 

deficitov v Slovinsku je oblasť schopnosti obyvateľstva integrovať sa do informačnej spoločnosti, čo 

diktuje prípravu a vykonávanie mnohých opatrení na zlepšenie situácie v tejto oblasti. V obnovenej 

stratégii Digitálne Slovinsko do roku 2030 sa takisto konštatuje, že digitálnu transformáciu môžu v 

plnej miere využívať len občania s digitálnymi kompetenciami a úspešne sa integrovať do digitálnej 

spoločnosti. podporovať rozvoj európskeho ekosystému digitálneho vzdelávania a posilňovať 

digitálne kompetencie a zručnosti pre digitálnu transformáciu. 

S cieľom umožniť a podporiť digitálnu gramotnosť v nadchádzajúcom období sme 8. marca 2022 v 

Slovinsku prijali zákon o digitálnej inklúzii. Zákon znamená komplexnú reguláciu oblasti podpory 

digitálneho začlenenia obyvateľstva, ktorá sa svojím prijatím stáva strategickou prioritou Slovinskej 

republiky. Digitálne začlenenie obyvateľstva je predpokladom sociálneho rozvoja, ktorý umožňuje 

digitálna transformácia hospodárstva, verejnej správy a širšieho verejného sektora a spoločnosti ako 

celku. Zákon je základom pre to, aby sa podpora digitálnej inklúzie stala vždy povinnosťou výkonnej 

zložky. S cieľom zvýšiť digitálnu inklúziu obyvateľstva Slovinska sa v zákone stanovujú konkrétne ciele 

digitálneho začlenenia. Zo štyroch pilierov digitálnej inklúzie – prístupnosť a dostupnosť informačnej 

a komunikačnej infraštruktúry a digitálnych služieb, aktívne občianstvo v informačnej spoločnosti, 

digitálne kompetencie a dôvera – sa zákon zameriava na získavanie a posilňovanie digitálnych 

kompetencií a poznanie výhod digitálnych technológií a služieb. V dôsledku toho sa predpokladá, že 

sa zvýši aj sebadôvera, kritické, zodpovedné a bezpečné využívanie digitálnych technológií a služieb. 

Zákon sa zaoberá sociálnou zložkou digitálnej transformácie, a preto rozdeľuje obyvateľstvo 

Slovinskej republiky na deväť cieľových skupín, pre ktoré sú určené motivačné opatrenia: deti v 

predškolskom veku, deti povinnej školskej dochádzky, študenti stredných a vysokých škôl, učitelia na 
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všetkých úrovniach, dospelí, zdravotne postihnutí a dôchodcovia (článok 9). Rozdelenie skupín je 

potrebné na to, aby sa opatrenia mohli prispôsobiť špecifickým potrebám každej skupiny 

obyvateľstva. Konkrétne, pomocou rôznych opatrení môžeme dosiahnuť rôzne úrovne digitálnych 

kompetencií. 

 

Digitálny poukážka 

Vzhľadom na mimoriadny nárast potreby digitálneho začlenenia, ktorý si vyžaduje zhoršená situácia 

pandémie COVID-19, sa na základe tohto aktu (článok 27) vydáva prvý digitálny poukaz – digitálny 

poukaz „22“. Je určený na nákup zákonného počítačového vybavenia vo výške 150 EUR, ktoré získali 

študenti stredných škôl, študenti post-sekundárnych a vysokoškolských študijných programov 1., 2. a 

3. stupňa a účastníci vzdelávacieho programu dotovaní z rozpočtových položiek e-inklúzie a štátneho 

rozpočtu na digitálnu konektivitu na rok 2022, ktorí sú dospelí vo veku 55 rokov a viac alebo 

dôchodcovia. 

Navrhované opatrenie znie: „Zavádza sa digitálny poukaz na podporu celoživotného vzdelávania v 

oblasti digitálnych zručností. V prvej fáze budú mať dôchodcovia nárok na digitálne poukazy. 

Príjemcovia si budú môcť uplatniť digitálny poukaz od poskytovateľov vzdelávania alebo kurzy, ktoré 

sa vyberú prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk. Pri ich vykonávaní sa bude klásť osobitný 

dôraz na využívanie online služieb verejnej správy. ) 

 

Niektoré ďalšie príklady digitalizácie pre potreby prístupu k efektívnym službám 

Digitálne elektronické zdravotníctvo 

Systém elektronického zdravotníctva s efektívnou formou elektronických riešení prináša vyššiu 

bezpečnosť a kvalitu zdravotníckych služieb. Elektronické zdravotníctvo prináša zníženie 

administratívnych nákladov a účinné riadenie komplexných údajov a informácií týkajúcich sa zdravia 

a zdravia. Informatizácia umožňuje neprerušovanú komunikáciu, bezpečnú a sledovateľnú výmenu 

údajov a elektronickú dokumentáciu medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. 

Digitalna e-uprava  

Základným účelom portálu je ponúkať administratívne služby užívateľom prostredníctvom World 

Wide Webu a tak okrem klasických služieb poskytovať dodatočnú elektronickú trasu pre 

poskytovanie týchto služieb. S cieľom poskytnúť vynikajúci užívateľský zážitok je portál navrhnutý v 

súlade s modernými technologickými a dizajnovými usmerneniami a je orientovaný na používateľa. 

Informácie o službách sa zhromažďujú v oblastiach zaoblených obsahom, ktoré monitorujú všetky 

dôležité udalosti v živote jednotlivca od narodenia, cez školskú dochádzku a zamestnanie až po 

odchod do dôchodku. Opisy jednotlivých služieb sú navrhnuté tak, aby zrozumiteľným a 

transparentným spôsobom usmerňovali používateľov postupmi, ktoré má vykonávať jeden alebo 

viacero orgánov verejnej správy. 

Digitálne inteligentné komunity  

Inteligentné mestá/komunity sú životné prostredie, v ktorom sa obyvatelia rozhodli zvýšiť kvalitu 

života využitím moderných IKT technológií. Tým sa vytvorí lepšia konektivita a dosiahne sa optimálne 

využívanie energie, materiálov, služieb a finančných zdrojov. Budúce usmernenia v Slovinsku 



 

-20- 

podporia rozvoj menších miest, regiónov, inteligentných komunít a inteligentných dedín. Podľa 

ministerstva verejnej správy (MPA), ktoré vedie proces digitalizácie v Slovinsku, sa slovinské obce 

najčastejšie rozhodnú zaviesť inteligentné riešenia v oblasti riadenia zdrojov a infraštruktúry, kultúry, 

športu, cestovného ruchu, starostlivosti o životné prostredie, mobility, logistiky a dopravy. 

Okrem toho sa do digitalizácie čoraz viac zapájajú aj iné komunitné inštitúcie, ako sú knižnice, 

múzeá, divadlá, archívy, kultúrne centrá; politické organizácie a strany; organizácie pre vidiecke a 

poľnohospodárske odvetvie obyvateľstva; organizácie miestnych spoločenstiev; organizácie pre voľný 

čas; profesijné organizácie; organizácie na ochranu životného prostredia; organizácie sociálneho 

zabezpečenia; organizácie pre zdravotne postihnutých; organizácie na pomoc rodinám, rodičom, 

organizáciám cestovného ruchu, organizáciám seniorov atď. 

Pripomeňme niekoľko ďalších zaujímavých 

iniciatív. Jedným z takýchto úspešných 

programov digitálnej bezpečnosti je program 

Hackathon, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou 

slovinskej polície a ministerstva verejnej 

správy v spolupráci so spoločnosťami 

Tehnološki park Ľubľana (projekt Odeon, 

program Interreg Mediterranean), ABC Accelerator, Microsoft, IBM Slovenia, GDi, Comtrade a Xlab. 

Zavod IZRIIS zriadil medzigeneračnú digitálnu platformu, prvú svojho druhu v Slovinsku, ktorá svojím 

obsahom, možnosťou aktívnej účasti a medzigeneračnej výmeny prispieva k zvyšovaniu digitálnej 

gramotnosti starších ľudí, ich väčšiemu sociálnemu začleneniu a znižovaniu medzigeneračnej 

digitálnej priepasti. Platforma ponúka starším ľuďom možnosť: (1) celoživotné vzdelávanie na 

získanie funkčných digitálnych zručností; (2) naučiť sa používať kľúčové elektronické služby pre 

starších ľudí; (3) prístup k aktívnemu a zdravému starnutiu obsahu a programov; (4) účasť a 

vzdelávanie na medzigeneračných virtuálnych stretnutiach. 

Magda – mobilná aplikácia pre seniorov  

Magda je prvá mobilná aplikácia pre starších ľudí, kde sa všetok dôležitý obsah a informácie pre 

starších ľudí zhromažďujú na jednom mieste. 

Zameriavame sa na oblasti, ktoré významne ovplyvňujú kvalitu, činnosť a sociálnu rozmanitosť života 

starších ľudí. Aplikácia ponúka pomoc pri využívaní nových technológií, ktoré v dôsledku toho 

prinášajú starším ľuďom nezávislosť, lepšie informácie, prístup k rôznym obsahom a väčšie začlenenie 

do spoločnosti. 

ČVEKIFON – unikátna telefónna sieť pre seniorov 

ČvekiFON je spoločný projekt symbiózy a humanitárnej pomoci v spolupráci s hlavným 

telekomunikačným partnerom A1, ktorý Ministerstvo práce, rodiny, sociálnych vecí a rovnakých 

príležitostí uznalo za projekt národného významu a plne podporil. PREČO? 

Pandémia COVID-19 v Slovinsku začala iniciatívu pre ČvekiFON nie dlho po tom, čo odporučila vyhnúť 

sa zbytočným kontaktom na národnej úrovni, ale vieme, aký dôležitý je sociálny kontakt pre starších 

ľudí, takže sme im chceli vrátiť to, čo pre nich znamená najviac. 

ČvekiFON bol vytvorený s cieľom dlhodobej sociálnej siete, redukcie osamelosti a prepojenia. 
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Počítačová digitálna gramotnosť – Ľudové univerzity v Slovinsku  

Cieľom tohto programu (50 hodín) je rozvíjať všeobecné počítačové zručnosti a digitálnu gramotnosť 

pre život ústretovú a lepšiu komunikáciu v spoločnosti s dôrazom na získavanie základných znalostí v 

oblasti počítačových a digitálnych technológií. Počas tohto obdobia sa účastníci dozvedia o týchto 

otázkach: 

1) základné počítačové zručnosti, 
2) internet, e-mail, 
3) e-Government, e-bankovníctvo, 
4) Bankomat, parkovacie metre, 
5) Mobilný telefón, 
6) podobné digitálne zariadenia. 
 

Pridanou hodnotou takéhoto vzdelávania je aj dostupnosť, keďže v Slovinsku je 56 univerzít (takmer v 

každej obci) a sieť ľudových univerzít má tiež 29 riadnych členov. V oboch prostrediach venujú veľkú 

pozornosť vzdelávaniu staršieho obyvateľstva s osobitným zameraním na počítačovú gramotnosť a 

posilňovanie digitálnych zručností starších ľudí. 

Projekt BRIDGE – Ľudová univerzita Velenje 

Cieľom tohto projektu (90 hodín) je pomôcť starším ľuďom využívať IKT a získať zručnosti v oblasti 

digitálnej gramotnosti v každodennom živote a využívať príležitosti informačnej spoločnosti. 

Medzigeneračné spolužitie podľa počítačovej štúdie  

Autor: Maja Rant, Inštitút Antona Trstenjaka  

Program ponúka starším ľuďom možnosť vychutnať si v dobrej spoločnosti s mladými študentmi, 

ktorí sú ochotní byť v úlohe učiteľov pre starších ľudí, aby sa naučili základy počítačovej vedy alebo 

zdokonaľovali svoje počítačové zručnosti. Študenti ako učitelia a starší ľudia v úlohe študentov 

navštevujú bezplatný kurz, ktorý trvá jeden akademický rok.  

Empatické technológie, nová budúcnosť  

Veľa sa hovorí o takzvaných empatických technológiách využívajúcich umelú inteligenciu (AI), ktoré 

nepochybne zaplnia medzery v sociálnej izolácii v budúcnosti, najmä v širokej sociálnej integrácii a 

posilňovaní postavenia starších ľudí.  Prototypy takýchto výrobkov sú samozrejme v počiatočných 

štádiách vývoja aj v Slovinsku (Institut Josef Stefan).  

 

Referencie:  

1. Findaisen, D. (2017). Aricle e-Seniors: Digitálne vylúčenie je súčasťou súčasného sociálneho 

vylúčenia v našej prepojenej spoločnosti.  

2. Digitálne zahrnuté. Projekt. Získané z: https://izriis.org/2022/01/13/digitalno-vkljuceni/ 

(marec 2022) 

3. Vlada Republice Slovenije. Podlage Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti. Získané z: 

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SDP/Dokumenti/ZSDVklj_objava_splet.pdf (apríl, 2022)  
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4. Zákon o podpore digitálnej inklúzie: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-

rs/vsebina/2022-01-0653/zakon-o-spodbujanju-digitalne-vkljucenosti-zsdv  

5. Strategické dokumenty Úradu vlády pre digitálnu transformáciu:  

https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-digitalno-preobrazbo/   

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0653/zakon-o-spodbujanju-digitalne-vkljucenosti-zsdv
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0653/zakon-o-spodbujanju-digitalne-vkljucenosti-zsdv
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-digitalno-preobrazbo/
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Výsledky projektových stretnutí 
 

Počas trvania projektu sme zorganizovali štyri nadnárodné projektové stretnutia a okrem toho 

stretnutia so vzdelávacími organizáciami seniorov, odborníkmi, opatrovateľmi a dobrovoľníkmi 

pracujúcimi so staršími občanmi. 

Nižšie sú uvedené hlavné závery týchto diskusií o digitálnom vzdelávaní seniorov. 

Hlavné prekážky pre seniorov pri používaní IKT   

Mnohé štúdie ukazujú, že zatiaľ čo v posledných rokoch čoraz viac starších ľudí používa internet, 

digitálna priepasť medzi mladšími a staršími ľuďmi je stále veľká. Zatiaľ čo vo fáze okolo odchodu do 

dôchodku je podiel ľudí s prístupom na internet v súčasnosti pomerne vysoký na viac ako 80 %, ľudia 

v polovici 70. rokov a starší majú menej pravdepodobné, že budú mať prístup na internet. Zároveň je 

však zrejmé, že v skupine starších ľudí existujú jasné rozdiely. Starší ľudia s nízkou a strednou 

úrovňou vzdelania využívajú digitálne technológie podstatne menej často alebo menej kompetentne 

ako starší ľudia s vysokou úrovňou vzdelania. Okrem úrovne vzdelania zohrávajú (staršie) odborné a 

technologické životopisy aj úlohu pri kompetentnom využívaní digitálnych technológií. Predovšetkým 

starší ľudia s formálne vysokou úrovňou vzdelania prišli do kontaktu s digitálnymi technológiami vo 

svojom profesionálnom živote. 

Existujú aj jasné rodové rozdiely: zatiaľ čo stále viac a viac starších žien používa internet, ženy tvoria 

menej ako 40 % osôb starších ako 80 rokov, ktoré používajú internet, zatiaľ čo celkovo tvoria dve 

tretiny staršej populácie v tejto vekovej skupine. Okrem tradičných vzorov, profesionálne životopisy 

tiež prispievajú k tomuto rozdielu medzi mužmi a ženami: Staršie ženy neboli čiastočne zamestnané 

vôbec alebo často v menšej miere a v menšom technickom povolaní ako muži. Zvyčajne dostávajú 

nižšiu mzdu a tiež majú menej finančných prostriedkov v starobe ako muži rovnakého veku. 

Príliš často sú starší ľudia stereotypní ako skeptici, ktorí sú nepriateľskí voči novým technológiám. Ale 

seniori sú rovnako schopní ako mladší ľudia získať potrebné zručnosti. Rôzne ponuky pomáhajú 

podporovať ich na ceste do digitálneho sveta. 

Počas hľadania osvedčených postupov v krajinách partnerstva sa partneri projektu stretli so 

vzdelávacími organizáciami seniorov, odborníkmi, opatrovateľmi a dobrovoľníkmi pracujúcimi so 

staršími občanmi. Diskusie sa zaoberali hlavnými prekážkami starších občanov, vplyvom pandémie 

COVID-19 na využívanie IKT a podporou digitálneho vzdelávania starších ľudí. V nasledujúcom texte 

prezentujeme príslušné výsledky v každej krajine partnerstva. — 
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Podpora digitálneho vzdelávania starších ľudí v Rakúsku 

Spolkové ministerstvo pre digitalizáciu a ekonomickú polohu (BMDW) spolu s Rakúskou vysielacou 

spoločnosťou (ORF) prispieva k budovaniu digitálnych zručností medzi staršími občanmi a digitálnymi 

začiatočníkmi. Je dôležité vziať so sebou všetkých ľudí do digitalizácie – od najmladšej po staršiu 

generáciu. Smartfóny, internet alebo dokonca oficiálne kanály robia naše životy digitálnejšími. 

Mobilita už nie je len otázkou fyzickej kondície. S cieľom udržať krok v digitálnom veku potrebujú 

starší občania digitálne zručnosti. Ministerstvo digitalizácie sťahuje spolu s ORF a Radou seniorov, aby 

sprevádzali najlepších ľudí na ich digitálnej ceste, a spustilo desaťdielnu sériu vzdelávacích 

videozáznamov „Smartphone ABC“ ako vzdelávaciu pomôcku, ktorá je teraz dostupná na 

www.digitalelebenswelten.at. 

Rakúsky rozhlas a televízia (ORF) sa tiež zameriava na túto problematiku vo svojom rannom časopise 

„Studio 2“ so stĺpcom „Digitálne Rakúsko“, aby informoval staršiu generáciu o možnostiach 

digitálneho sveta. Ako vysielateľ spoločnosti chce ORF prispieť k tomu, aby sa čo najviac ľudí digitálne 

prispôsobilo. Najmä v čase pandémie je dôležité, aby digitálni začiatočníci dostali pomoc, aby zostali 

v kontakte so svojimi rodinami a priateľmi, aspoň prakticky. To je dôvod, prečo ORF navrhol a vysielal 

početné príspevky, ktoré posilňujú digitálne zručnosti. Kríza spôsobená koronavírusom výrazne 

zvýšila interakciu s naším publikom a ORF tak môže ešte lepšie reagovať na ťažkosti, ktoré majú 

mnohí ľudia s digitálnymi technológiami. 

Pre všetkých, ktorí pracujú v oblasti digitálneho vzdelávania so staršími ľuďmi, platforma 

digitalesenioren.at (dostupná aj na digitaleseniorInnen.at) ponúka informácie. Okrem iného možno 

nájsť štúdie a učebné materiály na tému „seniori a digitálne médiá“, ako aj príklady osvedčených 

postupov. Servisný bod digitaleSeniorInnen je prevádzkovaný neziskovým združením ÖIAT (Rakúsky 

inštitút pre aplikované telekomunikácie). Tieto materiály sú určené na podporu pedagógov dospelých 

pri podpore digitálnej účasti starších ľudí. 
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Podpora digitálneho vzdelávania starších ľudí v Poľsku 

Účinné využívanie digitálnych kompetencií by sa malo posilniť postojmi jednotlivcov, aby mali 

pozitívny postoj k technológiám a ochotu neustále rozvíjať digitálne kompetencie. Poznatky o 

prínosoch a rizikách používania digitálnych technológií sú základom pre budovanie informovanej 

digitálnej spoločnosti.  

Úsilie o zlepšenie digitálnych zručností poľskej spoločnosti vyvíjajú mnohé subjekty vrátane kancelára 

predsedu vlády, ministerstiev, obcí a mimovládnych organizácií. 

Existuje niekoľko návrhov na boj proti digitálnej marginalizácii seniorov v Poľsku.  

Vládne programy na podporu rozvoja digitálnych zručností starších ľudí: 

• Integrovaný program informatizácie krajín (oblasť: rozvoj digitálnych kompetencií občanov, 
zamestnancov verejnej správy a špecialistov na informačné a komunikačné technológie) 

• Program rozvoja digitálnych zručností do roku 2030 (oblasť: poskytovanie príležitostí pre 
všetkých na rozvoj digitálnych kompetencií). Predpokladá sa, že vďaka činnostiam programu 
by rozvoj digitálnych kompetencií „od predškolákov po seniorov“ mohol prispieť k budovaniu 
inkluzívnej, otvorenej a modernej spoločnosti, ktorá sa v individuálnom rozmere premietne 
do lepšej kvality života. 

• Viacročný program pre starších ľudí „Active+“ na roky 2021 – 2025 (oblasť: digitálne 
začlenenie vrátane činností zameraných na zvyšovanie zručností pri používaní moderných 
technológií a využívaní nových médií staršími osobami, ako aj na šírenie a zavádzanie 
technologických riešení podporujúcich sociálne začlenenie a bezpečné fungovanie starších 
osôb) 

Ministerstvo digitalizácie okrem toho realizuje projekt „e-Senior can do“ („e-Senior potrafi“), ktorého 

účelom je podporovať využívanie technológií v každodennom živote osobami všetkých vekových 

kategórií. Napríklad na www.gov.pl, na karte „Digitácia“ môžu seniori nájsť niekoľko jednoduchých 

tipov týkajúcich sa používania internetu. Existuje niekoľko tipov na bezpečnosť internetu, o ktorých 

sa môžu dozvedieť a dobre si zapamätať.  

Činnosti na zlepšenie digitálnych kompetencií v Poľsku sa už vykonávajú z fondov operačného 

programu „Digitálne Poľsko 2014 – 2020“, regionálnych operačných programov 2014 – 2020 a 

operačného programu Rozvoj vedomostného vzdelávania. 

Mnohé obce zahrnuli do svojich stratégií rozvoj digitálnych zručností a vynaložili úsilie na vymedzenie 

potrieb svojich obyvateľov v tejto súvislosti. Obce začali informačné a propagačné činnosti, ako 

napríklad zdôrazňovanie výhod riešenia problémov zákazníkov prostredníctvom internetu. 

Existuje viac organizácií, ktoré sú zapojené do procesu digitálneho začleňovania starších osôb.  

Jednou z nich sú vyššie rady, ktoré sú viac-menej formálne skupiny starších ľudí, ktorí sa chcú 

stretávať a hovoriť o problémoch, ktorým každodenne čelia vo svojich domovoch, mestách a obciach. 

Takéto vyššie rady spolupracujú s miestnymi vládnymi inštitúciami vrátane maršalských úradov a obcí 

s splnomocnenými zástupcami pre starších ľudí, ktorí im pomáhajú nájsť inštitúciu alebo organizáciu, 

ktorá vykonáva činnosti v oblasti digitálneho vzdelávania. Vyššie rady spolupracujú aj s neziskovými 

organizáciami a univerzitami tretieho veku, ktoré vykonávajú tento typ školení.  

Stojí za to spomenúť takzvané Digital Poland Lighthouse Keepers („Latarnicy“). Sú to vyškolení 

dobrovoľníci, ktorí vykonávajú činnosti zamerané na digitálne vzdelávanie ľudí nad 50 rokov vo 

svojich miestnych komunitách. Ich úlohou je povzbudzovať osoby k používaniu digitálnych technológií 
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a učiť sa, ako ich používať. Takže Lighthouse Keeper je osoba, ktorá učí ľudí 50+ používať mobilný 

telefón, počítač alebo tablet, pomáha im začať používať internet a jeho nástroje, ako sú e-mail alebo 

vyhľadávače. Vzdelávacie aktivity majiteľov majákov sa vyznačujú ich neformálnym charakterom a 

zameriavajú sa na individuálne potreby stážistov. Okrem toho majitelia majákov pracujú s miestnymi 

verejnými prístupovými bodmi na internet, ako sú knižnice, dobrovoľnícke požiarne stanice, 

telecentrá. Pre ľudí vo veku nad 50 rokov je učenie sa v takýchto podmienkach jednoduchšie ako 

počas formálneho kurzu vedeného odborníkmi v oblasti IT. Najmä to, že je to často one-to-one 

kontakt, nie pedagóg – skupina jedna. Majitelia majákov pôsobia od roku 2012 ako súčasť iniciatívy 

Digital Poland of Equal Opportunities (Digital Poland of Equal Opportunities), ktorú realizuje Asociácia 

„Mestá na internete“ a ministerstvo správy a digitalizácie. V posledných rokoch je to najväčšia 

iniciatíva v Európe realizovaná v oblasti digitálneho vzdelávania dospelých.  

Rôzne subjekty, vrátane vládnych, organizujú vzdelávacie kampane s cieľom pomôcť starším ľuďom 

využívať moderné technológie a internet. Jedným z nich je vzdelávacia kampaň s názvom „Senior – 

poďme sa stretnúť online“ (Seniorze – Spotkajmy się w sieci). Cieľom tejto kampane je zvýšiť 

povedomie starších občanov o bezpečnosti na internete a presadzovať postoje na podporu našich 

rodičov a starých rodičov pri navigácii v digitálnom svete. Ďalším príkladom je vzdelávacia kampaň 

Play – telekomunikačnej spoločnosti. Počas uzamknutia, ako súčasť #stayathome kampane 

(#zostańwdomu) Play vytvoril manuál pre seniorov ako sériu 10 epizód dostupných na ich webových 

stránkach a na kanáli YouTube, ktoré vysvetľujú najdôležitejšie a najužitočnejšie smartphone a 

internet spôsobom veľmi jednoduchým spôsobom. 
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Podpora digitálneho vzdelávania starších ľudí na Slovensku 

Problematika získavania digitálnych zručností seniorov sa zameriava na Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Slovenskej republiky, ktoré spustilo projekt na 

podporu digitálnych zručností seniorov. Pilotná fáza pre prvých 1 000 účastníkov sa začala v júni 

2022. Školenia v rámci pilotnej fázy sa uskutočňujú na približne 60 miestach odbornej prípravy v 

regionálnych a okresných mestách po celej krajine. Sú zapojené základné a stredné školy, knižnice, 

obecné a mestské orgány, strediská dennej starostlivosti a strediská voľného času, ktoré poskytli 

svoje priestory na odbornú prípravu. Ministerstvo informatizácie uzavrelo dohodu so 64 školiteľmi, 

ktorí budú školiť seniorov v malých skupinách. 

Realizačná fáza sa začne na jeseň 2022, ktorá bude otvorená pre všetkých seniorov s rôznymi 

úrovňami digitálnych zručností bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi Jednoty dôchodcov na 

Slovensku alebo iných združení. Vyškolených bude 172 800 seniorov. Digitálne zručnosti sú 

nevyhnutné aj pre bezpečnosť v online priestore. Rastie počet prípadov, keď seniori stratili svoje 

životné úspory pre podvodníkov sociálnych sietí. Podvodníci sa často zameriavajú na seniorov, 

pretože vedia, že sú zraniteľní a ľahko korisť. Digitálne zručnosti im umožňujú lepšie sa zapájať do 

spoločnosti, komunikovať s blízkymi a rodinou a využívať služby, z ktorých mnohé sú už dostupné len 

online. 

Samotný výcvik bude pozostávať zo 4 častí: 

• základná manipulácia s digitálnymi zariadeniami (získavanie základných digitálnych zručností 
v oblasti využívania digitálnych technológií pri práci s údajmi, informáciami a digitálnym 
obsahom) 

• vyhľadávanie informácií (lepšia orientácia vo svete internetu) 

• komunikácia online (učenie sa o rôznych spôsoboch komunikácie cez internet v písomnej a 
video forme) 

• bezpečnosť informácií (všetko o nástrahách práce s digitálnymi technológiami) 
 

Na konci školenia dostanú absolventi tablet s príslušenstvom, s ktorým počas tréningu pracovali, ako 

aj dátový balík na zabezpečenie bezpečného internetového pripojenia. 

Vedomosti, ktoré seniori získajú: 

• Základná manipulácia s digitálnymi zariadeniami (získavanie základných digitálnych zručností 
o tom, ako používať digitálne technológie na prácu s údajmi, informáciami a digitálnym 
obsahom) 

• vyhľadávanie informácií (lepšia orientácia vo svete internetu) 

• komunikácia online (učenie sa o rôznych spôsoboch komunikácie cez internet v písomnej a 
video forme) 

• bezpečnosť informácií (všetko o nástrahách práce s digitálnymi technológiami) 

• Mirri chce bojovať proti „digitálnej chudobe“ týmto spôsobom. 

•  
Viac informácií o celoslovenskom projekte nájdete tu: 

https://www.mirri.gov.sk/aktuality/inovacie/vicepremierka-remisova-odstartovali-sme-pilotny-

projekt-ktory-zlepsi-digitalne-zrucnosti-a-bezpecnost-v-online-priestore-pre-seniorov/  
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Podpora digitálneho vzdelávania starších ľudí v Slovinsku 

Koncepcia projektu digitálneho starnutia bola prezentovaná v rámci viacerých aktivít zainteresovanej 

odbornej a verejnej komunite. Prvé komunikačné aktivity o projekte sa uskutočnili prostredníctvom 

elektronických oznámení tým sociálnym partnerom, ktorých má ústav vo svojej sieti a ktorí sa vo 

svojej činnosti zaoberajú staršou populáciou. V januári 2020 sme tiež osobne navštívili niektoré 

prostredia: Univerzitu pre 3. obdobie života na miestnej úrovni, Pokrajinskú federáciu združení 

dôchodcov ako regionálnu sieť, Úrad pre sociálne aktivity obcí Velenje, Šoštanj, Mozirje na 

regionálnej úrovni, Inštitút vzdelávania dospelých, regionálne Školské vzdelávacie stredisko pre 

dospelých a seniorov a navštívili sme personálne oddelenie spoločnosti Gorenje a Pregovnik Velenje, 

ktoré združuje aj iniciatívu zamestnancov spoločnosti na dôchodku a počas roka im ponúka rôzne 

kurzy počítačovej gramotnosti. 

Kvôli pandémii, ktorá sa začala v marci 2020, bola komunikácia istý čas sťažená, ale počas tohto 

obdobia sme rozposlali náš prvý bulletin, ktorý sme adresovali aj veľkému počtu politikov, 

ministerstiev, najmä Ministerstvu digitálnej transformácie, ktoré bolo v Slovinskej republike založené 

v lete 2020 a ktorého základné úlohy sú zamerané na digitalizáciu Slovinska. Na tento účel starší ľudia 

dostali aj tzv. digitálne poukážky určené na vzdelávanie a nákup technického počítačového 

vybavenia. O priebehu nášho projektu informovalo okrem iného aj veľké množstvo poskytovateľov 

digitálnej gramotnosti pre starších ľudí, vrátane Simbiozo, Smart Naris, Centerkontura atď. 

Väčšina prezentácií projektu sa uskutočnila v roku 2022, keď sa konečne uvoľnili epidemické 

opatrenia. V tomto období sme projekt prezentovali na Úrade pre sociálne aktivity mesta Velenje a v 

regionálnej knižnici, čo sa stretlo s veľkým záujmom cieľovej skupiny starších ľudí, ako aj pedagógov 

digitálneho vzdelávania pre starších ľudí. 

Projekt bol prezentovaný aj Sieti mládeže, ktorá pracuje pri regionálnom centre mládeže vo Velenje 

(projekt mládež PRE starších), a Únii mládeže, ktorá sa tiež zaoberá počítačovou a digitálnou 

gramotnosťou starších ľudí. 

S cieľom čo najviac spropagovať výsledky a účel projektu sme navštívili aj regionálne centrum na 

podporu vzdelávania starších ľudí a domovy pre seniorov, ako je Centrum Zimzelen Topolšica. 

Ďalšia línia aktivít sa týkala poskytovateľov vzdelávania, ktorí sa aj v oblasti digitalizácie starších ľudí 

snažia o ich maximálne začlenenie do spoločnosti. Preto sme projekt predstavili vedúcim 

personálnych oddelení na jednom z ich pravidelných mesačných stretnutí. 
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Príklady najlepšej praxe 
 

V tejto časti nájdete príklady projektov, programov, iniciatív, vzdelávacích materiálov atď. ktoré 

podľa nás spĺňajú podmienky na zaradenie medzi príklady najlepšej praxe v oblasti digitálnych 

kompetencií seniorov. 
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Latarnicy2020.pl 

(Majitelia majákov 2020) 
Zdroj:  
https://latarnicy2020.pl/ 

Dostupné jazyky: poľský Krajina pôvodu: Poľsko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☒  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☐  starší občania 

☐  odborníci pracujúci so 
seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis: 

Projekt „Latarnicy2020.pl“ je jednou z najväčších iniciatív pre digitálne vzdelávanie dospelých v krajine. 

Podstatné základy činností boli vyvinuté v rámci projektu „Lighthouse of Digital Poland“ realizovaného 

Združením „Mestá na internete“ (Asociácia Miasta w Internecie) spolu s ministerstvom správy a digitalizácie v 

rokoch 2011 – 2015 pod heslom: Digitálne Poľsko s rovnakými príležitosťami. 

Projekt bol realizovaný v Poľsku v 12 vojvodstvách. 

Hlavným cieľom projektu je získať a zvýšiť úroveň digitálnych kompetencií o takmer 30 tisíc účastníkov 

projektu – obyvateľov vojvodstiev, kde sa realizujú projektové aktivity, a zvýšiť využívanie informačných a 

komunikačných technológií. 

Všeobecný cieľ sa dosiahne realizáciou niekoľkých podrobných činností, t. j.: 

• nábor a odborná príprava skupiny 250 profesionálnych digitálnych pedagógov (tzv. Lighthouse 

Keepers of Digital Poland), ktorí poskytnú podporu odbornej prípravy účastníkom projektu, 

• implementácia „lighthouseovej metódy“ – modelu vzdelávania dospelých vyvinutého v projekte 

Digital Poland of Equal Opportunities, 

• zvýšenie úrovne digitálnych kompetencií dôležitých profesionálnych a sociálnych skupín – úradníkov, 

učiteľov, zamestnancov miestnych vládnych inštitúcií, radcov a dedín, ktorí budú motivovať dospelých 

obyvateľov, aby využívali internetové zdroje, 

• zníženie rozsahu sociálneho a digitálneho vylúčenia osôb so zdravotným postihnutím. 

Projekt bude mať významný vplyv na zlepšenie fungovania jednotiek miestnej samosprávy zvýšením 

efektívnosti práce (zlepšením kompetencií zamestnancov) a zvýšením schopnosti vytvárať a rozvíjať verejné 

elektronické služby a integrovať osoby so zdravotným postihnutím s osobami bez nich vďaka vytváraniu 

príležitostí pre širšie sociálne interakcie prostredníctvom využívania internetu. Predpokladá sa, že v dôsledku 

realizácie projektu sa zlepší fungovanie jednotiek miestnej samosprávy a zlepší sa využívanie verejných 

elektronických služieb. 

Webová stránka iniciatívy https://latarnicy2020.pl/ obsahuje vzdelávacie materiály (správy, brožúry, 

workshopové materiály a plány lekcií) a filmy, ktoré boli vyvinuté v rámci projektu Digital Poland of Equal 

Opportunities. Môžu byť užitočné v majáku ako didaktická pomoc alebo inšpirácia pri vývoji scenárov pre 

triedy s seniormi. 

Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program Digitálne Poľsko na 

roky 2014 – 2020. 

Dátum prístupu: 12.03.2021 

  

https://latarnicy2020.pl/
https://latarnicy2020.pl/
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E-Senior / Cyfrowa Wielkopolska / Śląska Akademia Senior@ /MEW@ 

Zdroj:  
https://cyfrowy-senior.com/   

https://www.cyfrowa-

wlkp.com/cel-projektu/  

http://cyfrowy-slask.com/  

https://cyfrowa-mewa.com/ 

Dostupné jazyky: poľský Krajina pôvodu: Poľsko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☒  prístup k službám 

☒  voľný čas / sociálna oblasť / 

kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Cieľom projektov E-Senior/Digital Greater Poland / Silesian Academy of Senior /MEW@ je aktivovať osoby 

staršie ako 65 rokov v oblasti digitálnych kompetencií prostredníctvom školení a animačných aktivít. 

Výsledkom projektov je začlenenie seniorov do budovania informačnej spoločnosti v Poľsku, rozvoj funkčných 

digitálnych kompetencií a schopnosti používať IT v každodennom živote. 

Školenia realizované v rámci projektov umožňujú každému účastníkovi projektu získať veľmi praktické 

zručnosti: 

• používanie internetu, počítača, telefónu, tabletu a iných IT zariadení; 

• formovanie kompetencií, ktoré sú užitočné v každodennom živote seniora (online komunikácia, 

elektronické služby vrátane online nakupovania a bankovníctva, zdravotníckych služieb, elektronickej 

verejnej správy a ďalších). 

Projekt zahŕňa rôzne aktivity so seniormi, medzi nimi možno rozlišovať: 

1. Odborná príprava digitálnych kompetencií: 

a) základná úroveň – prispôsobená potrebám a schopnostiam seniorov (predmet, čas a atmosféra tried) 

sa vykonáva v dvoch verziách: 

• štandardné školenie – 60 hodín vyučovania pre osoby s minimálnymi skúsenosťami s používaním 

počítača a internetu; 

• predĺžená odborná príprava – 90 hodín vyučovania pre osoby, ktoré nemajú skúsenosti s online 

komunikáciou a prácou s počítačom a kvôli ich zdravotnému stavu alebo zdravotnému 

postihnutiu vyžadujú dlhšiu podporu. 

b) pokročilá úroveň – 30 hodín dodatočnej tematickej odbornej prípravy pre osoby, ktoré budú chcieť 

prehĺbiť základné digitálne kompetencie (napr. v oblasti digitálnej fotografie, blogosféry, online 

financií atď.) 

2. Animačné projekty – skupinové aktivity aktivujúce seniorov v miestnej komunite pomocou funkčných 

digitálnych kompetencií a nástrojov IT (napr. vytváranie online diskusných a hobby skupín, knižných 

klubov, filmu, umenia, fotografie alebo cestovného ruchu, miestnych klubov kultúry a milovníkov histórie, 

vytvárania webových stránok/blogov nadšencov atď.) 

Projekty realizované v partnerstve a realizátorom projektu je Nadácia pre Sociálnu Účasť. 

Projekty spolufinancované Európskou Úniou v rámci operačného programu Digitálne Poľsko na roky 2014 – 

2020. 

Dátum prístupu: 29.03.2022 

https://cyfrowy-senior.com/
https://www.cyfrowa-wlkp.com/cel-projektu/
https://www.cyfrowa-wlkp.com/cel-projektu/
http://cyfrowy-slask.com/
https://cyfrowa-mewa.com/


 

-32- 

Projekt “Seniorzy w akcji” 

(Projekt s názvom „Seniori v akcii“) 
Zdroj:  
https://aktywni21.org.pl/ 

Dostupné jazyky: poľský Krajina pôvodu: Poľsko 

Tematická oblasť: 

☐  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☒  voľný čas / sociálna oblasť / 

kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☐  odborníci pracujúci so 
seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Ciele projektu Seniori v akcii v rámci programu Erasmus+ sú: 

• začlenenie študentov Jeleniogórskej akadémie tretieho veku do aktívneho celoživotného vzdelávania. 

• posilnenie kľúčových kompetencií študentov Jeleniogórskej akadémie tretieho veku (digitálne, 

sociálne a vzdelávacie kompetencie). 

V rámci projektových aktivít sa zorganizujú dve skupinové mobility vzdelávania dospelých, počas ktorých budú 

mať seniori spolupracujúci s nadáciou „Active XXI“ jednotýždňové kurzy na univerzitách tretieho veku v 

Milazzo (Sicília) a Cuence (Španielsko). 

Účasť na činnostiach v oblasti mobility aktivuje seniorov vo svojich činnostiach a povzbudí ich k tomu, aby boli 

aktívnejší. Získané výsledky ich budú motivovať k ďalšej práci. Budú tiež inšpiráciou pre dospelých, ktorí 

študujú na Akadémii tretieho veku. Príprava na odchod: vyhľadávanie informácií, príprava prezentácií, 

plánovanie spoločných vzdelávacích aktivít s partnermi z Talianska a Španielska a účasť na mobilite posilnia ich 

kľúčové kompetencie, ako sú digitálne, jazykové, vzdelávacie a sociálne zručnosti (empatia, komunikácia, 

tolerancia). 

Projekt realizuje Nadácia „Active XXI“. 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+. 

Dátum prístupu: 29.03.2022 
 

  

https://aktywni21.org.pl/
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Adult Inclusive Design (AID) 

(Inkluzívny dizajn pre dospelých) 
Zdroj:  
https://aktywni21.org.pl/pl/aid/   

Dostupné jazyky: poľský, anglický Krajina pôvodu: Poľsko 

Tematická oblasť: 

☐  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☒  voľný čas / sociálna oblasť / 

kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☒  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Cieľom projektu v rámci programu Erasmus+ s názvom Adult Inclusive Design 

(AID) je vyvinúť nástroje, ktoré umožnia organizáciám učiť aktívnych seniorov, 

ako dobrovoľne pomáhať iným seniorom. Zistilo sa, že seniori sú rozdelení do 

dvoch skupín – tých, ktorí majú vysoký energetický potenciál a chcú sa podeliť o 

svoje vedomosti a skúsenosti, a tých, ktorí sa cítia stratení v rôznych životných 

situáciách a čakajú na pomocnú ruku. Často tí, ktorí potrebujú pomoc, nedržia 

krok s cvikom sveta a je pre nich ťažké nájsť spoločný jazyk s mladšími ľuďmi, 

takže projekt sa zameriava na vzťahy medzi seniormi, ktorí si určite veľmi dobre 

rozumejú a môžu rýchlo nájsť spoločný jazyk. Niekedy však samotná ochota 

pomôcť nestačí na účinnú podporu inej osoby, takže aj samotní dobrovoľníci budú musieť rozšíriť svoje 

vedomosti a rozvíjať určité zručnosti.  

Projekt AID poskytne inštitúciám, ktoré pracujú so seniormi, nástroje na účinnú podporu starších 

dobrovoľníkov pri rozširovaní ich kompetencií. Počas projektu pedagógovia a školitelia štyroch inštitúcií 

pripravili sprievodcu pre školiteľov, ktorý obsahuje nielen informácie o potrebnom obsahu, ktorý by mal 

poznať dobrovoľník, ale aj scenáre workshopov formujúcich zručnosti dobrovoľníkov potrebné pre ich 

efektívnu prácu. Seniori v štyroch krajinách hodnotili účinnosť práce – prostredníctvom účasti na workshopoch 

vykonávaných podľa vyvinutých scenárov a testovali získané zručnosti v praxi ako senior mentori pre ostatných 

seniorov, emigrantov alebo zdravotne postihnutých osôb. 

Výsledky projektu: 

• metodická príručka „Volunteering ako zdroj lepšej kvality života seniorov“ dostupná vo forme 

elektronickej knihy 

• aplikácie a iné IT nástroje na podporu ľudí, ktorí sa chcú stať dobrovoľníkmi alebo vyškoliť takéto 

osoby. 

Realizátori projektu: Nadácia „Active XXI“, Univerzita Castilla-La Mancha (Španielsko), SYNTHESIS Centrum pre 

výskum a vzdelávanie Ltd (Cyprus) a Univerzita LUMSA (Taliansko). 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+. 

Dátum prístupu: 29.03.2022 

  

https://aktywni21.org.pl/pl/aid/
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Educational Senior Network (EduSenNet) 

(Vzdelávacia sieť pre seniorov) 
Zdroj:  
https://edusennet.efos-
europa.eu/ 

Dostupné jazyky: holandský, 
anglický, nemecký 

Krajina pôvodu: Česká Republika, 
Holandsko, Nemecko, Slovensko, 
Švédsko, Španielsko 

Tematická oblasť: 

☐  internet 

☐  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☒  voľný čas / sociálna oblasť / 

kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie materiály 

☒  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

„EduSenNet“ je projekt programu Erasmus+, ktorý sa zameriaval na 

možnosti vzdelávania starších ako 50 rokov na vybraných UTA a krajinách 

s cieľom realizovať pedagogický výskum s výsledkami formálneho, 

neformálneho a informálneho vzdelávania starších ľudí. Partneri sa 

zamerali na možnosti vzdelávania UTA, vyhodnotili ich a popísali 

prepojenia s formálnym vzdelávaním na univerzitách.  

Hlavné ciele projektu podporovali napĺňanie vzdelávacích potrieb a ich 

rozvoj v ich vlastnom prostredí. Z projektovej témy vyplynulo, že 

vzdelávanie starších ľudí je veľmi dôležité nielen pre jednotlivcov, ale aj pre celú spoločnosť v celej Európe. 

Hlavné výsledky:  

• Tabuľka s prehľadom možností vzdelávania odhalených v štúdii 

• Výskum podmienok vzdelávania, metód a vzdelávacích potrieb, porovnanie výsledkov motivácie a 

prekážok starších účastníkov v programoch vzdelávania dospelých 

• Inovácia učebných plánov v rámci študijných programov 

• Odporúčania pre ďalší rozvoj neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa s podporou 

záujmov nových študentov. 

Výsledky projektu boli zhrnuté a zdokumentované v projektovej brožúre „Vzdelávanie pre seniorov v Európe“ 

a brožúre „Vzdelávanie seniorov“, ako aj na webovej stránke projektu. 

Projektové partnerstvo pozostávalo zo 7 partnerov zo 6 európskych krajín (Česká Republika, Holandsko, 

Nemecko, Slovensko, Švédsko a Španielsko). 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+. 

Dátum prístupu: 28.04.2021 

  

https://edusennet.efos-europa.eu/
https://edusennet.efos-europa.eu/
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Cyfrowy Senior - (Digitálny senior) 

Zdroj:  
https://seniorcyfrowy.pl/ 

Dostupné jazyky: poľský Krajina pôvodu: Poľsko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☒  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☐  odborníci pracujúci so 
seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Hlavným cieľom projektu „Digitálny senior“ je aktivácia osôb rôzneho 

veku, najmä osôb 65+ v oblasti digitálnych kompetencií, prostredníctvom 

školení a animačných aktivít v Podlaskom vojvodstve. Výsledkom 

realizácie projektu bude začlenenie seniorov do budovania informačnej 

spoločnosti, rozvoja digitálnych kompetencií, získavania zručností na 

využívanie elektronických služieb, vytvárania trvalých mechanizmov na 

zvyšovanie digitálnych kompetencií na miestnej úrovni.  

Účastníci projektu budú podporovaní vo forme rozvojových činností, t. j. odbornej prípravy (15 stretnutí v 

trvaní 4 hodín na skupinu, celkovo 60 hodín) o získavaní, konsolidácii a zlepšovaní digitálnych kompetencií. 

Všetko sa uskutoční pomocou metódy projektu, založenej na aktivite seniorov ako účastníkov, využitím 

novonadobudnutých poznatkov v praxi a zdieľaním vedomostí a skúseností s ostatnými. 

Školiaci program zahŕňa e-mailové služby, surfovanie na internete, používanie Facebooku, YouTube a rozvoj e-

služieb, najmä verejnej správy a v bankách. 

Témy odbornej prípravy: 

• Základné počítačové funkcie, obraz, komunikátory. 

• Prezeranie a analýza informácií. 

• Bezpečnostné nástroje, elektronické bankovníctvo. 

• Komunikácia pomocou digitálnych nástrojov a aplikácií – chat a Skype. 

• Komunikácia e-mailom. 

• Online občianska činnosť: e-kultúra a e-vzdelávanie. 

• občianska činnosť e-office. 

• Vytvorenie e-mailového účtu a používanie služieb. 

• Ochrana osobných údajov. Prezeranie, vyhľadávanie a filtrovanie informácií. 

• Duchovné potreby a starostlivosť o zdravie. 

• Sociálne vzťahy a rozvoj záľub. 

• Miestne správy, plánovanie výletov. 

• Využitie možností YouTube. 

• Vytvorenie profilu na Facebooku. 

• Spracovanie obrazu a zvuku. 

Projekt „Digitálny senior“ realizuje Akademický Klub európskej integrácie EUROPARTNER v spolupráci s Radou 

Łomża Federácie vedecko-technických združení NIE v Lombose. 

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Digital Poland, spolufinancovaného z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja. 

Dátum prístupu: 29.03.2022 

  

https://seniorcyfrowy.pl/
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Cyfroklub Seniora  

(Digitálny klub seniorov) 
Zdroj:  
https://fabrykaprzyszlosci.pl/pilotaze-
i-eksperymenty/edukacja-cyfrowa-
seniorow 

Dostupné jazyky: poľský Krajina pôvodu: Poľsko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☒  prístup k službám 

☒  voľný čas / sociálna oblasť / 

kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☒  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie 
materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☐  odborníci pracujúci so 
seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

V rámci aktivít Centra vzdelávania a tvorby FACTORY 

FUTURE v Tarnówe bol otvorený prosperujúci Digitálny 

klub seniorov – miesto, kde môžete tráviť čas učením sa 

nových – veľmi užitočnými v každodenných životných zručnostiach, ale aj napĺňaním vašich záľub a 

individuálnych potrieb vďaka dosiahnutiu internetových zdrojov. FACTORY FUTURE realizuje aj projekty na 

digitálnu integráciu ľudí starších ako 60 rokov.  

V Digitálnom klube seniorov sa môžete oboznámiť s bohatými zdrojmi historických fotografií mesta a jeho 

obyvateľov, naučiť sa fotografovať digitálnym fotoaparátom a posielať fotografie vašim blízkym. S 

inštruktorom môžete navštíviť najväčšie európske múzeá, spoznať hudobné portály s vašimi obľúbenými 

piesňami, nájsť svojich priateľov na sociálnych sieťach – na Facebooku alebo iných. Môžete sa naučiť, ako 

platiť za parkovanie mobilným telefónom, bezpečne nakupovať v internetových obchodoch (s doručením 

domov) a platiť účty bez dodatočných nákladov. 

Digitálny klub seniorov je vybavený notebookmi, tabletmi, konzolou x-box kinect, skenerom a tlačiarňami, 

ktoré je možné voľne používať počas otváracích hodín. 

Organizátori klubu chcú prispôsobiť aktivity individuálnym potrebám seniorov. 

Dátum prístupu: 29.03.2022 
 

  

https://fabrykaprzyszlosci.pl/pilotaze-i-eksperymenty/edukacja-cyfrowa-seniorow
https://fabrykaprzyszlosci.pl/pilotaze-i-eksperymenty/edukacja-cyfrowa-seniorow
https://fabrykaprzyszlosci.pl/pilotaze-i-eksperymenty/edukacja-cyfrowa-seniorow
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PROGRAM “Seniorzy w akcji” 

(Program „Seniori v akcii“) 
Zdroj:  
https://seniorzywakcji.pl/ 

Dostupné jazyky: poľský Krajina pôvodu: Poľsko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☒  zdravie 

☒  prístup k službám 

☒  voľný čas / sociálna oblasť / 

kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☐  iniciatíva 

☒  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

„Seniori v akcii“ je celoštátny program, ktorý od roku 2008 realizuje 

Spoločnosť pre kreatívne iniciatívy „ę“ z fondov Poľsko-Americkej 

Nadácie Slobody. Bol spustený s cieľom využiť obrovský potenciál 

voľného času, vedomostí a životných skúseností starších ľudí.  

V „Seniori v akcii“ rozhodujú seniori. Realizujú svoje myšlienky, zavádzajú 

pozitívne zmeny v živote svojich rovesníkov a v ich komunite. V programe 

sa hľadajú aktívne osoby, ktoré chcú spojiť rozvíjanie svojich vlastných 

vášní a záujmov s konaním v prospech iných. Pozývame aj mladých ľudí, 

ktorí chcú podporovať medzigeneračné aktivity. 

Nábor do programu je organizovaný formou výberového konania, v rámci ktorého je možné podporiť 

myšlienky vytvorené osobami 60+ (samostatne alebo spolu s mladšou osobou – animátori v páre sa musia 

odlišovať vo veku najmenej 25 rokov) v spolupráci s vybranou neziskovou organizáciou alebo inštitúciou, napr. 

s univerzitou tretieho veku, nadáciou, združením, komunitným centrom, knižnicou alebo združením bývania. 

Granty sa udeľujú na realizáciu projektov, ktoré zapájajú staršie osoby do aktivít v prospech okolia, podporujú 

medzigeneračnú spoluprácu a dobrovoľnícku prácu starších ľudí. 

Účastníci programu „Seniori v akcii“ môžu okrem grantov na realizáciu projektu získať finančné prostriedky na 

študijné návštevy, ktoré im umožnia dozvedieť sa o iniciatívach vykonávaných na rôznych miestach, na ktoré 

sa program vzťahuje. Možnosť spolupráce so skúsenými školiteľmi zo siete animátorov lietajúcej kultúry a 

lietajúcich sociológov prevádzkovaných spoločnosťou „ę“ sa považuje za ďalšiu podporu. 

 

Dátum prístupu: 31.03.2022 

  

https://seniorzywakcji.pl/
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Digital senior citizen  

(Digitálny senior občan) 
Zdroj:  
https://dsc.erasmus.site/pl/ 

Dostupné jazyky: poľský, estónsky, 
taliansky, francúzsky, španielsky, 
grécky 

Krajina pôvodu: Poľsko, Estónsko, 
Taliansko, Francúzsko, Španielsko, 
Grécko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☒  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☒  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Projekt „Digitálny senior občan“ sa zameriava na vzdelávanie dospelých a blaho 

seniorov vo veku 65 rokov a viac. Tieto osoby sú v nepriaznivej situácii, pokiaľ 

ide o digitálne zručnosti, pretože zatiaľ čo mladšie generácie získavajú tieto 

zručnosti prakticky od detstva, starší ľudia nemali takúto príležitosť len preto, že 

počítače a internet neexistovali, keď vyrastali a digitálne kompetencie neboli 

zahrnuté do ich vzdelávacích dráh. Dokonca aj tí, ktorí absolvovali univerzity, 

patria medzi nízkokvalifikovaných v oblasti digitálnej gramotnosti. Táto 

skutočnosť vážne obmedzuje ich životy a bráni im v plnom využívaní času 

stráveného v dôchodku. Okrem toho sa v súčasnosti najviac pozornosti venuje 

vzdelávaniu mladých ľudí a keď sa organizujú počítačové kurzy pre seniorov, zvyčajne nie sú nijako 

prispôsobené špecifickým potrebám tejto cieľovej skupiny. Sú základné a technické, rovnako ako každý iný 

začiatočník triedy informatiky, bez ohľadu na ich vek alebo schopnosti.  

Ciele projektu: 

• rozšírenie kompetencií pedagógov dospelých prípravou otvorených vzdelávacích zdrojov (OER) s 

inovačným, prispôsobeným potrebám vzdelávacieho kurzu „Digital Life“, 

• rozšírenie kompetencií dospelých pedagógov tým, že im poskytne metodiku digitálneho rozprávania 

príbehov na odbornú prípravu študentov v nepriaznivej situácii, najmä seniorov, 

• rozvoj otvorených vzdelávacích zdrojov prispôsobených potrebám dospelých pedagógov a seniorov s 

cieľom podporiť rozvoj digitálnych zručností oboch skupín, 

• šírenie výsledkov s cieľom osloviť čo najviac dospelých učiteľov a seniorov v celej Európskej únii. 

V rámci projektu sa dosiahli tieto výsledky: 

• Kurz „digitálneho života“ pre pedagógov dospelých ako otvorený vzdelávací zdroj (OZE) [5 modulov] 

• Kurz „digitálny život“ pre seniorov ako otvorený vzdelávací zdroj (OER), [3 moduly, ktoré pomôžu 

poslucháčom cítiť sa istejšie pri každodennom používaní IKT] 

• Príručka pre pedagógov pre dospelých „Ako vykonávať digitálnu životnú odbornú prípravu“. 

Projekt realizovaný v partnerstve: Mitra FRANCE (Francúzsko – koordinátorka), Eesti People to People 

(Estónsko), Danmar Computers (Poľsko), CESIE (Taliansko), Centrum pre vzdelávanie (Španielsko) a 

UNIVERSITY THESSALY – UTH (Grécko). 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+. 

Dátum prístupu: 31.03.2022 

https://dsc.erasmus.site/pl/
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Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 

(Viacročný program pre starších ľudí „Active+“ na roky 2021 – 2025) 
Zdroj:  
http://senior.gov.pl/program_asos 

Dostupné jazyky: poľský Krajina pôvodu: Poľsko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☒  zdravie 

☒  prístup k službám 

☒  voľný čas / sociálna oblasť / 

kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☐  iniciatíva 

☒  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Hlavným cieľom Viacročného programu „Active+“ pre 

staršie osoby na roky 2021 – 2025 je zvýšiť účasť starších 

osôb vo všetkých oblastiach spoločenského života podporou 

činnosti mimovládnych organizácií pracujúcich pre seniorov.  

Na program „Active+“ sa v každom roku jeho fungovania vyčlenia finančné prostriedky na činnosti a iniciatívy, 

ktoré aktivujú seniorov. Mimovládne organizácie a iné oprávnené subjekty konajúce v prospech starších osôb 

budú môcť požiadať o spolufinancovanie svojich projektov vo výške 25 000 – 250 000 PLN. 

Spolufinancovanie sa pridelí v štyroch prioritných oblastiach: 

• Sociálna činnosť, ktorá zahŕňa činnosti zamerané na zvýšenie účasti starších osôb v aktívnych formách 

trávenia voľného času, podporu závislých starších osôb a ich prostredia v mieste bydliska, rozvoj 

dobrovoľníckej práce pre staršie osoby v miestnom prostredí a zvýšenie zapojenia starších osôb na 

trhu práce. 

• Sociálna účasť, ktorá prispieva k posilneniu sebaorganizácie staršieho prostredia a k zvyšovaniu vplyvu 

starších ľudí na rozhodnutia týkajúce sa životných podmienok občanov. 

• Digitálna inklúzia vrátane činností zameraných na zvyšovanie zručností pri používaní moderných 

technológií a využívaní nových médií staršími osobami, ako aj na šírenie a zavádzanie technologických 

riešení podporujúcich sociálne začlenenie a bezpečné fungovanie starších ľudí. 

• Príprava na starobu posilnením trvalých medzigeneračných vzťahov, formovaním pozitívneho obrazu 

starších ľudí a zvýšením bezpečnosti seniorov. 

Program je financovaný zo štátneho rozpočtu. 

Dátum prístupu: 09.09.2021 
 

  

http://senior.gov.pl/program_asos
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Live eLearn: blended experiential learning for adults  

(Live eLearn: zmiešané zážitkové učenie pre dospelých) 
Zdroj:  
https://www.liveelearn.eu 

Dostupné jazyky: anglický, 

taliansky, španielsky, český, fínsky 

Krajina pôvodu: Taliansko, 
Francúzsko, Španielsko, Česká 
Republika 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☒  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Projekt v rámci programu Erasmus+ s názvom „Live eLearn: zmiešané zážitkové vzdelávanie pre dospelých“ je 

zamerané na starších študentov vo veku 65 rokov a viac. Zaoberá sa celoživotným vzdelávaním v kontexte, v 

ktorom starší študenti neustále získavajú vedomosti o témach, o ktoré majú osobitný záujem (napr. umenie, 

sociológia, filozofia atď.), a preto sú vnútorne motivovaní. Učia sa s cieľom udržiavať aktívne, aktuálne a 

integrované. Vzdelávacie inštitúcie ponúkajú túto vzdelávaciu činnosť na základe teoretického obsahu 

(konferencie, workshopy atď.) a praktických aktivít (externé akademické aktivity, workshopy vykonávané 

vonku). V tomto projekte je integrovaný do iných predmetov a kurzov digitálnych kompetencií, ktoré 

poskytujú kapacitu informácií, komunikácie, vytvárania sietí, šírenia atď.  

Cieľom projektu je rozšíriť a rozvíjať kompetencie zamestnancov zapojených do neformálneho vzdelávania a 

informálneho učenia sa seniorov prostredníctvom účinného využívania IKT. Projekt podporuje sociálne 

začlenenie a digitálne začlenenie, aktívnu účasť a spoluprácu prostredníctvom inovačných metód založených 

na IKT a poskytuje pedagógom nástroje na hodnotenie a validáciu získaných kompetencií. 

Hlavnými cieľovými skupinami tohto projektu sú neformálni a informálni školitelia a pedagógovia (cestovní 

sprievodcovia, školitelia, lektori, sprostredkovatelia...), ktorí v súčasnosti ponúkajú mimoakademické a 

kultúrne aktivity alebo iné činnosti vykonávané vonku, ako sú trekking, návšteva dedín, múzeí atď.... starším 

občanom v inštitúciách vzdelávania dospelých a chcú podporiť ich digitálne začlenenie a posilniť nadobudnuté 

zručnosti a kompetencie. 

Produkty:  

1. Didaktické usmernenia a návrhy metodík vzdelávania, ktoré sa majú uplatňovať na výkon experimentálnej 

triedy s činnosťami založenými na IKT a prípadmi štúdia: 

• Učenie sa výskumom; objavovanie a šírenie„ 

• Zmiešané učenie; to najlepšie z oboch svetov 

• „Digitálne rozprávanie príbehov pre kreativitu a tímovú prácu“ 

• „Zapojenie online hodín ručnej výroby“ 

• „Štúdium Walky- talky s digitálnymi médiami a funkciami fyzickej aktivity“ 

• Gamifikácia ako vyučovacia metóda na komunitných vysokých školách 

2. Súbor nástrojov na hodnotenie – nástroj užitočný pre pedagogických pracovníkov a ostatných 

zamestnancov, ktorí nesúvisia so vzdelávaním (cestovné príručky, sprostredkovatelia,...), ktorý im pomáha 

lepšie navrhovať vzdelávaciu činnosť založenú na IKT, je možné odhaliť potreby starších občanov 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+. 

Dátum prístupu: 04.05.2022 

  

https://www.liveelearn.eu/
http://www.liveelearn.eu/wp-content/uploads/2022/05/1.-Learning-by-research-discovering-and-spreading-EN.pdf
http://www.liveelearn.eu/wp-content/uploads/2022/05/2.-Blended-learning-the-best-of-both-worlds-EN.pdf
http://www.liveelearn.eu/wp-content/uploads/2022/05/3.-Digital-Storytelling-for-creativity-and-teamwork-EN.pdf
http://www.liveelearn.eu/wp-content/uploads/2022/05/4.-Engaging-online-handcraft-lessons-EN.pdf
http://www.liveelearn.eu/wp-content/uploads/2022/05/5.-Walky-talky-lessons-with-digital-media-and-physical-activity-features-EN.pdf
http://www.liveelearn.eu/wp-content/uploads/2022/05/6.-Gamification-as-a-teaching-method-in-community-colleges-EN.pdf
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W ochronie życia i zdrowia – teleopieka i telemedycyna  

(Pri ochrane života a zdravia – telestarostlivosť a telemedicína) 
Zdroj:  
https://zaopiekowana.pl/ 

https://zaopiekowany.pl/ 

Dostupné jazyky: poľský Krajina pôvodu: Poľsko 

Tematická oblasť: 

☐  internet 

☐  všeobecné aspekty IKT 

☒  zdravie 

☐  prístup k službám 

☒  voľný čas / sociálna oblasť / 

kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Projekty „Pri ochrane života a zdravia – telestarostlivosť a telemedicína“ sú určené starším osobám 65+ z 

určených oblastí Sliezskeho vojvodstva. V rámci nich sa starostlivosť na diaľku a zdravotnícke služby 

prispôsobené ich potrebám implementujú v domácnostiach seniorov, tzv. telemedicíne a telemedicíne. Tieto 

služby starostlivosti a zdravotnej starostlivosti, ktoré kombinujú moderné IKT technológie s prácou 

odborníkov, sú navrhnuté tak, aby predĺžili obdobie nezávislosti seniorov doma. 

Každý účastník sa podrobí rozhovoru s uznaním svojich potrieb, počas ktorého sa určuje, aké druhy podpory sú 

k dispozícii v projekte, okrem starostlivosti na diaľku, môže seniorom pomôcť pri udržiavaní ich zdravia – a my 

sa snažíme poskytovať tieto služby. V závislosti od identifikovaných potrieb majú účastníci počas projektov k 

dispozícii špeciálne zariadenia pre diaľkové EKG alebo glukotransmitery. Okrem toho sú v dome každého 

účastníka nainštalované telecare zariadenia s možnosťou 24-hodinového kontaktu s Telecare Centre. K 

dispozícii je profesionálne Telecare centrum v Jastrzębie-Zdrój, kde pracujú kvalifikovaní teleopatrovia (ľudia 

skúsení v práci so seniormi, vrátane lekárov, psychológov, gerontológov, profesionálnych terapeutov, senior 

konzultantov, zdravotníkov). Na druhej strane v Katoviciach je telemedicínske centrum, kde zdravotníci, ako aj 

lekári – kardiológovia a internisti pracujú 24/7. Tieto dve centrá pracujú spoločne poskytujú starostlivosť o 

seniorov v oblasti núdzovej koordinácie, psychologickej pomoci, skríningu neurodegeneratívnych ochorení 

(Alzheimer, Parkinson), kardiologických problémov a cukrovky. Každá služba v projekte je úplne zadarmo. 

Veľmi dôležitým prvkom projektu je zapojenie susedskej siete a pomoc dobrovoľníkov. 

Realizátormi telecare a telemedicínskych projektov sú „Asociácia EBI“, OPIEKANOVA Sp. z o.o., Telemedycyna 

Polska S.A. a obce. 

Projekty realizované v rámci Regionálneho Operačného Programu Sliezskeho Vojvodstva na roky 2014 – 2020 

spolufinancované z Európskeho Sociálneho Fondu. 

Dátum prístupu: 24.02.2021 

  

https://zaopiekowana.pl/woziz/
https://zaopiekowana.pl/
https://zaopiekowany.pl/
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60+ Virtual Culture  

(60+ virtuálna kultúra) 
Zdroj:  
https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2016-
1-PL01-KA204-026593 

Dostupné jazyky:  anglický, 
poľský 

Krajina pôvodu: Česká 
republika, Francúzsko, 
Taliansko, Poľsko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☒  voľný čas / sociálna oblasť / kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☒  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie 
materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / 
aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a 
opatrovatelia 

Popis:  

Virtuálna kultúra 60+ bola medzinárodná iniciatíva, v rámci ktorej 

štyri partnerské organizácie s podobným zázemím v oblasti 

informálneho vzdelávania vrátane vzdelávania seniorov z Poľska, 

Francúzska, Českej republiky a Talianska spolupracovali na 

zlepšovaní a optimalizácii ponuky vzdelávania pre starších ľudí v 

súvislosti s ich digitálnymi kompetenciami v kontexte prístupnosti 

kultúry.  

Proces optimalizácie bol vyvinutý v dvoch etapách. Po prvé, každá organizácia vymenovala jeden pedagogický 

tandem (mladý učiteľ IKT a jeden skúsený senior (50+) pedagóg), ktorý sa zúčastnil 3 spoločných školení 

zamestnancov, počas ktorých sa na základe vymieňaných postupov a vedomostí vypracoval vzdelávací model 

pre miestne centrá alebo knižnice seniorov. Preto bola vytvorená inovatívna ponuka kurzov IKT pre seniorov 

zameraná na podnecovanie starších ľudí k účasti na kultúrnych zdrojoch a kultúrnych podujatiach s využitím 

nových technológií (napr. prístup k elektronickým knihám, audioknihám, návštevám virtuálnych múzeí, nákup 

vstupeniek online, vytváranie a nahrávanie obsahu atď.). Súčasne vytvorený vzdelávací program bol 

realizovaný, testovaný a upravený počas dvoch cyklov seminárov IKT pre seniorov v každej krajine. Vyučovacie 

tandemy počas projektu poskytli celkovo 198 hodín workshopov pre 105 seniorov v štyroch krajinách. Okrem 

toho sa spomedzi účastníkov workshopov vybralo 8 digitálnych veľvyslancov – ľudia vo veku nad 60 rokov, 

ktorých vedenie a digitálne kompetencie nám umožnili začleniť ich do procesu šírenia informácií a v niektorých 

prípadoch do procesu podpory školiteľov vo výučbových procesoch počas a po ukončení projektových aktivít. 

Výsledky: 

1. Učebné plány seminárov v oblasti IKT pre starších dospelých:  

• online noviny, 

• knihy on-line (elektronická kniha a audiokniha), 

• online hudba a filmy, 

• ísť von- kultúrne podujatie, 

• pamiatky sveta – návšteva historických miest v zahraničí. 

2. Tipy pre trénerov. Ako osloviť seniorov počas školení v oblasti IKT. 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie v rámci programu Erasmus+. 

Dátum prístupu: 14.10.2021 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2016-1-PL01-KA204-026593
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2016-1-PL01-KA204-026593
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2016-1-PL01-KA204-026593
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Digitálne zručnosti pre ľudí žijúcich v treťom veku – účinný digitálny prístup k 

verejným službám 
Zdroj:  
http://digital-3rd-age.eu/  

Dostupné jazyky: anglický, 
bulharský, grécky, španielsky, český 

Krajina pôvodu: Bulharsko, 
Grécko, Španielsko, Česká 
republika 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☒  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☒  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☒  webová stránka / aplikácia 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Projekt „Digitálne zručnosti pre ľudí žijúcich v treťom veku – účinný 

digitálny prístup k verejným službám“ sa zameriava na odbornú prípravu 

starších ľudí v oblasti rozvoja osobitných digitálnych zručností potrebných na 

prístup k verejným službám online, a tým na lepšie prispôsobenie sa 

meniacemu sa svetu orientovanému na digitálne technológie a pocit istoty 

prostredníctvom online nástrojov na riadenie a zlepšenie ich zdravia a kvality 

života.  

Hmatateľné výsledky:  

• Plány verejných služieb, ktoré poskytujú informácie o 

najrelevantnejších verejných službách online v 5 krajinách EÚ 

• Program odbornej prípravy na zlepšenie základných digitálnych zručností a rozvoj osobitných 

zručností pre digitálny prístup k verejným službám 

• Platforma elektronického vzdelávania a elektronickej pomoci s virtuálnym nástrojom pomoci pri 

digitálnom začleňovaní starších ľudí 

• Účinná metodika pre kvalitnú prácu so staršími ľuďmi uplatňovaním prístupu založeného na budovaní 

dôvery a interaktivite 

• Politické odporúčania na zlepšenie aktívneho starnutia a digitálnej gramotnosti starších ľudí 

• Spustenie ústnych podujatí na prezentáciu výsledkov projektu a podporu ich využívania na miestnej, 

vnútroštátnej a európskej úrovni. 

Nezrozumiteľnévýsledky:  

• Zlepšenie schopnosti ľudí žijúcich v treťom veku účinného digitálneho prístupu k verejným službám; 

• Zvýšenie digitálnej gramotnosti starších osôb;  

• Krok vpred v aktívnom starnutí: získaním digitálnych zručností môžu starší občania cítiť lepší úspech a 

osobnú spokojnosť vo svojom živote, čo vedie k aktívnejšiemu a zdravšiemu tretiemu veku;  

• Znalosti a skúsenosti získané partnerskými organizáciami v oblasti nadnárodnej spolupráce, riadenia 

projektov, inovačných postupov začleňovania starších ľudí;  

• Výmena osvedčených postupov a ponaučení v oblasti aktívneho starnutia a sociálneho začlenenia v 

rámci krajín a medzi nimi. 

Výsledky digitálneho prístupu sú k dispozícii ako bezplatné on-line zdroje. 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie v rámci programu Erasmus+. 

Dátum prístupu: 28.02.2022 

  

http://digital-3rd-age.eu/
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Slow Learning: Developing the skills of IT trainers of older people  

(Pomalé učenie: Rozvoj zručností IT školiteľov starších ľudí) 
Zdroj:  
https://slowlearning.eu/slowlearning-
project-for-seniors/ 

Dostupné jazyky: dánsky, anglický, 
grécky, slovinský, španielsky 

Krajina pôvodu: Dánsko, 
Grécko, Slovinsko, Španielsko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☒  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☒  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

„Pomalé učenie“ je projekt programu Erasmus+ zameraný na odbornú 

prípravu pedagógov v oblasti informačných technológií s cieľom získať 

kompetencie a zručnosti, ktoré potrebujú, aby mohli účinne vyškoliť starších 

ľudí v oblasti nových technológií pomocou inovačných metodík a nástrojov. 

Vzdelávanie starších dospelých vyžaduje andragogicky dobre vyškolených 

poskytovateľov, ktorí sú oboznámení s teóriou a praxou vzdelávania 

dospelých, poznajú charakteristiky životného cyklu členov rôznych vekových 

skupín a tie vplyvy na pripravenosť na vzdelávanie, chápu, že starší dospelí sú 

mimoriadne rozmanitá skupina dospelých s veľmi odlišnými potrebami a 

vyžadujú si prispôsobené prístupy a spôsoby práce vo vzdelávacích programoch.  

Vzdelávanie a vzdelávanie môžu zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri znižovaní vekovej segregácie, pretože 

regulujú nerovnováhu medzi generáciami a otvárajú nové príležitosti na sociálne začlenenie starším dospelým.  

Hlavnými cieľmi projektu sú:  

• lepšie pochopenie očakávaní a potrieb seniorov vo vzdelávacom prostredí so zameraním na odbornú 

prípravu v oblasti IT 

• vylepšené znalosti a využívanie pedagogických nástrojov, nové technológie vo vzdelávaní seniorov 

• výmena osvedčených postupov medzi partnermi 

• vytvorenie základných teoretických základov pre implementáciu vzdelávania IT pre starších dospelých 

• zoznámte sa so staršími dospelými ako extrémne rozmanitá skupina dospelých študentov, pre ktorých 

sa vzdelávanie pripravuje podľa ich potrieb a pre nich. 

Cieľovými skupinami projektu sú dospelí pedagógovia, učitelia, mentori, školitelia, odborníci v oblasti IT a 

seniori.  

Výsledky:  

• Prehľad existujúcich inovatívnych a účinných postupov a nástrojov vo výučbe technológií pre seniorov 

• Profil práce IT školiteľov seniorov  

• Program odbornej prípravy pre školiteľov IT  

• Video na zdieľanie úspešných skúseností učiteľov a starších ľudí. 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie v rámci programu Erasmus+. 

Dátum prístupu: 30.03.2022 

  

https://slowlearning.eu/slowlearning-project-for-seniors/
https://slowlearning.eu/slowlearning-project-for-seniors/
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Innovative methods for increasing effectiveness of teaching English of 55+ 

learners (InMETE 55+) 

(Inovatívne metódy na zvýšenie efektívnosti výučby angličtiny pre 55+ 

študentov) 
Zdroj:  
https://inmete55plus.blogspot.com/ 

Dostupné jazyky: anglický Krajina pôvodu: Poľsko, 
Maďarsko, Taliansko 

Tematická oblasť: 

☐  internet 

☐  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☒  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie 

materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☒  iné 

Cieľová skupina: 

☐  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Výučba cudzích jazykov, najmä angličtiny, pre seniorov sa stáva jedným z 

najdôležitejších prvkov vzdelávania v neskoršom živote v Európe. Existujúca 

analýza sa týka najmä potrieb a súčasného stavu, ale nie je dostatok 

didaktických materiálov, ktoré by podporovali učiteľov v ich každodennej 

práci so študentmi 55+. Týka sa to najmä materiálov, ktoré presahujú rámec 

tradičného jazykového kurzu a zahŕňajú také prvky, ktoré sú emocionálne 

pútavé, motivujúce a poskytujú nové stimuly: duševná, fyzická a zmyslová – 

tak nevyhnutná v neskoršej pedagogike.  

Vzhľadom na uvedené, hlavným cieľom projektu „Inovatívne metódy na zvýšenie efektívnosti výučby 

angličtiny pre 55+ študentov“ (inMETE 55+) v rámci programu Erasmus+ bolo vypracovať konkrétne návrhy 

inovatívnych metód na zvýšenie účinnosti výučby angličtiny pre 55+ študentov.  

Prostredníctvom dobre štruktúrovanej spolupráce, výskumov, diskusií, medzinárodných stretnutí boli 

pripravené tri hmatateľné intelektuálne výstupy projektu:  

1. zdrojový balík možných zdrojov: materiály, nápady a usmernenia, ktoré by sa mohli použiť počas 

výučby angličtiny na zvýšenie kognitívnych funkcií starších študentov, najmä ich pozornosti, 

motivácie, emocionálneho zapojenia, fungovania pamäte, zmyslov a zapojenia tela, citlivosti a 

schopnosti komunikácie, ako aj ich pohody;  

2. deväť podrobných lekcií načrtáva spolu s učebnými/vzdelávacími materiálmi pre učiteľov a študentov 

(každá pre dve úrovne: elementárne (A2-B1) a stredné (B2) vrátane inovačných prvkov získaných z 

vonkajších zdrojov, ako je umenie, historické dedičstvo našich krajín, pamäťové pravidlá a metódy, 

hudba, poézia, vyjadrenie tela a para-divadelné formy atď.;  

3. dva učebné osnovy na jeden rok (60 hodín) pre študentov 55+, dve úrovne – elementárne (A2-B1) a 

stredné (B2).  

Tieto tri produkty sú k dispozícii bezplatne pre pedagógov seniorov z neziskového sektora.  

Projekt Partnerstvo zahŕňa organizácie z Poľska, Maďarska a Talianska. 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie v rámci programu Erasmus+. 

Dátum prístupu: 10.09.2021 

 

  

https://inmete55plus.blogspot.com/
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CODECATZ   

(KÚPIŤ CODECATZ) 
Zdroj:  
Django Girsl a Slovinská univerzita 
tretieho veku 
https://djangogirls.org/en/  
https://www.utzo.si/en/ 

Dostupné jazyky: anglický, 
slovinský 

Krajina pôvodu: Spojené 
kráľovstvo, Slovinsko, iné 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☐  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☒  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☒  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☒  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☐  odborníci pracujúci so 
seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

V Slovinsku sa uskutočnilo niekoľko iniciatív dôležitých na 

šírenie kódovania medzi sociálne znevýhodnené skupiny, 

medzi ktorými je CodeCatz. CodeCatz nakoniec založil Django 

Girls Store, neziskovú organizáciu, ktorá posilňuje a pomáha 

ženám organizovať bezplatné, jednodňové programovacie workshopy tým, že poskytuje nástroje, zdroje a 

podporu. Ich cieľom je priniesť viac úžasných žien do sveta technológií a zvýšiť rozmanitosť v technologickej 

komunite. Veria tomu. Robia technológiu prístupnejšou vytvorením jednoduchých nástrojov a zdrojov 

navrhnutých s empatiou. Počas týždňa programovania Slovinská univerzita tretieho veku a Katja Koren Ošljak 

urobili ďalší krok smerom k programovaniu starších ľudí.  

Django Girls je nezisková organizácia a komunita, ktorá posilňuje a pomáha ženám organizovať bezplatné, 

jednodňové programovacie workshopy poskytovaním nástrojov, zdrojov a podpory. Počas každého z našich 

podujatí si 30 – 60 žien buduje svoju prvú webovú aplikáciu pomocou HTML, CSS, Python a Django. 

Dátum prístupu: 14.10.2021 
 

  

https://djangogirls.org/en/
https://www.utzo.si/en/
https://djangogirls.org/en/foundation/
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Digitalna vključenost in aktivno staranje 
Razvoj metodološkega pristopa, osredotočenega na uporabnika, za raziskovanje uporabe 

mobilnega telefona med starejšimi     

(Digitálna integrácia a aktívne starnutie 
Vypracovanie metodického prístupu zameraného na používateľa s cieľom preskúmať 

používanie mobilného telefónu u starších ľudí) 
Zdroj:  
Simobil – slovinský 
telekomunikačný operátor   

Dostupné jazyky: anglický, 
slovinský 

Krajina pôvodu: Slovinsko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☐  všeobecné aspekty IKT 

☒  zdravie 

☒  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☒  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☒  sieť  

☒  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Súčasné spoločnosti čelia dvom pozoruhodným 

trendom: rozsiahle starnutie obyvateľstva a rýchle 

šírenie informačných a komunikačných technológií 

(IKT). Keďže staroba často znamená chorú zdravotnú 

a sociálnu izoláciu, spoločnosti by mohli prijať 

pokrok v oblasti IKT s cieľom posilniť sociálnu 

integráciu, zdravie a aktívne starnutie. Zložitosť a novinka IKT však ohrozujú mnoho starších ľudí, ktorí sú 

vylúčení z ich používania. Starším ľuďom by sa mohli ponúknuť elektronické služby, ktoré by zlepšili kvalitu ich 

života, ak by boli založené na dizajne šetrnom k veku. Hoci sa digitálne začlenenie dôrazne presadzuje vo 

výskumných a politických stratégiách EÚ a súvisí s pozitívnymi výsledkami, ako je vysoká kvalita života starších 

ľudí a nové trhové príležitosti pre poskytovateľov IKT systémov, zavádzanie asistenčných technológií medzi 

staršími ľuďmi je pomalé. V tejto súvislosti predstavujú mobilné telefóny príležitosť na digitálne začlenenie 

vzhľadom na ich už rozšírené používanie u starších ľudí. Projekt je preto zameraný na štúdium 

sociotechnických možností AT v mobilných telefónoch s cieľom podporiť inkluzívne a posilnené starnutie 

heterogénnej skupiny starších ľudí. 

Projekt spája viac ako dve desaťročia medzinárodne uznávaného interdisciplinárneho výskumu projektového 

tímu v oblastiach: a) sociálna informatika, b) metodika spoločenských vied vrátane zmiešaných metód zberu 

údajov a hodnotiacich návrhov pre starších ľudí, c) gerontológia, d) skúsenosti s rozsiahlymi medzinárodnými 

(RP5, 6. RP, 7. RP, COST Actions, LLP, Interreg), empirické projekty digitálnej inklúzie a e) vývoj webových 

aplikácií pre starších ľudí (online vzdelávacie hry). 

Dátum prístupu: 12.12.2021 
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DIGITALNA VKLJUČENOST ZA STAREJŠE  

(DIGITÁLNA INKLÚZIA PRE SENIOROV) 
Zdroj:  
Slovenská univerzita tretieho veku 
https://www.utzo.si/en/ 

Dostupné jazyky: anglický, 
slovinský 

Krajina pôvodu: Slovinsko 

Tematická oblasť: 

☐  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☒  voľný čas / sociálna oblasť / 

kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☐  iniciatíva 

☒  program 

☐  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie materiály 

☒  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☐  odborníci pracujúci so 
seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Slovinská univerzita tretieho veku (Národná asociácia pre 

vzdelávanie a sociálne začlenenie) v súčasnosti je celonárodnou 

sieťou 52 univerzít v 52 lokalitách s približne 21 000 študentmi, 

viac ako 1 000 mentormi a 1 000 dobrovoľníkmi.  

Od roku 1984, kedy bola založená, sa stará o potreby starších ľudí v oblasti informatiky a nových technológií. V 

roku 1986 mentori Slovinskej univerzity tretieho veku vyvinuli program pre nízko-literovaných zamestnancov, 

ktorí dokončia začiatočníci, aby sa naučili angličtinu aj počítačové zručnosti potrebné pre program WordStar. 

Bol sprevádzaný filmom s mimami ilustrujúcimi základné počítačové zručnosti a bol prielomom vo vzdelávaní v 

oblasti IKT. V Ľubľane je momentálne viac ako 620 študentov zapísaných do počítačových kurzov. Existujú 

programy, ktoré uspokojujú potreby študentov na rôznych úrovniach a rozvíjajú celkové počítačové zručnosti.  

Dátum prístupu: 30.09.2021 
 

  

https://www.utzo.si/en/
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Digitalizirana družba in starejši  

(Digitalizovaná spoločnosť a starší ľudia) 
Zdroj:  
Festival pre tretie obdobie života 
https://f3zo.si/ 

Dostupné jazyky: slovinský Krajina pôvodu: Slovinsko 

Tematická oblasť: 

☐  internet 

☐  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☒  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☒  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Už 20 rokov prebiehajú diskusie a množstvo rôznych projektov a 

programov (z ktorých mnohé neboli nikdy realizované) o potrebe 

využívania informačných a komunikačných technológií (IKT) v 

každodennom živote staršieho obyvateľstva, ako aj iných zraniteľných 

skupín. Extrémne rýchly rozvoj technológií a služieb, ktoré diktuje kapitál, 

zasahuje do všetkých pórov nášho života, ktoré zrazu čelíme skutočnosti, 

že zvládnutie elektronických zručností má obrovský vplyv na kvalitu našich životov. Dnes však už nehovoríme o 

informačnej spoločnosti, ale o digitalizácii, ktorá má zmeniť celú spoločnosť. 

Technologický rozvoj výrazne zmenil náš spôsob života. Okrem iného je to všetko niekoľko vecí sa dá urobiť 

„na diaľku“ pomocou rôznych elektronických zariadení pripojených k internetu. Zdá sa, že čoraz častejšie to 

bude jediný spôsob, ako uplatňovať práva a prístupové služby v digitálnej spoločnosti. Preto musia subjekty s 

rozhodovacou právomocou, príslušné inštitúcie a občianska spoločnosť venovať osobitnú pozornosť 

zabezpečeniu rovnakých príležitostí pre staršie a zraniteľné skupiny integrácia do digitálneho sveta. 

Minuloročný festival pre tretie obdobie života, po dvadsiaty raz za sebou, venoval špeciálny festival, otvorený 

pre verejnosť, odbornú diskusiu o digitalizácii starších ľudí, pretože je to veľmi dôležitý základ pre začlenenie 

starších ľudí do všetkých sociálnych pórov. Každoročný festival je preto sám osebe osvedčenou praxou 

naliehavých otázok spoločnosti pri integrácii starších ľudí. 

Účastníci okrúhleho stola zdôraznili tieto opatrenia rovnakej integrácie starších a zraniteľných skupín do 

digitálnej spoločnosti: 

1. Integrovať začlenenie starších dospelých a zraniteľných skupín (systematické plánovanie a 

vykonávanie digitalizačných opatrení) spolu s podpornými činnosťami, ako sú informácie, 

poradenstvo, motivácia, analýza a hodnotenie.   

2. Zlepšenie medziodvetvovej spolupráce medzi verejnými a súkromnými poskytovateľmi v oblasti 

získavania vedomostí, zručností a kompetencií a vykonávanie trvalých (prispôsobených) podporných 

programov pre staršie osoby a zraniteľné skupiny pre kvalitu života v digitálnej spoločnosti. 

3. Poskytovanie prístupnej internetovej infraštruktúry a pripojenia (možnosť používať inteligentné 

zariadenie) a vhodnú komunikáciu o tom, ako tieto služby využívať. 

4. Zriadenie mobilných centier pre starších ľudí, ktoré budú umiestnené na verejne prístupných 

miestach, napr. v obchodoch, zdravotníckych centrách, bankách, kde môžu pomôcť starším ľuďom 

prostredníctvom prvých krokov pri využívaní digitálnych služieb (napr. získanie digitálneho certifikátu, 

sťahovanie aplikácií do mobilného telefónu, užívateľská pomoc, atď.). 

5. Posilnenie postavenia seniorov, aby boli čo najviac nezávislí v boji proti digitálnej transformácii, ako je 

https://f3zo.si/
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vzdelávanie starších pedagógov s cieľom pomôcť starším ľuďom s digitálnym začlenením a získavanie 

zručností/kompetencií (medzigeneračná pomoc). 

1. Systematické poskytovanie a ochrana práva na odpojenie od digitálnych zariadení a obrazoviek aj 

počas digitálnej transformácie. Toto právo, ktoré úzko súvisí so súkromím, je základom demokracie. 

Rečníci upriamili osobitnú pozornosť na používateľskú ústretovosť a prispôsobivosť digitálnych služieb a 

aplikácií pre starších ľudí. Pre starších dospelých môže byť každá digitalizovaná služba úplne novým zážitkom, 

ku ktorému musí poskytovateľ starostlivo pristupovať. 

Dátum prístupu: 01.04.2022 
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EkoSMART – Smart Integrated Healthcare and Longterm Care System    

(EkoSmart – inteligentný integrovaný systém zdravotnej starostlivosti a 

dlhodobej starostlivosti) 
Zdroj:  

Telekom Slovensko 

https://www.telekom.si/zasebni-
uporabniki/ponudba/e-oskrba 

Dostupné jazyky: anglický, 
slovinský 

Krajina pôvodu: Slovinsko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☐  všeobecné aspekty IKT 

☒  zdravie 

☒  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☒  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☒  sieť  

☒  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

EkoSmart je veľký výskumný projekt na Slovensku. 

Jednou z oblastí výskumu (inteligentná integrovaná 

zdravotná starostlivosť a systém dlhodobej 

starostlivosti) je umožniť starším obyvateľom, 

ľuďom s chronickými chorobami, demenciou alebo 

inými zdravotnými problémami, dlhším, aktívnejším 

a bezpečnejším podmienkam, aby zostali 

nezávislými vo svojich domovoch, výsledkom bola služba sociálnej starostlivosti založená na IoT (internet vecí) 

a technológie zamerané na človeka, ktoré sú k dispozícii 24 hodín denne. Technológia podporujúca službu 

detekuje potrebu zásahu, ak je používateľ v dôsledku pádu alebo iného ťažkého zdravotného stavu, ktorý nie 

je schopný vykonať naliehavú výzvu. 

EkoSmart vyvíja prístupy a prototypy na zabezpečenie základných podmienok pre efektívnu transformáciu  na 

integrovaný systém zdravotnej starostlivosti a domácej starostlivosti. Poskytuje: integrácia rôznych úrovní 

zdravotnej starostlivosti, účinná a bezpečná výmena informácií medzi rôznymi zainteresovanými stranami 

systému zdravotnej starostlivosti na vnútroštátnej úrovni (vnútroštátne registre, účtovný systém, analýza 

veľkých dát) a základné podmienky rozvoja a udržateľnosti systému zdravotnej starostlivosti a sociálneho 

systému.  

Hlavné ciele sú:  

• vypracovanie modelu integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti a vytvorenie súvisiacej 

infraštruktúry,  

• rozvoj systémových základov na rozšírenie modelu integrovaného poskytovania zdravotnej 

starostlivosti,  

• zvýšenie kvality života a bezpečnosti chronických pacientov a rozšírenej starostlivosti,  

• bezpečné používanie liekov a znížený počet odporúčaní klinickým farmakológom. 

Dátum prístupu: 12.12.2021 

  

https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/e-oskrba
https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/e-oskrba
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HoCare  

Zdroj:  
Interreg Európa, Projekt HoCare 

https://projects2014-
2020.interregeurope.eu/hocare/ 

Dostupné jazyky: anglický, 
slovinský 

Krajina pôvodu: Slovinsko 

Tematická oblasť: 

☐  internet 

☐  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☒  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☒  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Inovatívne riešenia pre domácu starostlivosť posilnením štvornásobnej 

spolupráce v regionálnych inovačných reťazcoch. Starnutie obyvateľstva 

je výzvou pre všetky regióny EÚ. Zároveň to však znamená aj príležitosť 

pre rast a pracovné miesta, pretože existuje veľká sila na inovatívne 

riešenie domácej starostlivosti.  

Cieľom projektu HoCare je posilniť poskytovanie riešení v oblasti domácej starostlivostiinovatívnych riešení 

posilnením spolupráce aktérov v regionálnom inovačnom systéme s využitím prístupu QUDRUPLE-helix, ktorý 

je modelom spolupráce v oblasti inovácií, v rámci ktorého používatelia, podniky, subjekty/univerzity a verejné 

orgány spolupracujú s cieľom vytvárať inovácie. Vláda, priemysel, akademická obec a civilní účastníci 

spolupracujú na spoločnom vytváraní štrukturálnych zmien ďaleko nad rámec toho, čo by každá organizácia 

alebo osoba mohla urobiť sama.  

Odkaz na video – tematický seminár Slovinsko: https://www.youtube.com/watch?v=5B8VKXRMNFI&t=5s  

 

Dátum prístupu: 14.10.2021 
 

  

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/hocare/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/hocare/
https://www.youtube.com/watch?v=5B8VKXRMNFI&t=5s


 

-53- 

m-Ageing  

(m-starnutie) 
Zdroj:  

Univerzite v Ľubľane, Fakulta 
sociálnych vied, Ceneter pre 
sociálnu informatiku  
https://projects2014-
2020.interregeurope.eu 

Dostupné jazyky: anglický, 
slovinský 

Krajina pôvodu: Slovinsko 

Tematická oblasť: 

☐  internet 

☐  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☒  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☐  odborníci pracujúci so 
seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Digitálne začlenenie a aktívne starnutie: Vývoj metodologického prístupu zameraného na používateľa s cieľom 

preskúmať používanie mobilných telefónov u starších ľudí. Vývoj modelu zapojenia používateľov na štúdium 

potrieb, používania, použiteľnosti a výhod súvisiacich s asistenčnými technológiami integrovanými do 

mobilných telefónov.  

PROBLÉM 

• Potreba starších dospelých žiť doma čo najdlhšie; 

• Hospodársky neudržateľné systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti; 

• Zaťažený neformálnymi opatrovateľmi. 

RIEŠENIE 

Model zapojenia používateľov, ktorý zahŕňa starších dospelých a neformálnych opatrovateľov v 3 etapy 

výskumu a vývoja: 

• vyvolanie potrieb používateľov a vytváranie dizajnových nápadov; 

• vyhodnocovanie vybranej mobilnej aplikácie v laboratórnom prostredí a v reálnom prostredí a 

generovanie nápadov na redizajn; a 

• vyhodnocovanie nápadov na redizajn. 

VPLYV 

Potenciál pre trojnásobný výsledok: zlepšenie QoL starších ľudí nad neformálnymi opatrovateľmi, finančné 

zisky pre sektor zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, nové trhové príležitosti. 

PRENOSNOSŤ 

Bol (a bude) uplatňovaný inými spoločnosťami a výskumnými pracovníkmi, ako aj v rámci EÚ projektové 

návrhy. 

ZDROJ FINANCOVANIA 

Slovinská národná výskumná agentúra a Simobil. 

Dátum prístupu: 14.10.2021 

 

  

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/
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PHARAON – Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje  

(PHARAON – Piloti pre zdravé a aktívne starnutie) 
Zdroj:  
Národný inštitút verejného zdravia 
Slovinskej republiky 
https://www.nijz.si/sl/pharaon-
pilotne-raziskave-za-zdravo-in-
aktivno-staranje 

Dostupné jazyky: anglický, 
slovinský 

Krajina pôvodu: Slovinsko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☐  všeobecné aspekty IKT 

☒  zdravie 

☒  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☒  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☒  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Celkovým cieľom projektu PHArA-ON je poskytnúť podporu starnúcemu 

obyvateľstvu Európy integráciou digitálnych služieb, zariadení a 

nástrojov do otvorených platforiem, ktoré možno ľahko nasadiť a 

zároveň zachovať dôstojnosť starších dospelých a posilniť ich nezávislosť, 

bezpečnosť a schopnosti. Projekt bude využívať celý rad digitálnych nástrojov vrátane pripojených zariadení 

(napr. internet vecí, IoT), umelej inteligencie, robotiky, cloudu a edge computingu, inteligentných nositeľných 

zariadení, veľkých dát a inteligentnej analýzy, ktoré budú integrované s cieľom poskytovať personalizované a 

optimalizované poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  

Slovinský pilotný projekt sa zameriava na zlepšenie pohody prostredníctvom pasívneho monitorovania 

pomocou rôznych snímacích zariadení, ako sú nositeľné zariadenia, snímače zabudované do nábytku a 

environmentálne senzory. 

Počas predvalidačnej fázy sa na priame monitorovanie fyziologických ukazovateľov obyvateľov (nosné, 

zabudované snímače), ako aj na monitorovanie ich prostredia (environmentálne senzory, vstavané snímače) 

používalo množstvo Pharaonových technológií:  Smarthabits (ENT), InvisibleCare, IoChat, IoTool (Senlab), 

Amicare (CETEM), MOX nositeľný (MAIN), Wearables (CORO), Discovery (Ascora). Okrem toho bol testovaný 

systém na jednoduché prehliadanie udalostí, registráciu a potenciálne usporiadanie tranzitu pomocou 

známeho systému, ako je televízor s diaľkovým ovládaním pomocou nasledujúcich technológií Pharaon:  

IoChat, IoTool, SeniorsPhone, InvisibleCare (Senlab), Sentab systém (Sentab).  Nástroje na podporu 

komunikácie sú zamerané na jednoduché použitie, televízny komunikačný nástroj (Daisy, SenLab) a rozhranie 

pre smartfóny navrhnuté špeciálne pre starších dospelých, s podporou chatu a ďalších komunikačných 

nástrojov.  

Tento projekt získal financovanie z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020. 

Dátum prístupu: 01.03.2022 
 

  

https://www.nijz.si/sl/pharaon-pilotne-raziskave-za-zdravo-in-aktivno-staranje
https://www.nijz.si/sl/pharaon-pilotne-raziskave-za-zdravo-in-aktivno-staranje
https://www.nijz.si/sl/pharaon-pilotne-raziskave-za-zdravo-in-aktivno-staranje
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(Spero – Sociálna komunikačná platforma pre seniorov) 

Zdroj:  
Centrum rozvoja Srdce Slovinska 
https://www.razvoj.si/?lng=en 

Dostupné jazyky: anglický, 
slovinský 

Krajina pôvodu: Slovinsko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☐  všeobecné aspekty IKT 

☒  zdravie 

☒  prístup k službám 

☒  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☒  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Seniori, ktorí žijú vo svojom dome, čelia veľkému riziku osamelosti. Riziko 

je oveľa vyššie, keď rozšírená rodina nežije v tom istom dome. Zvyčajne 

sú spojené s miestnym prostredím prostredníctvom návštev kostola, 

návštev lekárov, obchodu s potravinami, novín a televízie.  

Projekt vyvíja inovatívnu sociálnu komunikačnú platformu a koncové 

zariadenie určené pre seniorov, ktorí môžu ľahko komunikovať s každým, 

kto sa pripojí k platforme. Sú schopní čítať správy; môžu byť okamžite informovaní o miestnych podujatiach, 

športových aktivitách, aktivitách klubov. Môže sa použiť aj ako pripomienka.  

Koncové zariadenie je navrhnuté tak, aby malo iba päť tlačidiel. Je pripojený k televízoru, pretože je to 

seniorský prvý displej v dome. Zavedením nového komunikačného kanála pre seniorov a získavaním viacerých 

digitálnych komunikačných kanálov priateľov seniorov, rodiny, miestnej komunity a organizácie starostlivosti 

môžeme riešiť problém sociálnej izolácie vyvolaný zavedením digitálnej komunikácie v spoločnosti. 

Dátum prístupu: 12.12.2021 

  

https://www.razvoj.si/?lng=en
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THE SILVER CODE 

(STRIEBORNÝ KÓD) 
Zdroj:  
Slovenská univerzita tretieho veku 
(projekty) 
https://www.utzo.si/en/projekti/silver-
code/ 

Dostupné jazyky: anglický, 
slovinský 

Krajina pôvodu: Slovinsko, iné 

Tematická oblasť: 

☐  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☒  prístup k službám 

☒  voľný čas / sociálna oblasť / kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☒  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie 
materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☐  odborníci pracujúci so 
seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Cieľom projektu Strieborný Kód, ktorý žije v rýchlo sa rozvíjajúcom 

digitálnom svete aj v starnúcej spoločnosti, je urobiť starších študentov 

aktívnymi hráčmi a občanmi, vybavenými kompetenciami požadovanými 

v našom hyperprepojenom svete.  

Hlavným cieľom projektu Strieborný Kód je zvýšiť digitálnu gramotnosť starších študentov a ponúknuť 

základné znalosti a zručnosti v kódovaní. Starší občania EÚ z 27 krajín EÚ sú cieľovou skupinou 

prostredníctvom priamych činností (na činnostiach odbornej prípravy sa zúčastní 30 študentov z každej 

partnerskej krajiny), ako aj priamymi príjemcami prostredníctvom metód partnerského učenia a podujatí 

zameraných na šírenie informácií (približne 100 ľudí z každej partnerskej krajiny). Relevantný počet účastníkov 

spomedzi starších ľudí bude mať strednú kvalifikáciu, napríklad profesionálov na dôchodku a starších ľudí, 

ktorí budú odborne aktívni a ochotní zlepšiť svoje vedomosti a kompetencie.  

To sa dosiahne prostredníctvom:  

• Rozvoj vzdelávacieho kurzu poskytovaného odbornými školiteľmi (pre teóriu a všeobecný dohľad) a 

mladými, prípadne študentmi IKT, expertom na kódovanie, ktorí pôsobia ako „učitelia“ (pre praktické 

stretnutia).  

• Vytvorenie komunity „Silver Coding“ založenej na nástrojoch, ako je platforma, fórum, skupiny 

sociálnych sietí. 

Dátum prístupu: 30.09.2021 
 

  

https://www.utzo.si/en/projekti/silver-code/
https://www.utzo.si/en/projekti/silver-code/
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Age Management  

(Vekový manažment) 
Zdroj:  
https://www.agemanagement.sk/ 

Dostupné jazyky: slovenský Krajina pôvodu: Slovensko 

Tematická oblasť: 

☐  internet 

☐  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☒  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☐  iniciatíva 

☒  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☒  iné 

Cieľová skupina: 

☐  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Vekový manažment – Hlavným cieľom tejto koncepcie je 

podporiť komplexný prístup k riešeniu demografickej 

situácie a demografických zmien na pracovisku. Vekový 

manažment poskytuje podporu zamestnávateľom a pomáha pri rozvoji ľudských zdrojov, zameraný najmä na 

skupinu starších pracovníkov, s ktorými je primárne spojený, a zahŕňa spravodlivý prístup k starnutiu, 

pochopenie individuality a rozmanitosti, ale najmä rôzne opatrenia na podporu pracovných zručností, a to aj v 

digitálnej oblasti. 

Poskytujú online kurzy (v ére Covid) napríklad: Majster, spoločník a učeň v digitálnom veku. Ako si môžu starší 

zamestnanci a digitálna generácia vymieňať skúsenosti? 

Dátum prístupu: 11.09.2020 

  

https://www.agemanagement.sk/
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MemTrain 

Zdroj:  
https://memtrain.eu/ 

Dostupné jazyky: anglický Krajina pôvodu: Česká republika, 
Írsko, Taliansko, Poľsko, Slovinsko, 
Španielsko 

Tematická oblasť: 

☐  internet 

☐  všeobecné aspekty IKT 

☒  zdravie 

☐  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☒  iné 

Cieľová skupina: 

☐  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

MemTrain – Pamäťový tréning pre starších dospelých (55+) Prepájanie 

fyzického cvičenia a tréningu mozgu na podporu zdravého starnutia projektu. 

MemTrain je určený pre športových trénerov, lektorov, komunitných 

pracovníkov a ďalších odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých, ktorí chcú 

poskytnúť profesionálny kurz odbornej prípravy pre starších ľudí vo veku 55 

rokov s cieľom zlepšiť pamäť a pomôcť zabrániť zhoršeniu mozgu. Jeho cieľom je 

vybaviť školiteľov vedeckými poznatkami a dôležitými podkladovými 

informáciami, ale najmä podrobným sprievodcom na vedenie tréningového 

kurzu v oblasti športu a pamäti.  

Počas projektu MemTrain vytvorilo sedem partnerov zo šiestich európskych krajín súbor aktivít, ktoré zahŕňajú 

pohybové aktivity (prispôsobená pohybová aktivita, Zumba, Nordic Walking a atletika) a mozgové tréningové 

aktivity (tréning mozgu s využitím oboch hemisfér mozgu a pamäťových hier).  

Hlavné výstupy:  

• manuál odborného školenia: https://memtrain.eu/wp-content/uploads/2018/09/Training-

manual_final.pdf  

• sprievodné video youtube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCqXImlRLBaTn5S-kQEc04XA   

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie v rámci programu Erasmus+. 

Dátum prístupu: 11.09.2020 

  

https://memtrain.eu/
https://memtrain.eu/wp-content/uploads/2018/09/Training-manual_final.pdf
https://memtrain.eu/wp-content/uploads/2018/09/Training-manual_final.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCqXImlRLBaTn5S-kQEc04XA
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Asociácia univerzít tretieho veku (ASUTV) na Slovensku 

Zdroj:  
https://asutv.sk/ 

Dostupné jazyky: anglický, 
nemecký, slovenský 

Krajina pôvodu: Slovensko 

Tematická oblasť: 

☐  internet 

☐  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☒  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☐  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Asociácia univerzít tretieho veku (ASUTV) na Slovensku bola založená z 

iniciatívy univerzít a vysokých škôl v Slovenskej republike na ustanovujúcej 

konferencii konanej dňa 1. decembra 1994 na Technickej univerzite v Košiciach. 

Asociácia je dobrovoľné a nezávislé záujmové združenie univerzít tretieho veku.  

Predstavitelia jednotlivých slovenských UTV sa pravidelne stretávajú, 

odovzdávajú si informácie a konzultujú problémy spojené s organizáciou, 

financovaním a pedagogicko – metodickou prípravou vzdelávania v UTV. 

Spoločné odborné semináre dokumentujú bohatú činnosť UTV na celom 

Slovensku. Dnes je už na Slovensku popri UTV pri UK v Bratislave aj UTV pri STU a 

ďalšie univerzity tretieho veku v Nitre, v Martine, v Banskej Bystrici, vo Zvolene, v Košiciach, v Trenčíne, 

v Trnave, v Žiline, v Liptovskom Mikuláši, v Prešove, Dubnici nad Váhom a Ružomberku. 

ASUTV je od roku 2000 členom Medzinárodnej asociácie UTV – AIUTA so sídlom na Univerzite Capitole 1 v 

Toulouse: www.aiu3a.com 

UTA ponúka trojročný program. Študijný systém UTA je prispôsobený tak schopnostiam starších ľudí, ako aj 

možnostiam ich hlavných univerzít. Študijný plán každého roka zvyčajne poskytuje 14 trojhodinových 

prednášok, ktoré majú byť prezentované každé dva týždne. Počas prvého ročníka sú študentom ponúknuté 

základné prednášky v každej z ponúkaných disciplín. Druhý a tretí ročník je venovaný štúdiu voliteľných 

disciplín a študentov zapísaných do štúdia špecializovaných odborov. 

Dátum prístupu: 11.09.2020 
 

  

https://asutv.sk/
http://www.worldu3a.org/aiuta/
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Inclusive Senior Education through Virtual U3A  

(Inkluzívne vzdelávanie seniorov prostredníctvom virtuálnej U3A) 
Zdroj:  
https://projekty.osu.cz/isev/ 

Dostupné jazyky: anglický Krajina pôvodu: Česká republika, 
Portugalsko, Taliansko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☒  prístup k službám 

☒  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☒  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☒  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Cieľom projektu „Inkluzívne vzdelávanie seniorov 

prostredníctvom virtuálnej U3A“ je vytvoriť systém 

inkluzívneho vzdelávania seniorov (založený na 

spoločnej metodike) s využitím informačných 

technológií a aktívnym zapojením seniorov do tvorby obsahu jednotlivých kurzov vrátane účasti na ich 

realizácii. Ďalším cieľom projektu je systematicky zapájať mládež do vzdelávania seniorov.  

V rámci projektu sa vytvorí nová metodika. Metodika integruje inovácie vedúce k zlepšeniu inkluzívneho 

vzdelávania seniorov a k odstráneniu slabých miest. Hlavný dôraz sa kladie na dosiahnutie štyroch pilierov:  

• sociálne začlenenie,  

• používanie IKT,  

• aktívna účasť seniorov,  

• zapojenie mladých ľudí do vyššieho vzdelávania 

Výsledky: 

• Tri analýzy vypracované na základe spoločných pokynov na základe výsledkov dotazníka pre seniorov 

• Porovnávacia prípadová štúdia 

• Metodika inkluzívneho vzdelávania seniorov (bez prekážok) založená na inteligentnom využívaní IKT, 

kooperatívnom vzdelávaní, sociálnom vzdelávaní, integrácii mládeže a zvyšovaní dôvery seniorov. 

• Nová virtuálna učebňa ako výsledok implementácie navrhnutej metodiky (aspoň v žiadateľskej 

organizácii). Virtuálna učebňa bola implementovaná na platforme Moodle. 

• Kurzy: „seniori pre seniorov“. 

Na projekte sa zúčastnili 4 inštitúcie z Českej republiky, Portugalska a Talianska. 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie v rámci programu Erasmus+. 

Dátum prístupu: 11.09.2020 

  

https://projekty.osu.cz/isev/
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SeLiD - Senior’s Learning in the Digital Society  

(Selid – vzdelávanie seniorov v digitálnej spoločnosti) 
Zdroj:  
https://selid.efos-europa.eu/ 

Dostupné jazyky: anglický, 
nemecký, španielsky 

Krajina pôvodu: Slovensko, iné 

Tematická oblasť: 

☐  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Projekt Senior’s Learning in the Digital Society (SeLiD) bol schválený ako 

strategické partnerstvo Erasmus+ na obdobie od 1. septembra 2019 do 31. 

augusta 2021. Projekt realizuje 8 partnerov z európskych univerzít. 

Koordinátorom je univerzitné centrum Komenského pre ďalšie vzdelávanie 

Bratislava. 

Hlavnými cieľmi sú otvorené vzdelávanie a inovačné postupy v digitálnej ére so zameraním na zlepšenie a 

rozšírenie vysokokvalitných vzdelávacích príležitostí pre digitálne technológie a IKT prispôsobené potrebám 

jednotlivcov s nízkou kvalifikáciou alebo dospelých s nízkou kvalifikáciou.  

Projekt sa zameriava na starších študentov a starších ľudí vo všeobecnosti s cieľom zlepšiť a rozvíjať ich 

digitálne zručnosti a znalosti. Potrebujú špeciálne vzdelanie a odbornú prípravu v mnohých oblastiach na 

flexibilnejšie využívanie IKT v každodennom živote a na aktívne občianstvo. Mnohí z nich sa kvôli 

bezpečnostným hrozbám obávajú digitálnej komunikácie s vládnymi agentúrami, digitálneho a technického 

vybavenia doma, nových IKT programov a práce na internete. Aby boli flexibilnejší vo svojom každodennom 

živote a v digitálnej spoločnosti, potrebujú nové skúsenosti a nové technické zručnosti.  

Do projektu sa osobitne zapájajú dve hlavné skupiny starších ľudí: starší študenti, ktorí budú hrať úlohu 

poradcov, a starší ľudia, ktorí pred projektom takmer nepoužívali IKT a DT a potrebujú povzbudenie a školenie. 

Projekt sa zameriava na vzdelávanie a odbornú prípravu základných IKT zručností a kľúčových digitálnych 

kompetencií starších ľudí. Metódy, ktoré sa budú uplatňovať, sú: klasická výučba, skupinové vzdelávanie a 

odborná príprava, partnerské učenie, práca s príručkami, exkurzie do obchodov s elektronikou, zbierka 

osvedčených postupov na rozvoj digitálnej gramotnosti a zručností starších ľudí. 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie v rámci programu Erasmus+. 

Dátum prístupu: 04.12.2020 
 

  

https://selid.efos-europa.eu/
https://selid.efos-europa.eu/?page_id=22
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EFOS (European Federation of Older Students in Universities) 

Zdroj:  
https://www.efos-europa.eu/ 

Dostupné jazyky: anglický, 
nemecký 

Krajina pôvodu: Taliansko 

Tematická oblasť: 

☐  internet 

☐  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☒  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Spoločnosť EFOS bola založená v roku 1990 v Bressanone (Taliansko) pánom 

Leopoldom Auingerom z Innsbrucku (Rakúsko) so sídlom v Bruseli a jeho 

generálnou kanceláriou v Rakúsku. Cieľom EFOS je ochrana záujmov starších 

študentov na univerzitách v Európe. Od svojho založenia má EFOS 

medzinárodné stretnutia dvakrát ročne v rôznych európskych krajinách. EFOS je 

v kontakte s OSN vo Viedni (zástupca EFOS je členom „Výboru pre starnutie“) a 

AIUTA (Medzinárodná asociácia univerzít tretieho veku). 

Ciele EFOS: 

• Podpora vysokoškolského vzdelávania starších ľudí spolu s mladšími 

študentmi alebo na špeciálnych akadémiách/vysokých školách pre starších ľudí 

• Podpora spoločných projektov pre starších študentov v celej Európe  

• Podpora a zabezpečenie prístupu starších ľudí vrátane tých, ktorí nemajú formálnu kvalifikáciu, k 

vzdelávaniu na najvyššej úrovni  

• Zastupovanie záujmov akademického vzdelávania starších ľudí v politike a spoločnosti  

• Podpora autonómnych národných organizácií s podobnými cieľmi  

• Identifikácia možností využitia zručností a odborných znalostí starších študentov v prospech vedy a 

spoločnosti  

• Spolupráca s inými medzinárodnými organizáciami, ktoré podporujú celoživotné vzdelávanie (LLL). 

Členovia:  Inštitúcie a jednotliví študenti seniorov v nasledujúcich krajinách: Rakúsko, Česká republika, 

Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko a Švédsko, 

Švajčiarsko. V súčasnosti má EFOS 19 inštitucionálnych a 19 jednotlivých členov. 

Dátum prístupu: 04.12.2020 
 

  

https://www.efos-europa.eu/
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SILVER  

(STRIEBORNÉ) 
Zdroj:  
https://silver-skills.eu/ 

Dostupné jazyky: dánsky, anglický, 
nemecký, maďarský, slovenský 

Krajina pôvodu: Slovensko, iné 

Tematická oblasť: 

☐  internet 

☐  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☒  webová stránka / aplikácia 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Hlavným cieľom projektu SILVER bolo vytvoriť a implementovať dištančné vzdelávanie, ktoré by pomohlo 

zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť ľudí starších ako 50 rokov. Naším poslaním v rámci projektu bolo aj otvoriť 

a podporiť diskusiu so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami (zamestnávateľmi, ško- liacimi 

inštitúciami, kariérnymi poradcami) s cieľom identifikovať obmedzenia seniorov v prístupe ku kvalifikácii a 

zamestnaniu a rozšíriť koncepciu celoživot- ného vzdelávania a „striebornej ekonomiky“ u zamestnávateľov a 

v školiacich organizáciách. 

Našou myšlienkou bolo vytvoriť vzdelávací program, ktorý vyhovuje potrebám ľudí vo veku 50 a viac rokov. Za 

týmto účelom sme uskutočnili prieskum, hovorili s relevantnými zainteresovanými stranami a seniormi a 

výsledky zanalyzovali. Na základe výsledkov sme vyvinuli vzdelávací program, ktorý veríme, že pomôže ľuďom 

starším ako 50 rokov získať väčšiu istotu pri hľadaní zamestnania alebo pri pokuse o (opätovnú) integráciu na 

trhu práce. 

Hlavný výsledok: program kombinovaného vzdelávania (blended learning). 

Učebné osnovy vzdelávacieho programu SILVER obsahujú 8 modulov: 

1. Generačná priepasť. Tento modul predstavuje rôzne generácie (X, Y, Z) na pracovisku: ako pracujú a 

aké sú ich očakávania. Vysvetľuje, ako pristupovať k novým generáciám, ako využiť ich rôznorodosť a 

zlepšiť manažment a vedenie pomocou zapojenia mladých generácií 

2. Podnikateľské zručnosti. Tento modul vysvetľuje postup pri zakladaní spoločnosti vrátane praktic- 

kých aspektov (ekonomických a právnych), ale pozornosť venuje aj tomu, ako rozpracovať svoj nápad, 

budovať značku, akým spôsobom komunikovať o spoločnosti atď. Tento modul seniorom pomôže 

získať skúsenosti z pod- nikateľskej činnosti. 

3. Celoživotné vzdelávanie. Tento modul predstavuje koncepciu a dôležitosť celoživotného vzdelávania, 

rôzne formy vzdelávania a obsahuje informácie o tom, ako identifikovať potreby odbornej prípravy, 

ako si vybrať správnu vzdelávaciu organizáciu a ako ho financovať. 

4. Networking. Tento modul poskytuje užitočné a praktické informácie o tom, ako nadväzovať lhodobé 

vzťahy a ako si budovať dobré meno. Poskytuje užitočné rady v ob- lasti networkingu počas rôznych 

udalostí, ale aj v digitálnom svete (LinkedIn). 

5. Pracovná stratégia. Tento modul obsahuje súhrn jednotlivých fáz stratégie hľadania práce, podrob-né 

rady v súvislosti s rôznymi nástrojmi, ktorým sa musí venovať náležitá pozor-nosť, ako napr. životopis, 

sprievodný list, pracovný pohovor a predstavenie sa.  

6. Osobný rozvoj. Modul je zameraný na dva základné aspekty: ako zachovať správnu rovnová- hu 

medzi profesionálnym a osobným životom a ako zostarnúť v zdraví. 

7. Profesijný rozvoj. Tento modul predstavuje tri profesionálne zručnosti, ktoré sa v súvislosti so 

https://silver-skills.eu/
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seniormi považujú za nevyhnutné: digitálne zručnosti, komunikačné zručnosti a schopnosť riešiť 

problémy.  

8. Všeobecné informácie. Táto časť obsahuje všetky užitočné odkazy týkajúce sa uvedených tém 

Každý modul obsahuje: Videá, Textové súbory, Cvičenia, Odkazy 

E-learningová platforma: https://moodle.silver-skills.eu/login/index.php  

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie v rámci programu Erasmus+. 

Dátum prístupu: 04.12.2020 
 

  

https://moodle.silver-skills.eu/login/index.php
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Seniors go digital  

(Seniori idú digitálne) 
Zdroj:  
https://seniorsgodigital.eu  

Dostupné jazyky: anglický,  grécky, 
švédsky, bulharský, taliansky  

Krajina pôvodu: Bulharsko, 
Cyprus, Grécko, Taliansko, 
Švédsko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☒  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☒  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Nové príležitosti pre dospelých s nízkou kvalifikáciou na získanie 

základných zručností a v reakcii na nedávny migračný pohyb v celej 

EÚ a vplyv, ktorý má na sociálne začlenenie, prístup a účasť, 

priekopníci projektu Seniori idú digitálne v oblasti navrhovania, 

vykonávania, monitorovania a hodnotenia TOOL KIT, ktorý bude 

podporovať organizácie a orgány pri navrhovaní, vývoji a 

monitorovaní ich vlastných INCLUSIVE STRATEGIÍ na základe ich 

potrieb s cieľom. 

Cieľom tohto projektu je:  

1. ponúknuť znevýhodneným seniorom príležitosti na získanie, rekvalifikáciu alebo zvyšovanie 

kvalifikácie svojich digitálnych kompetencií, aby sa mohli stať aktívnymi občanmi a sociálne začleniť 

do digitálneho sveta; 

2. navrhnúť, zaviesť, monitorovať a vyhodnocovať TOOL KIT, ktorý bude rekvalifikovať alebo zvyšovať 

zručnosti seniorov s cieľom zaručiť ich aktivitu, sociálnu prítomnosť, elektronickú správu vecí 

verejných, elektronický prístup, elektronickú účasť a osobný rozvoj; 

3. pilotné testovanie „ONE STOP SUPPORT CENTRES“ v partnerských krajinách, online aj interne, ktoré 

ponúkne rôzne inovatívne, cielené a vysokokvalitné príležitosti celoživotného vzdelávania na získanie 

digitálnych zručností a kompetencií; 

4. systémovým spôsobom podporovať aktívne starnutie, prístup, sociálne začlenenie, účasť a osobný 

rozvoj prostredníctvom využívania digitalizovaného vzdelávacieho ekosystému, ako aj 

prostredníctvom elektronických služieb, elektronickej správy vecí verejných, elektronickej účasti a 

elektronickej komunikácie poskytovaných v každej partnerskej krajine; 

5. zlepšiť možnosti celoživotného vzdelávania poskytované organizáciami dospelých, ako aj zlepšiť 

učebný materiál a zdroje používané na uspokojenie potrieb starších občanov. 

Cieľové skupiny: 

1. priame: dospelí 60+ (seniori) dôchodcovia, nezamestnaní, marginalizovaní, vo vidieckych oblastiach s 

obmedzenými príležitosťami, nízkokvalifikovaní atď. 

2. nepriame: pedagógovia pre dospelých a súvisiace organizácie v oblasti vzdelávania dospelých, ako sú 

mimovládne organizácie, centrá odborného vzdelávania a prípravy atď. 

Výsledky: 

1. Správy: výskumné správy (z Talianska, Švédska, Bulharska, Cypru a Grécka) na identifikáciu profilov a 

https://seniorsgodigital.eu/
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potrieb seniorov v súvislosti so súčasnou scénou v každej krajine a 1 porovnávacia správa s hlavnými 

zisteniami na zmapovanie poskytovania, medzier a výziev vzdelávania dospelých pre digitálne aktívne 

starnutie. 

2. Učebný a vzdelávací materiál: správa, v ktorej sa uvádzajú zásady a usmernenia pre navrhovanie 

príručiek, e-learningových materiálov vo vzťahu k potrebám občanov seniorov a učebných osnov. 

Učebný plán pozostáva z 5 modulov: 

• Základy výpočtovej techniky a riešenie problémov 

• Komunikácia a spolupráca 

• Bezpečnosť 

• Informačná a dátová gramotnosť 

• Tvorba digitálneho obsahu 

ktoré boli preložené do každého partnerského jazyka a je k dispozícii príručka pre elektronické služby 

v každej partnerskej krajine. Kurz odbornej prípravy bol napísaný spolu s kontrolnými zoznamami pre 

tvorcu kurzu a pre dospelých pedagógov o vývoji a dodávaní učebného materiálu. 

3. Platforma elektronického vzdelávania a ekosystém pre proces posudzovania a validácie: 

http://seniorsgodigital.iit.demokritos.gr/ 

4. Nástroj KIT na vývoj, implementáciu a monitorovanie inovačných stratégií na ponúkanie a podporu 

programov zvyšovania úrovne zručností. 

Projektové partnerstvo zahŕňa organizácie z Bulharska, Cypru, Grécka, Talianska a Švédska. 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie v rámci programu Erasmus+. 

Dátum prístupu:  

  

http://seniorsgodigital.iit.demokritos.gr/
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COLABOR ACTIVE  

(KOLABORÁCIA AKTÍVNA) 
Zdroj:  
https://colabor-active.eu/   

Dostupné jazyky: anglický, 
nemecký, francúzsky, grécky, 
španielsky, 

Krajina pôvodu: Rakúsko, 
Francúzsko, Nemecko, Grécko, 
Španielsko 

Tematická oblasť: 

☐  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Projekt "COLABOR-ACTIVE: Vývoj vzdelávacieho programu na posilnenie 

aktívneho starnutia prostredníctvom neziskovej zdieľanej ekonomiky" sa začal 

s hlavným cieľom zvýšiť kompetencie (postoje, zručnosti, vedomosti) starších 

osôb a ich komunít o tom, ako posilniť aktívne starnutie prostredníctvom 

neziskovej zdieľanej ekonomiky prostredníctvom inovatívneho vzdelávacieho 

programu.  

Cieľová skupina: organizácie podporujúce staršie osoby; organizácie zapojené do 

sociálnych inovácií; organizácie zapojené do ekonomiky zdieľania; organizácie 

zapojené do platforiem IKT ekonomiky zdieľania; výskumní pracovníci; akademici; tvorcovia politík atď. 

Špecifické ciele: 

• Zvýšiť povedomie a motivovať celý kolektív okolo Eps o ich schopnostiach a potenciáli zúčastňovať sa 

na Spoločenstve a prinášať pridanú hodnotu. 

• Odovzdať EP poznatky a usmernenia o modeloch spolupráce a podporných platformách IKT. 

• Prenos poznatkov a usmernení na spoločenstvá o tom, ako zapojiť EP do takýchto modelov 

spolupráce. 

• Rozvíjať digitálne zručnosti Eps na využívanie platforiem IKT podporujúcich NFPSE. 

Výsledky projektu sú:  

• Spoluvytvorená metodická príručka s priamou účasťou koncových používateľov.  

• Materiály odbornej prípravy na vytváranie a zlepšovanie kritických kompetencií.  

• Navrhnuté experimentálne vzdelávacie aktivity na zlepšenie praktickej a zážitkovej odbornej prípravy.  

• Vytvorenie platformy e-Training: https://platform.colabor-active.eu/ 

• Vytvorenie 4 SHARING-ACTIVE UNITS.  

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie v rámci programu Erasmus+. 

Dátum prístupu: 04.12.2020 
 

  

https://colabor-active.eu/
https://platform.colabor-active.eu/


 

-68- 

IT kurz pre seniorov 

Zdroj:  
https://angazovanaskola.sk/ocenene-
projekty/it-kurz-pre-seniorov    

Dostupné jazyky: slovenský Krajina pôvodu: Slovensko 

Tematická oblasť: 

☐  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie 
materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☐  odborníci pracujúci so 
seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Kurz IT pre seniorov sa zameral na rozvoj zručností v oblasti 

informačných technológií pre seniorov, prostredníctvom ktorých 

by mohli zlepšiť svoje zručnosti pri práci s počítačom, tabletom 

alebo smartfónom, zoznámiť sa s modernými technológiami a využiť ich na zlepšenie kvality ich života.  

Hlavnou motiváciou pre vytvorenie aktivity bola nepriama žiadosť komunity, ale aj 1. privátneho gymnázia v 

Bratislave. Gymnasium sa už dlho snaží otvoriť školskú komunitu širšiemu prostrediu s cieľom, aby sa žiaci a 

študenti stretli s bežnými ľuďmi a zažili iné prostredie ako doma alebo v škole. Týmto spôsobom škola vytvára 

a hľadá situácie a kontakty, kde žiaci opúšťajú svoju komfortnú zónu a stretávajú sa s ľuďmi, ktorí sú 

znevýhodnení a žijú v odlišných podmienkach. 

Prvé súkromné gymnázium v Bratislave získalo ocenenie Engaged School za projekt „IT kurz pre seniorov“ ako 

finalista prvého národného ocenenia v roku 2020. 

Oceňovaná aktivita školy bola zameraná na pomoc seniorom v okrese Bratislava – Ružinov.  Reagovala aj na 

článok v mesačníku Ružinovské ozvena mestského okresu, v ktorom sa opisuje veľký záujem dôchodcov na 

Miestnom úrade Ružinov o IT vzdelávanie. V spolupráci s miestnym orgánom škola identifikovala skupinu 

seniorov a oslovila ich s ponukou kurzu zameraného na rozvoj IT zručností. Každý senior mal jedného žiaka, 

ktorý bol tiež ich osobným asistentom.  

Dátum prístupu: 04.12.2020 
 

  

https://angazovanaskola.sk/ocenene-projekty/it-kurz-pre-seniorov
https://angazovanaskola.sk/ocenene-projekty/it-kurz-pre-seniorov
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Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov 

Zdroj:  
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-
agenda/vicepremierka-remisova-seniorom-
pomozeme-vstupit-do-digitalneho-sveta-
vdaka-bezplatnym-skoleniam-aj-specialnym-
tabletom/index.html    

Dostupné jazyky: slovenský Krajina pôvodu: Slovensko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☒  program 

☐  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie 

materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a 
opatrovatelia 

Popis:  

Prostredníctvom projektu „Zlepšenie digitálnych zručností 

seniorov“ pomôže MIRRI SR seniorom orientovať sa v nových 

technológiách, naučiť sa ich používať alebo zlepšovať svoje IT 

zručnosti. Projekt, na ktorý bolo vyčlenených 69,4 milióna EUR, zahŕňa nielen osobnú odbornú prípravu a 

odbornú prípravu v oblasti elektronického vzdelávania, ale aj poskytovanie pripojenia k dátam a distribúciu 

starších tabletov alebo iných zariadení (napríklad notebookov a smartfónov) vyškoleným seniorom, ktorí sa 

zapoja do projektu a vyjadrujú záujem o technickú podporu. 

Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov je súčasťou plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, pre 

ktorý MIRRI SR pripravil zložku Digitálne Slovensko na podporu kybernetickej bezpečnosti, digitálnej 

ekonomiky, elektronickej verejnej správy a digitálnych zručností. 

Projekt je v súčasnosti v prípravnej fáze. Ministerstvo rokuje s univerzitami tretieho veku, so základnými a 

strednými školami, obcami, ako aj s občianskymi združeniami pracujúcimi so seniormi. Ministerstvo 

informatizácie plánuje začať prvú fázu digitálnej odbornej prípravy pre seniorov na jar 2022. Niekoľko tisíc 

seniorov by mohlo byť vyškolených už v budúcom roku. 

Cieľovou skupinou tohto projektu sú občania patriaci do znevýhodnených skupín: 

• Zamestnanci verejnej správy starší ako 55 rokov (vytvorené prostredie umožní online testovanie a 

zlepšenie digitálnych zručností zamestnancov verejnej správy, ktoré zodpovedajú definícii 

znevýhodnených skupín obyvateľstva, a zároveň overí možnosť neskoršieho využitia aj vo výberovom 

procese a podporu aktualizácie digitálnych zručností počas trvania pracovného pomeru štátnych 

zamestnancov, verejnej pracovnej zmluvy),  

• Zdravotne postihnutých a starobných dôchodcov, ktorí nepatria do kategórie starších občanov (do 65 

rokov, s invalidným alebo starobným dôchodkom),  

• Seniori (populácia po skončení pracovného veku, t. j. starší ako 65 rokov) 

• Osoby so zdravotným postihnutím. 

Dátum prístupu: 04.11.2021 

  

https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/vicepremierka-remisova-seniorom-pomozeme-vstupit-do-digitalneho-sveta-vdaka-bezplatnym-skoleniam-aj-specialnym-tabletom/index.html
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/vicepremierka-remisova-seniorom-pomozeme-vstupit-do-digitalneho-sveta-vdaka-bezplatnym-skoleniam-aj-specialnym-tabletom/index.html
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/vicepremierka-remisova-seniorom-pomozeme-vstupit-do-digitalneho-sveta-vdaka-bezplatnym-skoleniam-aj-specialnym-tabletom/index.html
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/vicepremierka-remisova-seniorom-pomozeme-vstupit-do-digitalneho-sveta-vdaka-bezplatnym-skoleniam-aj-specialnym-tabletom/index.html
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/vicepremierka-remisova-seniorom-pomozeme-vstupit-do-digitalneho-sveta-vdaka-bezplatnym-skoleniam-aj-specialnym-tabletom/index.html
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Digitálna koalícia  

Zdroj:  
https://digitalnakoalicia.sk/ 

Dostupné jazyky: anglický, 
slovenský 

Krajina pôvodu: Slovensko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☒  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☒  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a 

povolania Slovenskej republiky je iniciatíva s národnou 

pôsobnosťou v Slovenskej republike založená na podnet Európskej 

komisie v rámci politiky Digital skills and jobs coalition 

zakladajúcimi členmi IT Asociáciou Slovenska a Úradom 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu za účasti 21 zakladajúcich členov dňa 27. septembra 

2017.  

Jej cieľom je mobilizovať napriek spektrom verejných, súkromných, akademických a občianskych organizácií a 

inštitúcií na Slovensku pre zlepšovanie digitálnych zručností občanov, IT špecialistov, všetkých zamestnancov a 

vo vzdelávaní. Po poslednom výročnom rokovaní dňa 26. novembra 2019 Digitálna koalícia má 83 členov s 

vyše 232 záväzkami v rôznom stave plnenia.  

Členovia vstupujú do Digitálnej koalície dobrovoľne a bezplatne formou pristúpenia k Memorandu členov 

Digitálnej koalície súčasne s prijatím hodnotných záväzkov na zvládnutie dopadov Industry 4.0 na ľudské 

zdroje – digitálnu transformáciu spoločnosti (do roku 2020) a aktivitami a odbornými príspevkami 

podporujúcimi zvyšovanie digitálnych zručností.  

Dátum prístupu: 04.11.2021 
 

  

https://digitalnakoalicia.sk/
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Dlhujeme im to  

Zdroj:  
https://transparency.sk/sk/dlhujemeimto/   

Dostupné jazyky: slovenský Krajina pôvodu: Slovensko 

Tematická oblasť: 

☐  internet 

☐  všeobecné aspekty IKT 

☒  zdravie 

☒  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie 
materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a 

opatrovatelia 

Popis:  

Podľa prieskumu z roku 2018 každý šiesty dôchodca zaplatil 

úplatok vo verejnej službe (najmä v oblasti zdravotníctva). Seniori 

tiež častejšie veria dezinformáciám. 

SpoločnosťT ransparency International Slovakia preto spustila projekt na zvýšenie ich povedomia s názvom 

„Dlhujeme im to“. Seniori sú zmätení manipuláciou a korupciou, ktorú by nahlásila len štvrtina z nich. 

Zraniteľnosťdedičov súvisí s nižším vedomím a tiež s ich schopnosťou rozlišovať fakty od dezinformácií. Preto 

Transparency pripravila dvojročný projekt, v ktorom podporovala vzdelávanie seniorov vo forme odbornej 

prípravy (v rámci celého Slovenska vzdelávať najmenej 1500 seniorov) s cieľom lepšie ich chrániť pred 

korupciou alebo manipuláciou. 

Vyvinuli sa tiež:  

• Akadémia transparentnosti (so zameraním na miestnu samosprávu, verejné výdavky, spravodlivosť a 

informačné právo, vzdelávanie, úradníkov a etiku, zdravie a kritické myslenie prostredníctvom kvízov, 

príručiek, praktických rád a odpovedí a príbehov – podcasty); 

• rebríčky a portály (Ranking nemocníc, otvorená miestna vláda, verejné spoločnosti, Bugles, otvorené 

súdy, otvorené trestné stíhanie, Mapa rodinných väzieb v súdnictve, otvorené vládne zmluvy, dotácie 

z koronavírusu); 

• publikácia a kniha s názvom „Sila korupcie“. 

 

Dátum prístupu: 04.11.2021 
 

  

https://transparency.sk/sk/dlhujemeimto/
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Digitaler Engel 

(Digitálny Anjel) 
Zdroj:  
https://www.digitaler-engel.org 

Dostupné jazyky: nemecký Krajina pôvodu: Nemecko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☒  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie materiály 

☒  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Projekt „Digitaler Engel“ podporuje starších ľudí pri využívaní 

digitálnych služieb – v blízkosti každodenného života, osobne aj 

lokálne.  

Rezervácia výletov online, pobyt v kontakte s vnúčatami online 

alebo konverzia vášho domova na inteligentný domov: mobilný 

poradenský tím ponúka pomoc s konkrétnymi otázkami týkajúcimi sa digitalizácie. Učia starších ľudí 

praktickým, osobným a on-site spôsobom, ako môžu byť každodenné rutiny a návyky obohatené a uľahčované 

prostredníctvom digitálnych aplikácií. Na tento účel projektový tím cestuje cez vidiecke oblasti Nemecka s 

informačnou dodávkou. 

Okrem toho sú online k dispozícii brožúry, videá, pokyny a tipy s cieľom poskytnúť ďalšie informácie o 

digitálnom svete. Tento materiál je k dispozícii tu: https://www.digitaler-engel.org/materialien  

Pre seniorov – informačný tím Digitaler Engel  

Náš tím ide všade tam, kde vo svojom každodennom živote chodia starší ľudia: od trhoviska až po stretnutia 

seniorov. V osobných rozhovoroch sú prezentované digitálne ponuky, konkrétne otázky sú zodpovedané a 

obavy sa znižujú. 

Pre znalostných mediátorov – formovanie digitálnej účasti na udržateľnom základe 

Projektový tím ukazuje príležitosti na obohatenie a uľahčenie každodenného života digitálnymi službami. 

Každodenné výzvy možno ľahšie prekonať prostredníctvom digitalizácie. Vedomostní mediátori sú radi 

podporovaní vo svojej miestnej práci prostredníctvom ponúk prispôsobených na mieru na mieste. 

Pre regionálnych poskytovateľov – sprievodca digitálnymi ponukami. 

Projekt podporuje prenos digitálnych zručností prostredníctvom vytvárania sietí miestnych aktérov. Projekt 

spolu s partnermi z regiónu uľahčuje šírenie ich existujúcich ponúk pre starších ľudí. 

Dátum prístupu: 12.05.2022 

  

https://www.digitaler-engel.org/
https://www.digitaler-engel.org/materialien
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Digital Kompass  

(digitálny kompas) 
Zdroj:  
https://www.digital-kompass.de 

Dostupné jazyky: nemecký Krajina pôvodu: Nemecko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☒  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☐  odborníci pracujúci so 
seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Digitálny kompas poskytuje bezplatné služby pre seniorov na 

internete a ďalších témach. Na 100 miestach po celom Nemecku 

internetoví sprievodcovia podporujú starších ľudí pri skúšaní 

digitálnych ponúk.  

Digitálny kompas je miestom stretnutí pre osobnú výmenu, pre odbornú prípravu na mieste a on-line a na 

získavanie materiálov.  

Každý štvrťrok je zvýraznená nová téma a prezentovaná tak na webovej stránke, ako aj v bulletinoch. 

Materiály sú k dispozícii na desať vybraných tém. V súčasnosti je k dispozícii viac ako 250 článkov – napríklad 

„možnosti digitálneho šifrovania“, „online prevod peňazí“, „mobilita“ alebo „digitálna účasť“. Okrem toho sú k 

dispozícii ďalšie informačné materiály, cvičebné listy a kurzy odbornej prípravy. 

Dátum prístupu: 12.05.2022 

  

https://www.digital-kompass.de/
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Deutscher Seniorentag  

(Nemecký deň seniorov) 
Zdroj:  
https://www.deutscher-
seniorentag.de 

Dostupné jazyky: anglický, 
nemecký 

Krajina pôvodu: Nemecko 

Tematická oblasť: 

☐  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☒  zdravie 

☒  prístup k službám 

☒  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☐  iniciatíva 

☒  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Nemecký deň seniorov je najdôležitejším celoštátnym podujatím o 

starnutí v Nemecku. Vďaka rozmanitému programu podujatí a veľtrhu 

ponúka starším ľuďom a ich príbuzným informácie a návrhy na dobrý 

život v starobe. Politici, združenia a spoločnosť diskutujú o aktuálnych 

otázkach práce a politiky starších občanov. Nemecký deň seniorov sa 

koná striedavo pod patronátom spolkového kancelára alebo spolkového 

prezidenta. 

Nemecký deň seniorov sa koná každé tri roky, nabudúce v roku 2024. Vo výstavnej oblasti mnohé organizácie 

prezentujú svoje ponuky pre starších ľudí, spoločnosti prezentujú produkty a služby pre cieľové skupiny 

50plus. 

Nemecký deň seniorov pozýva návštevníkov všetkých generácií: 

• informovať sa o témach súvisiacich so starnutím a staršími ľuďmi 

• výmena skúseností a nadväzovanie kontaktov 

• diskutovať o aktuálnych otázkach v politike starnutia obyvateľstva 

• vyskúšať nové veci na výstave a počas mnohých podujatí 

• zažiť celebrity zo spoločnosti a politiky žiť 

Dátum prístupu: 12.05.2022 

  

https://www.deutscher-seniorentag.de/
https://www.deutscher-seniorentag.de/
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DigitalPakt Alter  

(Digitálny pakt pre starobu) 
Zdroj:  
https://www.digitalpakt-alter.de 

Dostupné jazyky: nemecký Krajina pôvodu: Nemecko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☐  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☒  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

DigitalPakt Alter (Digitálny pakt pre starobu) je iniciatíva na 

posilnenie spoločenskej účasti a angažovanosti starších ľudí v 

digitalizovanom svete.  

Digitálny pakt pre starobu je navrhnutý ako dlhodobejšia 

iniciatíva. Spolu s partnerskými organizáciami zo všetkých oblastí 

spoločnosti sa má rozvíjať široká škála opatrení na posilnenie 

digitálnej účasti, a to kooperatívnym a medziodvetvovým spôsobom. Dôraz sa kladie na sebaurčený a nezávislý 

život v starobe a zahŕňa oblasti činnosti, ktoré sú opísané v ôsmej správe o starnutí ako životné prostredie: 

Bývanie, mobilita, sociálna účasť, zdravotníctvo a starostlivosť, ako aj štvrte.  
V rámci Digitálneho paktu pre starobu bol spustený program financovania vytvárania a rozširovania digitálnych 

skúseností. Môžu sa zapojiť subjekty, ako sú „internetové iniciatívy starších občanov“, ktoré starším ľuďom 

poskytujú nízkoprahové príležitosti na vzdelávanie a prax (vo forme „miesto digitálnych skúseností“). Sú 

dôležitým a užitočným doplnkom k iným formám digitálneho vzdelávania, ale na to, aby boli udržateľné, 

potrebujú miestne vytváranie sietí a finančnú podporu. 

Iniciatíva tiež ponúka regionálne usporiadanú databázu 150 inštitúcií v Nemecku, ktoré majú digitálne služby, 

siete alebo pomoc a odbornú prípravu pre seniorov.  

https://www.digitalpakt-alter.de/digitalpakt-alter/erfahrungsorte-1 

Dátum prístupu: 13.05.2022 

  

https://www.digitalpakt-alter.de/
https://www.digitalpakt-alter.de/digitalpakt-alter/erfahrungsorte-1
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Goldener Internetpreis – Digitalni aktiv im Alter  

(Golden Internet Award – digitálne aktívny v neskoršom živote) 
Zdroj:  
https://www.goldener-
internetpreis.de 

Dostupné jazyky: nemecký Krajina pôvodu: Nemecko 

Tematická oblasť: 

☐  internet 

☐  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☐  starší občania 

☐  odborníci pracujúci so 
seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

60-plus generácie, a najmä tie nad 70 rokov, stále používajú 

internet veľmi málo v porovnaní s mladším obyvateľstvom. Z toho 

však môžu profitovať najmä staršie generácie. Preto od roku 2012 

udeľuje „Golden Internet Award“ ocenenie ľudí, iniciatív a od roku 

2017 obce, ktoré podporujú starších ľudí pri bezpečnom vstupe do 

online sveta a jeho používaní. Naposledy bolo podaných takmer 

100 príspevkov na celom svete. 

Zariadenia sa môžu uchádzať o ocenenie v týchto kategóriách:  

• Kategória 1: Digitálna účasť – podpora ľudí v časoch Korony 

• Kategória 2: Internet pre všetkých – rozmanitosť cieľových skupín! 

• Kategória 3: Účasť Spoločenstva – rozmanitosť digitálnych spôsobov 

• Špeciálna cena: Úctivý – aktívny pre spravodlivé zaobchádzanie na internete! 

Dátum prístupu: 13.05.2022 

  

https://www.goldener-internetpreis.de/
https://www.goldener-internetpreis.de/
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DigitaleSenior:innen  

(Digitálni starší občania) 
Zdroj:  
https://www.digitaleseniorinnen.at/ 

Dostupné jazyky: nemecký Krajina pôvodu: Rakúsko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☒  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☒  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☐  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

DigitaleSenior:innen (Digitálni starší občania) je servisným 

miestom pre digitálne vzdelávanie seniorov v Rakúsku. Ich cieľom 

je zabezpečiť, aby všetci ľudia mali prístup k príležitostiam 

digitalizácie. Vzdelávacia inštitúcia pritom ponúka podporu prostredníctvom poradenstva odborníkov v oblasti 

vzdelávania dospelých, mediálnej pedagogiky, informačných technológií a organizačného rozvoja.  

Ponuka DigitaleSenior:innen je zameraná na vzdelávacie inštitúcie a školiteľov. Poskytujú podporu pri 

plánovaní a realizácii vzdelávacích programov pre starších ľudí. Ako kontaktné osoby pre výučbu a učenie 

zohľadňujúce seniorov pomáhajú pri rozvoji a vizualizácii projektov. 

Service Point poskytuje bezplatné poradenstvo v oblasti vývoja, plánovania a realizácie ponúk v kontexte 

digitálneho vzdelávania seniorov. Príklady rád by mohli vyzerať takto: 

• Ako môžem dosiahnuť svoju cieľovú skupinu ešte lepšie? 

• Ako môžem zabezpečiť nízkoprahovú povahu mojich ponúk? 

• Aká didaktická a metodologická odroda môže zlepšiť moje ponuky? 

• Aké jednoduché kroky možno podniknúť na zlepšenie alebo zabezpečenie kvality? 

• Aké sú možnosti odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania pre školiteľov? 

• Ako môžem realizovať svoje ponuky v online prostredí? 

Okrem toho je na webovej stránke k dispozícii široká škála školiacich materiálov vo forme brožúr, 

informačných listov, prezentácií, vysvetľujúcich videí a kvízov a postupných pokynov. 

https://www.digitaleseniorinnen.at/leistungen/schulungsmaterialien/ 

Dátum prístupu: 13.05.2022 

  

https://www.digitaleseniorinnen.at/
https://www.digitaleseniorinnen.at/leistungen/schulungsmaterialien/


 

-78- 

Wissensdurstig.de 

(Trikrát pre vedomosti) 
Zdroj:  
https://www.wissensdurstig.de/ 

Dostupné jazyky: nemecký Krajina pôvodu: Nemecko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☒  zdravie 

☐  prístup k službám 

☒  voľný čas / sociálna oblasť / kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie 

materiály 

☐  sieť  

☒  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a 

opatrovatelia 

Popis:  

Internetový portál Wissensdurstig.de je súčasťou servisného bodu 

„Digitizácia a vzdelávanie starších ľudí“. Servisné miesto existuje od 

roku 2017 a je celoštátnym kontaktným miestom pre otázky o 

podpore vzdelávania a vzdelávania v starobe a osobitne o 

vzdelávaní v kontexte digitalizácie. 

Wissensdurstig.de: 

• podporuje starších ľudí pri hľadaní vzdelávacích ponúk a podujatí vo svojej oblasti, 

• kvalifikuje násobiteľov vo vzdelávacej práci pri navrhovaní vhodných vzdelávacích príležitostí, 

• radí zodpovedným miestnym orgánom, federálnym štátom a federálnej vláde pri vytváraní 

udržateľných štruktúr. 

Činnosť Služobnej agentúry financuje spolkové ministerstvo pre rodinné záležitosti, seniorov, ženy a mládež. 

Na Wissensdurstig.de nájdete informácie o možnostiach vzdelávania pre starších ľudí v celom Nemecku, tipy a 

materiály o digitalizácii a vzdelávaní v starobe, zaujímavé fakty pre poskytovateľov vzdelávania, príklady 

osvedčených postupov a aktuálne informácie o digitalizácii, vzdelávaní, projektoch, kampaniach a ďalších. 

Poskytovatelia vzdelávania sa môžu zaregistrovať na Wissensdurstig.de a sami zadávať svoje vzdelávacie 

ponuky online alebo používať automatické rozhranie do vlastnej databázy udalostí. Poskytovatelia by mali byť 

organizovaní na neziskovom základe a ponuky by mali byť lacné. 

 Počiatočné nápady na ďalší vzdelávací kurz pre starších ľudí ponúka Wissensdurstig.de prostredníctvom brožúr 

„Neugierig bleiben“ (Stay zvedavý) a „Wegweiser durch die digitale Welt“ (Príručka k digitálnemu svetu). 

• https://www.wissensdurstig.de/wp-

content/uploads/2019/03/52_neugierig_bleiben_bildung_und_lernen_im_alter.pdf 

• https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2019/BAGSO_Ratgebe

r_Wegweiser_durch_die_digitale_Welt.pdf  

Informačné YouTube video o práci Wissensdurstig.de: 

https://www.youtube.com/watch?v=W6q3O0C7Ios&t=3s 

Dátum prístupu: 13.05.2022 

  

https://www.wissensdurstig.de/
https://www.wissensdurstig.de/wp-content/uploads/2019/03/52_neugierig_bleiben_bildung_und_lernen_im_alter.pdf
https://www.wissensdurstig.de/wp-content/uploads/2019/03/52_neugierig_bleiben_bildung_und_lernen_im_alter.pdf
https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2019/BAGSO_Ratgeber_Wegweiser_durch_die_digitale_Welt.pdf
https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2019/BAGSO_Ratgeber_Wegweiser_durch_die_digitale_Welt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=W6q3O0C7Ios&t=3s
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Stiftung Digitale Chancen  

(Nadácia pre digitálne príležitosti) 
Zdroj:  
https://www.digitale-chancen.de/ 

Dostupné jazyky: nemecký Krajina pôvodu: Nemecko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☒  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☒  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Od svojho založenia v roku 2002 sa Stiftung Digitale 

Chancen (Nadácia pre digitálne príležitosti) zaviazala 

skúmať sociálne dôsledky digitalizácie, obhajovať rovnaké 

príležitosti prístupu na internet pre všetkých ľudí a 

posilňovať ich mediálnu gramotnosť.  

Jej cieľom je podporovať digitálnu integráciu všetkých sociálnych skupín a bojovať proti hrozbe digitálnej 

priepasti. Nadácia pre digitálne príležitosti je pod patronátom spolkového ministerstva hospodárstva a 

ochrany klímy a spolkového ministerstva pre rodinné záležitosti, starších občanov, ženy a mládež. 

Internet ponúka príležitosti na viac informácií, väčšiu účasť a sociálnu angažovanosť. Nadácia chce vytvoriť 

podmienky pre všetkých ľudí, aby sa zapojili do digitálnej spoločnosti a aktívne ju formovali. Hlavnou témou 

nadácie je digitálna inklúzia – na tento účel funguje najmä v týchto tematických oblastiach: 

• podpora mediálnej kompetencie 

• online bezpečnosť 

• použiteľnosť/prístupnosť 

Aby bolo pre ostatné inštitúcie jednoduchšie vytvárať ponuky digitálnych školení pre seniorov, nadácia 

vytvorila sprievodcu. S príručkou „Digitálne kompetencie pre starších ľudí“ chce Nadácia pre digitálne 

príležitosti prispieť k tomu, aby starší ľudia získali potrebné kompetencie pri zaobchádzaní s digitálnymi 

aplikáciami a posilniť ich sebavedomie.  

https://www.digitale-chancen.de/assets/includes/sendtext.cfm?aus=11 &key=1553  

Nadácia je zapísaná v Európskom registri transparentnosti na adrese:  

http://ec.europa.eu/TransparencyRegister/public/konzultácia/displaylobbyist.do?id=948042627375 – 19. 

Dátum prístupu: 13.05.2022 

  

https://www.digitale-chancen.de/
https://www.digitale-chancen.de/assets/includes/sendtext.cfm?aus=11%20&key=1553
http://ec.europa.eu/TransparencyRegister/public/konzultácia/displaylobbyist.do?id=948042627375%20–%2019
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Cyberfibel  

(Kybernetický sprievodca) 
Zdroj:  
https://www.cyberfibel.de 

Dostupné jazyky: nemecký Krajina pôvodu: Nemecko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☐  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Cyberfibel je zameraný na všetkých ľudí, ktorí sú profesionálne alebo 

dobrovoľne aktívni v oblasti spotrebiteľského poradenstva alebo 

vzdelávania a ktorí prispievajú v združeniach, nadáciách, vzdelávacích 

inštitúciách alebo federáciách na podporu iných ľudí pri bezpečnom 

zaobchádzaní s digitálnym svetom. Cyberfibel je základom pre 

odovzdávanie vedomostí – a teda aj pre vlastné získavanie vedomostí v 

zmysle sprievodnej referenčnej knihy. 

Cyberfibel sa skladá z dvoch častí: V prvej časti „digitálne svety“ zobrazujú každodenné aplikácie digitálnych 

technológií v súkromnom a profesionálnom živote. Okrem iného ide o premýšľanie o správaní na internete a o 

vypracovanie stratégií založených na tom, ako možno internetové ponuky bezpečne a rozumne využívať na 

individuálnom základe. V druhej časti „digitálne kompetencie“ sa primer zaoberá rizikami v online svete a 

poskytuje praktické odporúčania o tom, ako chrániť seba a svoje zariadenia pred možnými hrozbami zo siete. 

Obe oblasti možno sledovať postupne alebo nezávisle od seba, pretože sa navzájom nestavajú.  

Cvičenia sprievodcu poskytujú základné vedomosti praktickým spôsobom a rozširujú ich. Umožňujú vám získať 

stratégie a vzorce správania pre bezpečné a sebavedomé používanie internetu na jednej strane a odovzdávať 

ich ostatným na druhej strane.  

Všetky cvičenia by mala sprevádzať kompetentná osoba, napr. tréner. Pri cvičení doma by mal byť prítomný 

kompetentný rodinný príslušník, známy alebo priateľ. Predovšetkým je dôležité zabezpečiť, aby sa neuzavreli 

žiadne zmluvy a neuzatvárali sa žiadne platobné záväzky. 

Dátum prístupu: 13.05.2022 

  

https://www.cyberfibel.de/
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Fit4internet 

Zdroj:  
https://www.fit4internet.at/page/home 

Dostupné jazyky: anglický, 
nemecký, rakúsky posunkový 
jazyk 

Krajina pôvodu: Rakúsko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☒  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☒  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie 

materiály 

☐  sieť  

☒  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☐  odborníci pracujúci so 
seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

V rámci iniciatívy fit4internet sa spustili kurzy odbornej prípravy v oblasti 

základných digitálnych zručností pre generáciu 60+. Ponuka na mieru s 

cieľom objaviť možnosti mobilného internetu, aktívne ho využívať a 

komunikovať s ním moderným spôsobom. 

Smartphone, internet, internetové obchody, oficiálne kanály – mobilita 

už nie je len otázkou fyzickej kondície. Aby sa seniori mohli zúčastňovať na spoločenskom živote v digitálnom 

veku, potrebujú digitálnu kompetenciu – či už zostať v kontakte so známymi, rodinou a priateľmi, alebo 

vykonávať každodenné úlohy samostatne určeným spôsobom. 

Iniciatíva fit4internet začala kurzom „Kaffee Digital“ (Digitálna 

káva) pre seniorov. Profesionálni tréneri odovzdali potrebné 

základy v útulnej a príležitostnej atmosfére, aby seniori bez (veľa) 

skúseností v digitálnom svete mohli bezpečne urobiť svoje prvé 

kroky na internete s mobilnými telefónmi & co – 

nekomplikovanými a bezplatne. 

Okrem „Kaffee Digital“ si vysvetľujúce videá o používaní smartfónov na webovej stránke zaslúžia osobitnú 

zmienku: https://www.fit4internet.at/view/digitale-lebenswelten    

Dátum prístupu: 13.05.2022 

  

https://www.fit4internet.at/page/home
https://www.fit4internet.at/view/digitale-lebenswelten
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SeniorenWeb  

(Seniorský web) 
Zdroj:  
https://www.seniorenweb.org/ 

Dostupné jazyky: nemecký Krajina pôvodu: Rakúsko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☒  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☒  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie materiály 

☒  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☐  odborníci pracujúci so 
seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

V roku 2017 bolo vo Viedni založené združenie SeniorenWeb (Seniorský 

web). Cieľom je sprístupniť potenciál digitalizácie aj starším ľuďom. 

Najmä v krízových alebo núdzových situáciách (napr. choroba, potreba 

starostlivosti, imobilita atď.) digitálna mobilita pomáha: 

• udržiavať sociálne kontakty 

• starajte sa o každodenné pochôdzky 

• zachovať nezávislosť 

• vytvorte každodennú štruktúru 

• zostať zdravý 

Štatistiky však ukazujú, že v Rakúsku, dokonca aj v roku 2020, takmer 550 000 ľudí vo veku od 55 do 75 rokov 

nikdy nepoužilo internet. Ako spoločnosť preto musí byť aj našou povinnosťou nezanechať starších ľudí na 

ceste digitalizácie, ale motivovať a podporovať ich na ceste. 

Združenie sa preto zaviazalo podporovať: 

• digitálne vzdelávanie a poradenstvo, 

• digitálne siete a 

• digitálna dobrovoľníctvo 

Hlavnými piliermi sú:  

• Podujatia (online a offline školenia, prednášky, konverzácie) 

• Portál seniorov 

• Portál digitálnych znalostí (školiace materiály týkajúce sa smartfónov, tabletov a počítačov z Rakúska, 

Nemecka a Švajčiarska). 

Dátum prístupu: 13.05.2022 

  

https://www.seniorenweb.org/
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Digital mobil im Alter – der Podcast für Senioren  

(Digitálne mobilné v starobe – podcast pre seniorov) 
Zdroj:  
https://www.podcast.de/podcast/946545/archiv 

Dostupné jazyky: nemecký Krajina pôvodu: Nemecko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☒  zdravie 

☒  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☒  projekt 

☐  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie 
materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / 
aplikácia 

☒  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☐  odborníci pracujúci so 
seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a 
opatrovatelia 

Popis:  

Kríza spôsobená koronavírusom ukázala, aké dôležité a užitočné môžu byť digitálne ponuky. Tento podcast od 

Nadácia pre digitálne príležitosti a O2 chce povzbudiť starších ľudí, aby preskúmali digitálny svet. Daniel 

Finger hovorí s odborníkmi, postihnutými a nadšencami a dáva veľa návrhov a tipov. 

Podcast má v súčasnosti sedem epizód:  

• Až do tohto bodu a dokonca aj za 

• Seniori na internete – osobné skúsenosti 

• Strach, osamelosť, obavy 

• Rozpoznanie nepravdivých informácií zo siete 

• Seniori a Corona 

• Seniori a internet: Silný tím 

• Digitálne mobilné v starobe – čo očakávať 

 

Dátum prístupu: 01.06.2022 

  

https://www.podcast.de/podcast/946545/archiv
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Virtuelles und reales Lern- und Kompetenz-Netzwerk Älterer Erwachsener 

(ViLE) e.V.  

(Virtuálna a reálna vzdelávacia a kompetenčná sieť pre starších dospelých) 
Zdroj:  
https://vile-netzwerk.de 

Dostupné jazyky: nemecký Krajina pôvodu: Nemecko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☒  zdravie 

☒  prístup k službám 

☒  voľný čas / sociálna oblasť / 

kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☒  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie materiály 

☒  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☐  odborníci pracujúci so 
seniormi 

☐  učitelia a školitelia 

☐  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

„Virtuelles und reales Lern- und Kompetenz-Netzwerk 

Älterer Erwachsener (ViLE) e.V.“ (Virtuálna a reálna 

vzdelávacia a kompetenčná sieť pre starších dospelých) 

bola založená v decembri 2002 staršími občanmi a zamestnancami ďalších vzdelávacích inštitúcií z celého 

Nemecka.  

Sieť ponúka úvodné kurzy z technických základov virtuálneho vzdelávania, virtuálnych literárnych kruhov, 

vlastných on-line novín pre dospelých, ktorí sa zaujímajú o ďalšie vzdelávanie (www.lerncafe.de), projektových 

a seminárnych prác, workshopov a cestovných ponúk v zmysle cestovania založeného na výskume. Členovia 

pracujú prakticky a v reálnom živote, a to aj v regionálnych skupinách. 

Najnovším projektom združenia je vypracovanie informačnej brožúry o vzdelávacích príležitostiach pre starších 

ľudí na univerzitách: Digitálna študijná príručka pre všetkých. 

Dátum prístupu: 01.06.2022 

  

https://vile-netzwerk.de/
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Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V.  

(Kancelária pre seniorov) 
Zdroj:  
https://seniorenbueros.org/ 

Dostupné jazyky: nemecký Krajina pôvodu: Nemecko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☒  zdravie 

☒  prístup k službám 

☒  voľný čas / sociálna oblasť / 

kultúra 

☒  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☒  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☒  školenie / vzdelávacie materiály 

☒  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V. (BaS) je sieťou približne 

450 kancelárií starších občanov v Nemecku. Kancelárie starších občanov 

podporujú dobrovoľné zapojenie starších ľudí a obhajujú dobrú kvalitu 

života. 

Ľudia nad 50 rokov sú dnes montovanejší, aktívnejší a početnejší ako 

kedykoľvek predtým. BaS zohráva konštruktívnu úlohu pri formovaní demografických zmien a poskytuje 

impulzy pre prácu starších občanov. Predstavuje realistický obraz staroby, ktorý je založený na potenciáli 

starších ľudí. 

BaS radí miestnym orgánom a nezávislým organizáciám pri zriaďovaní a ďalšom rozvoji kancelárií starších 

občanov a zastupuje ich záujmy na federálnej a štátnej úrovni. Ponúka poradenstvo, ďalšie školenia a odborné 

konferencie a iniciuje projekty, ktoré sa realizujú na miestnej úrovni. 

Odborná podpora sa poskytuje v kanceláriách starších občanov vrátane výmeny skúseností a vhodných 

rámcových podmienok pre dobrovoľníkov a venovania pozornosti dobrej kultúre ocenenia. 

Mnohé kancelárie starších občanov ponúkajú pomoc vo forme konzultačných hodín na internete, stretnutí s 

počítačmi alebo poradenských služieb starších ľudí pre starších ľudí. Zaviazali sa tiež k digitálnej a sociálnej 

účasti (n)onlineerov. 

Dátum prístupu: 01.06.2022 

  

https://seniorenbueros.org/
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Digitaltag  

(Digitálny deň) 
Zdroj:  
https://digitaltag.eu 

Dostupné jazyky: nemecký Krajina pôvodu: Nemecko 

Tematická oblasť: 

☒  internet 

☒  všeobecné aspekty IKT 

☐  zdravie 

☐  prístup k službám 

☐  voľný čas / sociálna oblasť / 
kultúra 

☐  iné 

Typ dobrej praxe: 

☐  projekt 

☒  iniciatíva 

☐  program 

☐  produkt 

☐  školenie / vzdelávacie materiály 

☐  sieť  

☐  webová stránka / aplikácia 

☐  iné 

Cieľová skupina: 

☒  starší občania 

☒  odborníci pracujúci so 

seniormi 

☒  učitelia a školitelia 

☒  dobrovoľníci a opatrovatelia 

Popis:  

„Digitaltag“ (Digitálny deň) je celoštátny deň pre digitálnu účasť. 

Jej cieľom je, aby sa digitalizácia stala každodennou skúsenosťou 

pre všetkých občanov s mnohými aktivitami.  

Po celom Nemecku sa ľudia stretnú počas Digitálneho dňa na rôznych formátoch podujatí, aby spoločne 

objavili digitálne technológie a lepšie ich spoznali. Každý môže ponúknuť svoje vlastné aktivity v Digitálny deň: 

Súkromné osoby, združenia, organizácie, orgány alebo spoločnosti. Týmto spôsobom je možné osvetliť a 

diskutovať o rôznych aspektoch digitalizácie na digitálnom štítku.  

Digitálny deň sa koná raz ročne. 

Všetky akcie Digitálneho dňa by mali: 

• zaoberať sa čo najdostupnejšou témou digitalizácie (napr. digitálna účasť, digitálne zručnosti, 

digitalizácia a spoločnosť, digitálne technológie) 

• buďte otvorení širokej škále účastníkov 

• sú ponúkané bezplatne, ak je to možné 

• byť ľahko prístupný, napríklad prostredníctvom nekomplikovanej registrácie. 

Dátum prístupu: 01.06.2022 

 

Ďalšie príklady osvedčených postupov nájdete na webovej stránke: http://digitalageing.eu 

  

https://digitaltag.eu/
http://digitalageing.eu/
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