
10. október – Svetový deň duševného zdravia 
 
  
 Svetový deň duševného zdravia vyhlasuje každoročne 10. októbra Svetová federácia 
duševného zdravia v spolupráci s WHO. Od roku 1992, kedy táto iniciatíva vznikla, sa z 
pôvodných 40 participujúcich krajín rozšírila takmer do celého sveta. Od pôvodného cieľa, 
ktorým bolo pritiahnutie pozornosti k problematike duševného zdravia, sa ťažisko podujatia 
postupne presunulo k akcentovaniu rovnocennosti problematiky duševného zdravia so 
zdravím telesným, a vo vyspelých krajinách zaznamenalo aj významný prienik do oblasti 
verejného zdravotníctva. V podmienkach stupňujúcich sa nárokov a tlaku na psychiku 
jednotlivca, narastajúceho počtu negatívnych udalostí v jeho bližšom i vzdialenejšom okolí, 
sa starostlivosť o duševné zdravie stáva významnou prioritou každého vyspelejšieho 
systému zdravotníckej starostlivosti. 

 

Hlavnou témou v tomto roku je „Duševné zdravie a starší ľudia“. 
 

 Starnutie je prirodzený fyziologický proces. Dotýka sa všetkých zložiek nášho života – 
telesnej, duševnej i sociálnej. Byť starší však neznamená, že sa musíte vzdať svojich 
záujmov, túžob a cieľov. Práve naopak! Naďalej je potrebné venovať 
sa koníčkom, zapájať sa do rôznych aktivít vrátane ďalšieho 
vzdelávania. Všetky tieto činnosti pomáhajú staršiemu človeku 
prekonať prípadný smútok alebo pocit nepotrebnosti, ktoré sa celkom 
prirodzene môžu vyskytnúť, napríklad po odchode zo zamestnania, 
strate blízkeho človeka alebo priateľa.  
 Na starobu sa treba pripravovať uţ od detstva. V dospelosti 
sa človek musí naučiť racionálne ţiť, striedať prácu a odpočinok, 
vedieť sa uvoľniť, a tak zvyšovať odolnosť voči stresu a náročným ţivotným 
situáciám. 
 
PRÁCA 
Aj vo vyššom veku je dôležitá viera vo vlastné schopnosti a vedomie, že práca, ktorú človek 
robí je rovnako dôležitá ako práca mladého človeka.  
 
SPOLOČENSKÝ KONTAKT 
Pre starého človeka je veľmi dôležitý spoločenský kontakt s rodinou, príbuznými, priateľmi. 
Pravidelné rodinné stretnutia či stretnutia s priateľmi (napríklad pri šálke kávy) sú dobrou 
motiváciou aj pre udržiavanie vonkajšieho vzhľadu. Upravený zovňajšok dodáva človeku 
sebavedomie, ktoré má z hľadiska psychiky veľký význam.  
 
KLUBY DÔCHODCOV 
V mnohých mestách, aj v našom, existujú kluby dôchodcov, ktoré organizujú rôzne aktivity 
pre svojich členov, zabezpečujú rekreácie, zájazdy, návštevy kultúrnych podujatí, prednášky, 
výučbu cudzích jazykov a pod., čím robia život dôchodcov zaujímavejší a pestrejší. Nie je 
hanbou stať sa ich členom.  
 
ZVIERATÁ 
Je dokázané, že pozitívny efekt na zdravie psychické i fyzické majú zvieratá. Mačiatko alebo 
psík môžu byť ideálnym spoločníkom pre tých, ktorí žijú sami.  
 

DESATORO DUŠEVNÉHO ZDRAVIA V 12 KROKOCH 
 
1. Prijímaj sám seba 
Spoznávaj seba, svoje prednosti i slabosti. Vybuduj si k sebe úctu, ale neber sa veľmi vážne. 



 
2. Hovor o tom! 
Hovor o tom, čo ťa trápi a z čoho máš obavy. Ale podeľ sa aj o svoju radosť. 
 

3. Buď aktívny! 
Život sa stále mení. Vždy je za čím ísť. Stanovuj si nové ciele (hoci aj malé) a choď za nimi. 
 

4. Uč sa nové veci! 
Vždy je niečo, čo sa dá učiť. A aj keď sa ti niečo nepodarí, vždy si môžeš povedať “aspoň 
som to skúsil”. 
 

5. Stretávaj sa s priateľmi 
Buď otvorený vzťahom. Sympatie a priateľstvo sú zdrojom radosti v živote. 
 

6. Rob niečo tvorivé! 
Každý z nás môže byť tvorca. Neboj sa žiadnej kritiky, dôležité je to, čo pri tvorbe zažiješ a 
ako sa pri tom cítiš. 
 

7. Zapoj sa a pomáhaj 
Zaujímaj sa o to, čo sa deje okolo teba. Snaž sa pomáhať tam, kde je to potrebné a kde sa to 
dá. 
 

8. Neváhaj poţiadať o pomoc 
Ak cítiš, že tvoje bremeno je priťažké, požiadaj o pomoc. 
 

9. Oddychuj a uvoľni sa 
Uč sa oddychovať a hľadaj veci a činnosti, ktoré prinášajú radosť a relax. 
 

10. Zdolávaj prekáţky! 
Každá životná prekážka je novou príležitosťou na rast a zmenu. 
 

11. Neboj sa snívať! 
Vytváraj si sny, pomôžu ti definovať to, k čomu sa chceš priblížiť. 
 

12. Ţi tu a teraz! 
Minulosť je mŕtva a budúcnosť ešte len vytváraš. Jediná realita je práve teraz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala: Mgr. Lenka Lesňáková 

         RÚVZ so sídlom v Humennom 


