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Populácia vyspelých krajín sveta nezadržateľne star-
ne. V roku 2008 žilo vo svete zhruba 506 miliónov 
ľudí vo veku nad 65 rokov, do roku 2040 sa predpo-
kladá, že táto veková kategória narastie na 1 300 mi-
liónov seniorov. To by znamenalo, že v priebehu na-
sledujúcich 30 rokov sa počet seniorov zdvojnásobí 
z dnešných zhruba 7 % na 14 % svetovej populácie.1 

Demografi cký vývoj na Slovensku kopíruje vývoj 
vo všetkých rozvinutých krajinách. Populácia star-
ne. Mediánový vek sa ustavične zvyšuje a v súčasnos-
ti predstavuje 37,3 roka, čo znamená, že 50 % ľudí 
v populácii je starších ako tento vek, 50 % je mlad-
ších ako tento vek. Hoci dnes patrí slovenská populá-
cia medzi najmladšie v rámci Európy, proces jej star-
nutia bude patriť medzi najrýchlejšie.

V súvislosti s uvedenou perspektívou populačného 
vývoja môžeme všeobecne očakávať, že v budúcnosti 
sa zvýši priemerná očakávaná dĺžka dožitia, s čím sú-
visí nárast populácie seniorov, obzvlášť tých v kate-
górii nad 80 rokov. 

Proces demografi ckého starnutia sa teda stáva ce-
lospoločenským problémom, ktorý bude treba riešiť 
medzirezortne, formou celoživotného vzdelávania, 
zameraním sa na zdravotnú problematiku, ako aj 
dlhodobú starostlivosť o seniorov a ďalšie sociálne 
služby. Z tohto pohľadu predstavujú zariadenia pre 
seniorov poskytujúce dlhodobú starostlivosť aktuál-
nu problematiku aj v architektúre. 

História problematiky
Do 19. storočia neexistovali zariadenia dlhodobej 
starostlivosti rozdelené podľa veku. Starí ľudia, 
ktorí potrebovali prístrešie, alebo opateru, lebo už 

nevládali pracovať, nemali dosť peňazí alebo boli 
izolovaní od svojej rodiny, často končili svoj život 
v  takzvaných chudobincoch. V  týchto bývali spolu 
s duševne chorými, alkoholikmi alebo bezdomovca-
mi, spoločnosťou boli vyčlenení medzi najchudob-
nejších ľudí odkázaných na pomoc.

Priemyselná revolúcia prinútila mnoho ľudí pre-
sťahovať sa do miest, rodiny sa často rozdelili 
a vzdialili od seba a ľudia sa nemali o koho oprieť, 
keď boli v núdzi. Výsledkom bol rastúci počet slo-
bodných a ovdovených ľudí, ktorí nemali nikoho, kto 
by sa o nich v starobe postaral. V tomto období vzni-
kali prvé domovy pre seniorov, ktoré boli zriadené 
cirkvami a ženskými združeniami, poskytujúcimi sta-
rostlivosť o vdovy a osamelé ženy v núdzi. Pre seni-
orov boli oveľa lepšou alternatívou ako chudobince. 
Tieto prvé domovy pre seniorov však neboli určené 
pre všetkých. Mnohé požadovali vstupný poplatok, 
a niektoré žiadali aj osvedčenie o bezúhonnosti. 
Uvedené požiadavky znemožňovali využívať ich služ-
by najchudobnejším seniorom, ktorým nezostávala 
iná voľba ako chudobinec.

Na prelome 20. storočia sa začal meniť pohľad na 
starostlivosť o chudobných a nevládnych. Stavali sa 
špecializované zariadenia pre deti, duševne chorých 
a mladých telesne postihnutých. Ale pre odkázaných 
seniorov sa nerobilo takmer nič. Stávali sa neustále 
narastajúcim podielom obyvateľov chudobincov. 

Po druhej svetovej vojne sa postupne začal meniť 
aj spoločenský pohľad na starostlivosť o seniorov. Do 
popredia sa dostával takzvaný biomedicínsky model. 
V období päťdesiatych rokov 20. storočia dochádzalo 
k prudkému rozvoju prírodných vied, čo sa postupne 
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odrážalo aj v rozvoji kvality jednotlivých lekárskych 
odborov. Zdalo sa, že úspechy v medicíne môžu vy-
riešiť mnoho problémov spájaných so starobou.2 
Zariadenia pre seniorov sa mnohokrát stavali ako 
súčasť nemocničného komplexu, s čím súvisel aj ich 
veľkokapacitný charakter a inštitucionálny vzhľad. 

V  sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 
20. storočia narastá kritika biomedicínskeho prístu-
pu k chápaniu staroby a ako protiváha k nemu sa ob-
javuje tzv. kritická gerontológia, ktorej základy boli 
položené spojením rôznych teoretických zdrojov. 
Okrem iných sem patrili politická ekonómia, analýzy 

zdravotných a sociálnych služieb a ako novovzniknu-
tý samostatný vedný odbor aj psychológia staroby 
– gerontopsychológia. 

Koncom osemdesiatych rokov sa objavujú viace-
ré pokusy o  deinštitucionalizáciu zariadení pre se-
niorov. Je tu snaha vytvárať domovy pripomínajúce 
prostredie pre menší počet seniorov, pričom človeka 
stavajú na prvé miesto, pred rôzne zákazy a predpisy 
typické pre  inštitucionálne zariadenia. Nastáva po-
stupná humanizácia sociálnych služieb.

V  deväťdesiatych rokoch nastupuje v  západnej 
Európe rozvoj súkromných zariadení pre seniorov na 

Vhodné riešenie exteriérového priestoru na neformálne 
posedenia a relax, penzión pre seniorov Westminster 
Village v Arizone, USA Zdroj: Perkins Eastman Architects 

Kuchyňa s jedálňou – ústredný priestor menšieho zariadenia 
pre seniorov, Seniorlife Newbridge on the Charles, Dedham, 
Massachusetts, USA Zdroj: Perkins Eastman Architects

Farebné a priestorové stvárnenie chodby, Alzheimer‘s Respite 
Centre, Dublin, Írsko Zdroj: Niall McLaughlin Architects 
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základe zmien v legislatíve ohľadne sociálnej sta-
rostlivosti. V tomto období začína v západnej Európe 
a USA deinštitucionalizácia zariadení pre seniorov vo 
väčšom meradle. Objavujú sa nové formy zariadení 
pre seniorov – chránené bývanie pre seniorov a pen-
zión pre seniorov.

Z uvedeného vidieť, že z historického pohľadu bola 
dlhodobá starostlivosť o starších občanov vnímaná 
predovšetkým ako zodpovednosť jednotlivca a  jeho 
rodiny, a nie ako zodpovednosť štátu. Úloha vlá-
dy alebo cirkvi bola len okrajová a týkala sa pomo-
ci osamelým seniorom, ktorí nemali rodinu, ktorá by 
sa o nich postarala. Tento spoločenský názor sa začal 
meniť v Európe až po druhej svetovej vojne, keď štá-
ty začali postupne preberať na seba tradičné úlohy 
rodiny. V Spojených štátoch a vo Veľkej Británii, na-
opak, dodnes prevláda názor, že človek je predovšet-
kým sám fi nančne zodpovedný za dlhodobú starost-
livosť o seba na starobu, a musí v prvom rade minúť 
svoje príjmy a  svoj majetok na úhrady za starostli-
vosť v zariadeniach pre seniorov, až potom prichádza 
na rad fi nančná pomoc od štátu. Tento názorový roz-
diel vyplýva z rozdielov medzi anglosaským a európ-
skym kontinentálnym ekonomickým modelom štátu, 
ktoré sa od seba vzdialili rozdielnym vývojom po dru-
hej svetovej vojne.

Súčasný pohľad 
V  súčasnosti narastá nespokojnosť so zariadeniami 
pre seniorov, ktoré boli postavené v minulosti a už 
nevyhovujú dnešným potrebám. Väčšina z týchto 
zariadení má inštitucionálny ráz a nerešpektuje sú-
kromie a  individuálne potreby jednotlivcov. Sú viac 
orientované na svojich zamestnancov a efektivi-
tu práce ako na potreby svojich obyvateľov. Okrem 
toho z nedávnych výskumov vyplýva, že až 89 % ľudí 
starších ako 50 rokov chce zostať vo svojich domo-
voch doživotne a nechcú sa presťahovať do zariade-
nia pre seniorov, pokiaľ k  tomu nebudú prinútení.3 
Spomenuté problémy vedú k novým trendom a zme-
nám v oblasti zariadení pre seniorov:

Obytná bunka v luxusnom zariadení pre seniorov, Childers 
place, Amarillo, Texas, USA Zdroj: Perkins Eastman Architects 

Výklenok so sedením v priestore komunikácie, Idu Terrace 
Nursing Home, Japonsko Zdroj: Muramatsu Architects

Moderné riešenie priestoru chodby, Penzión pre seniorov 
v Hainburgu, Rakúsko 
Zdroj: Christian Kronaus a Erhard Kinzelbach
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Komunity priateľské k seniorom
Jeden z najzaujímavejších súčasných trendov vo vý-
voji zariadení pre seniorov v západnej Európe a USA 
je vytváranie alebo obnova celých komunít zámerne 
navrhnutých pre potreby prežitia celého života vrá-
tane staroby nielen na jednom mieste (v prirodzenej 
komunite), ale aj vo vekovo rozmanitých komuni-
tách. Je všeobecne známe, že suburbánny urbanistic-
ký model s poschodovými rodinnými domami, závis-
losťou od automobilov a nákupných centier veľakrát 
neumožňuje seniorom prežiť celý život na jednom 
mieste – vo svojej prirodzenej komunite. Komunity 
priateľské k seniorom sú preto navrhnuté s cieľom 
optimalizovať fyzické a duševné zdravie, kompenzo-
vať slabosti a postihnutia jedinca a podporovať so-
ciálnu aj občiansku angažovanosť. Existuje celý rad 
urbanistických princípov, ktoré sú kritické pre návrh 
komunity priateľskej k seniorom: množstvo ľahko 
dostupných dopravných systémov, dobrá pešia dos-
tupnosť rôznej vybavenosti, ako aj  viacero druhov 
bývania pre seniorov v pešej dostupnosti v rámci ko-
munity tak, aby sa im umožnilo prežiť celý život na 
jednom mieste. Tieto viaceré druhy bývania pre se-
niorov môžu predstavovať istý počet bezbariérových 
bytov v rámci komunity, denné centrum pre seniorov 
alebo iné zariadenie pre seniorov poskytujúce služby 
pre celú komunitu v pešej dostupnosti. 

Menšie zariadenia pre seniorov
Hoci neexistuje žiadna defi nitívna štúdia o ideálnej 
veľkosti obytnej jednotky (domácnosti) pre seniorov, 
prakticky všetky štúdie, ktoré sa zameriavali na po-
mer ošetrovateľov a seniorov k celkovému počtu se-
niorov v obytnej jednotke (domácnosti) prišli k záve-
ru, že výsledky sú pozitívnejšie s menšími skupinami. 
Tieto pozitívnejšie výsledky sa prejavujú v menej na-
rušenom správaní alebo úzkosti, lepšej komunikácii 
medzi obyvateľmi, menšom užívaní liekov na psy-
chiku, väčšej spokojnosti seniorov, ich rodín, ako aj 
zamestnancov a menšom strese pre zamestnancov. 
Mnoho z týchto štúdií bolo vykonaných už počas de-
väťdesiatych rokov, ale až v súčasnosti sa začínajú ich 
výsledky pretavovať do praxe. V súčasnosti sa buduje 

čoraz menej zariadení pre seniorov o kapacite 60 lô-
žok, ktoré boli ešte nedávno považované za ideálnu 
veľkosť z  pohľadu manažmentu a zamestnancov. 
V novej výstavbe začínajú prevládať malé zariadenia 
pre 12 až 18 seniorov. 

S  týmto zmenšovaním zariadení pre seniorov sú-
visia aj zmeny v regulácii, normách a predpisoch tý-
kajúcich sa zariadení pre seniorov založených na mo-
deli domácnosti. Dnešné požiarne, ako aj hygienické 
predpisy môžu veľmi komplikovať návrh takéhoto 
ešte netypického zariadenia pre seniorov. 

Projekt Green House4

Ešte nedávno by si asi len málokto pomyslel, že by 
mohol existovať rodinný dom, kde by žilo najviac 
10 ľudí pod jednou strechou a súčasne sa im dostá-
valo ošetrovateľskej starostlivosti na úrovni penzi-
ónu pre seniorov. V  minulosti sa objavilo niekoľko 
príkladov starostlivosti o seniorov vo forme menšej 
domácnosti, ale tie boli takmer vždy zastrešené väč-
šou organizáciou, zvyčajne s typickou organizačnou 
štruktúrou, zameranou na prevádzkovú efektivitu 
a inštitucionálnu kultúru. Existovali však aj výnimky. 
Niekoľko priekopníkov si uvedomilo, že zmeny fyzic-
kého prostredia sú nevyhnutné, avšak len tie nesta-
čia, musí sa zmeniť aj samotná organizačná štruktúra 
prevádzkovateľov, aby sa zmenila kultúra inštitúcie 
na domov. Niektorí poskytovatelia starostlivosti si 
totiž mysleli, že keď vytvoria priestor, ktorý vyzerá 
ako domácnosť, že aj bude fungovať ako domácnosť 
a bude dávať pocit domova. To, bohužiaľ, nie je prav-
da. Projekt Green House ukázal nielen to, že zaria-
denie pre seniorov môže vyzerať ako rodinný dom 
a fungovať ako domácnosť, pričom poskytuje kvali-
fi kované ošetrovateľské služby, ale že takýto model 
môže byť aj fi nančne životaschopný. Tento model sa 
momentálne rýchlo rozširuje v USA. Je to relatívne 
nový model, a preto je ešte potrebné získať viac skú-
seností z jeho prevádzky, aby sa dal preukázať trvalý 
úspech. Dôkazom radikálnosti tohto modelu je aj to, 
že mnoho profesionálnych opatrovateľov a prevádz-
kovateľov zariadení pre seniorov stále neverí, že je 
to možné. 

Sedenie v priestore komunikácie, Ellesmere Nursing Home, 
Londýn, Anglicko Zdroj: HLM Architects 

Spoločné priestory zariadenia pre seniorov, penzión pre 
seniorov Norra Vram, Švédsko Zdroj: Marge Arkitekter
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Príchod elektronických zariadení
Elektronické zariadenia, ktoré umožňujú starostli-
vosť vyžadujúcim seniorom zostať dlhšie a bezpeč-
nejšie vo vlastnom domácom prostredí. Nástup tých-
to technológií v západnej Európe a USA sa deje práve 
v období, keď fi nančná situácia v zdravotníctve, ako 
aj nálada v spoločnosti núti venovať zvýšenú pozor-
nosť možnosti dožitia človeka v domácom prostredí. 
Tieto zariadenia môžu predstavovať senzory nosené 
na tele cez inteligentné domáce monitorovacie sys-
témy až po interaktívne klinické monitorovacie sys-
témy podporujúce telemedicínu – zdravotnú starost-
livosť na diaľku. V  súčasnosti však tieto zariadenia 
nie sú ešte veľmi rozšírené. Je to najmä kvôli ich vy-
sokým fi nančným nárokom (tie by mali časom kles-
núť), ako aj obave o súkromie. 

Zrušenie sesterne
Dlhý čas bola tradičná sesterňa považovaná za ne-

vyhnutnú. Veľakrát sa však stávala bariérou deliacou 
zamestnancov od obyvateľov zariadenia. V  posled-
ných desiatich rokoch sa však objavilo viacero prík-
ladov zariadení, ktorým sa podarilo odstrániť tento 
symbol zdravotníckeho zariadenia. Priestor sesterne 
môže byť decentralizovaný a rozdelený do viacerých 
menších pracovísk v  rámci zariadenia pôsobiaceho 
ako domácnosť. Zvyčajne sa jedno takéto pracovis-
ko vyskytuje v priestore kuchyne, ktorá je ústredným 
priestorom zariadenia. Tento posun k menším praco-
viskám je podporený čoraz väčším využívaním počíta-
ča, keď odpadajú priestory na fyzickú archiváciu úda-
jov. Akékoľvek aktuálne a úplné údaje sú prístupné 
na ktoromkoľvek pracovnom termináli v rámci zaria-
denia. Spolu s využívaním mobilných zariadení a po-
čítačových terminálov dnes už nie je potreba viazať 
zamestnancov k jedinému miestu v rámci zariadenia. 
Tu je dôležité poznamenať, že sesterňa slúži aj na in-
terakcie a komunikáciu medzi zamestnancami, či už 
ide o pracovné, alebo súkromné záležitosti. Niektoré 
zariadenia preto prišli k záveru, že pokiaľ sa eliminu-
je sesterňa a súčasne pridelia každému zamestnan-
covi jeho stále pracovisko, môže to v nich vyvolávať 
pocit odcudzenia. 

Poskytovanie služieb aj pre 
seniorov z komunity
Náklady na poskytované služby v bežnom zariadení 
pre seniorov o kapacite 60 lôžok predstavujú zhru-
ba 10 – 40 % všetkých prevádzkových nákladov.5 
Zapojením seniorov z okolia/komunity môže zariade-
nie pre seniorov poskytovať aj také služby, ktoré by 
boli inak fi nančne neudržateľné pre pomerne malé 
množstvo stálych obyvateľov. Tento systém integrá-
cie zariadenia pre seniorov do komunity sa začína po-
merne široko využívať v krajinách západnej Európy. 

Ultramoderný domov seniorov v Španielsku, zariadenie pre seniorov Santa Rita v Španielsku Zdroj: Miguel de Guzmán 

Záhrada v domove pre seniorov, zariadenie pre seniorov Santa Rita v Španielsku Zdroj: Miguel de Guzmán
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Poskytovanie jedinečného prístupu 
ku každému 
Moderné zariadenia pre seniorov v západnej Európe 
sa v súčasnosti zameriavajú viac na svojich obyvate-
ľov a snažia sa pristupovať k nim individuálne. Tento 
trend možno v praxi pozorovať v nasledujúcom:

 – Izby by mali byť navrhnuté fl exibilne, tak, aby 
umožňovali obyvateľom zariadiť si ich, aspoň čias-
točne, vlastným nábytkom, ktorý si prinesú zo 
svojho domova. Niektoré zariadenia povoľujú seni-
orom priniesť si so sebou svoje domáce zvieratko, 
samozrejme, pokiaľ je to možné. 

 – Prispôsobovaním programu a služieb každému se-
niorovi podľa jeho životného štýlu, a nie naopak. 
To znamená napríklad, servírovaním jedál v  čase 
podľa zvyku a aktuálnej potreby seniora, a nie cen-
trálne o konkrétnej hodine. 

 – Poskytovaním väčšieho rozsahu záujmových krúž-
kov a aktivít tak, aby sa dalo vyberať z rôznych ob-
lastí záujmu.

Podpora kontaktu s rodinou a komunitou
V  súčasnosti sa mnohé zariadenia snažia udržiavať 
kontakt s komunitou, v ktorej sa nachádzajú, ako aj 
podporovať kontakt seniorov s ich rodinou a okolím. 
Uvedené trendy možno v praxi pozorovať:

 – Poskytovaním priestoru priamo v zariadení, kde sa 
môžu, v  prípade potreby, konať uzavreté rodinné 
stretnutia, rodinné oslavy atď.

 – Poskytovaním priestoru na neformálne činnosti 
ako napríklad hranie spoločenských hier, sledova-
nie televízie, diskusie atď.

 – Poskytovaním služieb aj pre ľudí z okolia, naprík-
lad vytvorením kaviarne v zariadení zo strany ulice, 
kde si môžu prísť posedieť obyvatelia zariadenia, 
ale aj návštevníci z okolia, alebo vytváraním rôz-
nych záujmových klubov, kde sa môžu stretať seni-
ori z okolia so seniormi zo zariadenia. 

 – Vytvorením spoločného priestoru na oddych pre 
obyvateľov zariadenia, ako aj obyvateľov z okolia, 
napríklad malý parčík v areáli zariadenia alebo det-
ské ihrisko a podobne.

Podpora samostatnosti seniorov
V súčasnosti môžeme pozorovať trend väčšej podpo-
ry samostatnosti seniorov:

 – Umožnením obyvateľom robiť si vlastné nákupy, 
pokiaľ nie sú v blízkosti obchody ani verejná do-
prava, zabezpečením náhradnej dopravy k najbliž-
šiemu nákupnému stredisku. 

 – Umožnením obyvateľom starať sa o  upratovanie 
vo svojej izbe, prípadne poskytnutím priestoru, 
kde si môžu, v prípade potreby, navariť.

 – Poskytnutím internetového pripojenia na izbe, aby 
mohli seniori zostať v kontakte so svojím okolím 
aj cez počítač.

Podpora zdravého životného štýlu, fyzického 
pohybu a psychickej stimulácie
V súčasnosti sa mnohé zariadenia snažia podporovať 
zdravý životný štýl seniorov:

 – Zabezpečením prístupu alebo priamo poskyto-
vaním služieb, ktoré rozvíjajú fyzické a  psychické 
schopnosti seniorov, napríklad rehabilitačné cviče-
nia, plávanie a mnohé ďalšie. 

 – Poskytnutím plochy zelene na relax, ideálne s väč-
šími stromami, ktoré dodávajú zariadeniu pocit 
nadčasovej kvality, alebo s  ovocnými stromami, 
o ktoré sa môžu seniori starať a zberať si ovocie.

Budúcnosť
V  budúcnosti môže byť poskytovanie starostlivos-
ti seniorom viac virtuálna ako reálna záležitosť. 
Starostlivosť, monitorovanie zdravotného stavu 
a  koordinácia služieb môže byť riadená na diaľku 
z komunitného zariadenia pre seniorov, čo by umož-
ňovalo mnohým seniorom prežiť celý život vo svojom 
domácom prostredí. Takmer s určitosťou sa dá pred-
povedať, že technológia a robotizácia nahradí mnohé 
práce, ktoré dnes vykonávajú ľudia, takže tí sa budú 
môcť viac zamerať na aspekty starostlivosti, kde je 
najdôležitejší ľudský kontakt.

Záver
V rámci tohto príspevku sme sa venovali trendom vo 
vývoji zariadení pre seniorov od polovice 19. storočia, 
sledujúc pritom vývoj a zmenu prístupu spoločnosti 
k starostlivosti o seniorov a jej praktický vplyv na for-
mu a fungovanie týchto zariadení. Súčasne sme na-
črtli budúce trendy vo vývoji zariadení pre seniorov. 

Z uvedených trendov v západných krajinách jedno-
značne vyplýva postupné zmenšovanie zariadení pre 
seniorov, ich približovanie sa domácemu prostrediu 
nielen zo stránky architektonickej, typologickej, ale 
aj organizačnej, a  takisto snaha o  udržanie človeka 
v jeho domácom prostredí čo najdlhšie. V prípadoch, 
keď už nie je možné udržať človeka v jeho domácom 
prostredí zo zdravotných dôvodov, nastupuje snaha 
udržať ho aspoň v jeho prirodzenej komunite.

Môžeme zhrnúť, že charakteristiky zmien zariadení 
pre seniorov v západných krajinách a u nás sa zhodu-
jú, aj keď vzhľadom na rozdielny spoločenský vývoj 
je ich časový rámec odlišný. Praktické, ako aj overené 
teoretické fundamenty podmieňujúce zmeny v  prí-
stupe k starostlivosti o  seniorov (k typologickým 
zmenám v  návrhu zariadení pre seniorov) v  západ-
ných krajinách možno analogicky využiť aj v našich 
podmienkach na tvorbu lepších zariadení pre seni-
orov a  vytvárania kvalitnejšieho životného prostre-
dia pre seniorov. 


