
1. október – Medzinárodný deň starších 
Starší ľudia - nová energia pre rozvoj 

  

 V roku 1990 vyhlásila Organizácia spojených národov 1. október za Medzinárodný deň 

starších. Demografická revolúcia je v plnom prúde po celom 

svete. Dnes, po celom svete, žije asi 600 miliónov ľudí vo veku 

nad 60 rokov a do roku 2025 sa tento počet zdvojnásobí. 

 V našom rýchlo starnúcom svete starší ľudia stále hrajú 

dôležitú úlohu - prostredníctvom dobrovoľníckej práce, prenosu 

skúseností a znalostí, pomoci svojej rodine s opatrovateľskými 

povinnosťami, a preto by sa im spoločnosť mala aj náležite 

venovať. 

 V priebehu života telo prechádza zmenami v zložení, fyzickej sile i fyziologických 

pochodoch. Medzi najvýznamnejšie patria: 

 úbytok svalovej hmoty a zvyšovanie množstva tuku v organizme, čo má za 

následok spomalenie bazálneho metabolizmu a zníženie požiadaviek organizmu na 

energiu, 

 rozloženie tuku hlavne v oblasti brucha, čo môže zvýšiť riziko srdcovo-cievnych 

ochorení a cukrovky 2. typu, 

 spomalenie trávenia, pokles vstrebávania živín a zníženie tvorby tráviacich štiav, 

 zmeny regulácie imunitného systému, čoho dôsledkom je vyšší výskyt infekcií 

a dlhší čas rekonvalescencie, 

 zmeny v stave chrupu a vo vnímaní všetkých chutí, 

 úbytok kostnej hmoty a rozvoj osteoporózy (rednutia kostí). 

 

Všeobecne však aj u starších ľudí platia zásady správnej výživy, teda: 
 dostatočný (nie nadmerný!) príjem bielkovín, ktoré sú potrebné pre správne 

fungovanie imunitného systému. Ich kvalitným zdrojom sú ryby, hydina, chudé hovädzie 

a bravčové mäso, strukoviny, vajíčka; 

 primeraný príjem sacharidov, hlavne vo forme celozrnných výrobkov, obilnín, 

zemiakov, ktoré zároveň obsahujú nerozpustnú vlákninu dôležitú pre 

prevenciu zápchy; 

 primeraný príjem tukov, hlavne nenasýtených, ktoré chránia 

srdce a cievy a sú potrebné pre vstrebávanie určitých druhov vitamínov. 

Ich zdrojom sú rastlinné oleje, ryby či rôzne druhy orieškov; 

 dostatok ovocia a zelenin ako zdroj vitamínov, minerálnych látok 

a vlákniny, ktorá viaže toxické látky vznikajúce pri trávení; 

 zníženie spotreby soli, radšej ju nahradiť rôznymi bylinkami (bazalka, majoránka, 

tymián), ktoré navyše napomáhajú tráveniu; 

 dostatočný príjem tekutín vo forme vody, bylinkových čajov, 

minerálnych vôd s nízkym obsahom sodíka (do 400 mg na 1 liter).  

 

 Vyvážená strava nemôže síce zastaviť plynutie rokov, ale môže hrať dôležitú hru pri 

zachovaní zdravia. Vo vyššom veku sa nesnažíme dodržiavať prísne diéty (výnimkou sú 

diéty nariadené lekárom), pretože si tým môžeme ublížiť. Pokojne si môžeme dať aj 

nejaký ten zákusok alebo čokoládu, starší ľudia obvykle obľubujú sladké. Dôležité je, 

aby sme dodržali zdravú mieru. 

 Ruka v ruke so zdravou výživou ide aj primeraná pohybová aktivita. Biologické 

starnutie možno veľmi účinne spomaliť primeraným cvičením. Nebojte sa preto cvičenia! Vek 

http://www.ruvzpd.sk/index.php/1-oktober-medzinarodny-den-starsich/


nie je prekážkou ani v tom, aby ste skúsili niečo nové. Brušný tanec, kalanetika sú dostupné 

už aj u nás. Urobíte dobre telu a zároveň spoznáte nových ľudí. 

 Pri príležitosti Medzinárodného dňa starších zamestnanci oddelenia podpory zdravia na  

RÚVZ so sídlom v Humennom organizujú zdravotno-výchovnú akciu pre seniorov v obci 

Kochanovce. 1. októbra 2013 od 9,00 hod. záujemcom vyšetríme hladinu celkového 

cholesterolu v krvi, odmeriame krvný tlak a stanovíme BMI. Zároveň budú poskytovať krátke 

poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu.  
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