
Názov projektu:  Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš 

Spätná väzba od účastníkov / absolventov jednotlivých vzdelávacích aktivít projektu   

Vybrané odpovede na otázku:  Čo Vás z obsahu kurzu najviac  zaujalo? 

(odpovede absolventov vybrané z Dotazníkov spokojnosti) 
 
 

Aktivita 1.1 Osobnostný rozvoj 

- Spoznanie nových ľudí, Rozšírenie poznatkov a vedomostí. 

- Kurz nám rozšíril obzor v náhľadoch na aktívne starnutie.  

- So školením sme boli spokojní – lektori boli všetci na úrovni po stránke odbornej aj ľudskej. 

- Školenie nám rozšírilo rozhľad. Naučilo nás vnímať okolie, učili sme sa koncentráciu pamäti a iné metódy na 
oddialenie napr. Alzheimerovej choroby. 

- Zaujímavé témy, osožné pre život. 

- Ďakujeme za lekcie, boli podávané tak, že i my starší sme im porozumeli. 

- Myslím si, že školenia pre moju osobu bolo užitočné. Odniesla som si zo školenia veľa užitočných poznatkov ako sa 
v živote správať a realizovať. 

- Školenie mi prinieslo pre mňa veľa nového, čo budem chcieť využiť v mojom seniorskom veku. 

- Fajnoví lektori – hovorili pútavo, živo, používali praktické rady, príbehy zo života. Čo mi to dalo? Rozmýšľala som 
nad tým, ako viac rozumieť sebe a iným, aby bolo lepšie... 

- Poznatky zo školenia som prenášala v rodine, veľmi to obdivovali a podľa mňa, by to tiež potrebovali pre svoj život 
(aj vnúčatá). 

- Som šťastná, že som mohla byť účastnou tohto školenia.  

 

Aktivita 1.2-  Základy finančnej a právnej gramotnosti 

- Všetko – škoda,  že sme sa k týmto poznatkom dostali až teraz. 

- Zrozumiteľný výklad a prístup k účastníkom kurzu. 

- Praktické využitie – overovanie teoretických vedomostí na praktických cvičeniach. 

- Všetky informácie boli zaujímavé a veľmi poučné. 

- Ja osobne som veľmi nadšená možnosťou sa zorientovať v mori informácií ktoré denne človek zachytí. 

- Krátkodobé a stredné peniaze. 

- Aktuálnosť témy pre cieľovú skupinu. 

- Téma poisťovníctvo, kde sme sa dozvedeli o veciach ktoré sme nemali vôbec naštudované či ozrejmené. 

- Majetok – Dedičstvo – Závet – Konanie súdov. 

 – Fondy – Sporenie - Projektové riadenie. 

- Aktuálne správy a rady pre seniorov. 

- Vysvetlenie právnych vecí ktoré každému v živote treba. 



- Riešenie konfliktov, typológia ľudí. 

- Zlepšenie praktickej gramotnosti z peňažníctva. 

- Všetky témy vzdelávania boli zaujímavé a prijateľne prednesené. 

 

1.3 -  Zdravý životný štýl 

- Príjemné prostredie, príjemní ľudia, optimizmus, vtipnosť. 

- Dopočula som sa veci, ktoré môžem využiť v normálnom živote. 

- Veľa získaných vedomostí, možnosť stretnúť zaujímavých ľudí, možnosť výmeny skúseností.  

- Získanie návodu na zlepšenie životného štýlu, zaujímavá komunikácia s kolegyňami. 

- Školenie mi veľa dalo a som s ním aj jeho organizáciou spokojná. 

- Stretnutie s novými ľuďmi aj komunikácia o iných životných skúsenostiach – obohatenie do ďalších dní a rokov 
života. 

- Ďakujeme za knihu. (Návod na prežitie pre muža / Návod na prežitie pre ženu). 

 

1.4  Orientácia v systéme verejnej správy 

- Získané vedomosti pre orientáciu vo verejnej správe. 

- Osobitne oceňujem zaradenie poznatkov z terénnej praxe vyučujúcej. 

- Zlepšenie orientácie v oblasti sociálneho poistenia. 

- Prednášky boli prezentované čo do obsahu, ale aj k témam veľmi zaujímavo. 

-  Príklad, na ktorých poukázala (lektorka) riešenie zložitých situácií v živote ľudí (dospelých aj detí). 

- Vstup do schémy verejnej správy v našom meste. / Informácie o verejnej správe v našom meste. 

- Obsah činnosti jednotlivých stupňov verejnej a štátnej správy. 

- Pohotovosť (lektorky) pri objasňovaní situácie v súčasnosti. 

- Poznatky z praxe, forma prednášok bola veľmi dobrá. 

- Prednášky boli veľmi zaujímavé a obsažné. 

- Problematika je tak obsiahla, že ostatné prob.otázky by bolo dobré v pokračovaní kurzu prebrať, vysvetliť 
a aplikovať. 

- Myslím že všetky témy vzdelávania boli poučné, všetky zaujali na výbornú. 

- Dôchodková oblasť, sociálna oblasť.  Zmeny v zákonoch. 

- Praktická stránka a použiteľnosť vedomostí v praxi. 

- Príklady z reálneho života, vyhodnotenie prípadov ktoré boli spomenuté. 

- Prístup, obsah, dozvedela som sa veci, o ktorých som nevedela. 

- Všetko: bolo vysvetlenie aj ľudovo pre nás obyčajných ľudí. 

- Prednáška bola prínosom pre poznanie aktuálneho stavu vo verejnej správe. 



 

1.5 -  IKT pre začiatočníkov a pokročilých 

- Praktické veci v používaní internetu. 

- Nové postupy pri práci s PC. 

- Práca s CD, power point, excel. 

- Všetko, lebo bolo všetko pre nás nové. 

- Kopírovanie, napaľovanie a vôbec všetko čo som nevedela. 

- Sťahovanie a prenášanie dát. 

- Naučila som sa nové veci, prácu s power pointom, prenášanie súborov, kopírovanie.    

- Dávanie na kľúč. Z internetu sťahovanie na kľúč. Písanie e-mailov. 

- Poskytnuté počítače a k nim použiteľný materiál. 

- Spôsob práce lektora, spoločnosť ľudí, občerstvenie. 

- Ochota vyučujúceho a organizačného personálu. 

- Prístup lektora k účastníkom, trpezlivosť a úsilie pomôcť každému. 

- Teória spojená s praktickým využitím počítača. 

- Podrobné vysvetľovanie, samostatné opakovanie naučených operácií  - postupov. 

- Naučila som sa písať maily – to je najdôležitejšie. 

- Celý obsah bol zvolený dobre. 

- Profesionalita lektora. 

- Celkové postaranie sa o účastníkov kurzu. 

- Všetko, mne osobne dalo školenie veľmi veľa. 

- Výklad a názorné ukážky. 

 

1.6 - Aktívne starnutie v dobrej fyzickej a psychickej kondícii, aktivity v oblasti 
voľnočasových aktivít zameraných na hudbu a pohyb 

Modul: Pohyb   

-Prístup a odborné vystupovanie lektorky. 

- Uvoľnenie, pohoda. 

- Mať rád seba a dobré rady lektorky. 

- Vhodnosť cvikov pre všetkých. 

- Relaxačné cvičenia s hudbou.  

- Použitie vyučovaného do života. 

- Všetko, relaxačné cvičenia, dychové cvičenia, cvičenia na spevnenie chrbtice, vnútorných orgánov. 



- Jogové cvičenie veľmi prospieva môjmu psychickému a fyzickému zdraviu. 

- Aktivita je primerane náročná vzhľadom k veku a kondícii účastníkov kurzu. 

 - Zmena môjho Životného postoja – zvýšenie svojej sebaúcty. 

- Je to balzam na telo a dušu. 

- Osobné skúsenosti lektorky. 

- Všetko  - bolo to veľmi poučné a pomohlo mi to po duševnej i telesnej stránke.  

- Odbornosť, primeranosť, kolektívnosť. 

 

Modul: Hudba 

- Rôzne smery v hudbe, obohatilo ma to o zaujímavé vedomosti. 

- Súvislosti vývoja hudby a architektúry, spoločenskej situácie. 

- Americké country a francúzsky šansón. 

-Vynikajúca schopnosť lektora zaujať pútavý rozprávaním o zdanlivo suchých témach. 

- Využitie audiovizuálnej techniky, prednášky obohatené vlastnými zážitkami skúsenosťami. 

- Všetko, obsahovo veľmi dobre zvládnuté. 

- Všetko a hlavne názorné premietanie a hudobné doplnenie ukážok. 

- História a počiatky európskej hudby – chrámová hudba, rozdiely v hudbe podľa viery,.. 

- Rôzne štýlové obdobia z dejín hudby, rôzne osobnosti a ich diela. 

- Pretínanie prednášok so svojimi skúsenosťami z hudby. 

- História hudby a praktické rozcvičovanie hlasu. 

- Zaujímavosti zo života skladateľov a hudobné žánre. 

-Zaujímavosti a perličky zo života hudobných skladateľov. 

- Dejiny hudby (história), pútavé rozprávanie o jednotlivých obdobiach. 

 

1.7 – Jazykové vzdelávanie (Anglický jazyk, Nemecký Jazyk, Ruský jazyk) 

- Rôznorodosť tém, upozorňovanie na špecifické gramatické a konverzačné javy, ktoré v literatúre nie sú uvedené. 

- Ďakujeme, že taká možnosť nám bola umožnená. Do budúcna to len uvitá každý občan. 

- Že sme sa mohli všetci zapájať, bez rozdielu vedomostí.  Nik nemusel mať strach.  

-Kkoľko nových slov sa objavilo v ruštine .  

- Video o Novosibirsku a Kirgizsku, originály veršov ruských básnikov. 

- Naučili sme sa gramatiku, slovnú zásobu, poznali sme hodnotu ruských klasikov literatúry, prekrásne citovo bohaté 
ruské piesne. 

 

 



1.8 - Aktívne spoznávanie regiónu a okolia 

- V rámci kurzu som spoznal nové dosiaľ nepoznané kúty Liptova. 

- Lektorka veľmi kvalitne a fundovane podávala informácie. 

- Poznanie čo ešte o svojom meste nevieme. 

- Exkurzie na miestach kde sa ako súkromná osoba nedostaneme. 

- Veľmi dobrý výklad a veci ktoré som o Liptovskom Mikuláši a regióne vôbec nepočula. 

- Vlkolínec, Čierny Váh, Pribylina, pamiatky mesta. 

- Perfektný výklad na všetkých častiach miest. 

- Spoznala som kus Liptova so zaujímavým výkladom. 

- Elektráreň Čierny Váh, kde sa normálne človek nedostane. 

- Že miesta, ktoré som si myslela, že poznám, ma ešte niečím prekvapili. 

 

Námietky a pripomienky na zlepšenie kurzu  

(zhrnutie za všetky vzdelávacie aktivity): 

- Častejšie opakovať také milé podujatia pre seniorov. 

- Bolo to dobre pripravené a zabezpečené a dobre vybraté lokality. (Spoznávanie regiónu) 

- Pokračovať v projekte, ak bude možnosť aj v budúcnosti. 

- Chcem sa všetkým veľmi pekne poďakovať a prajem veľa ďalších podobných aktivít a veľa zdravia všetkým. 

- Námietky nemám, dobré by bolo aj do budúcnosti aby prebiehali takéto kurzy, bol to dobrý nápad. 

- Projekt Aktívne starnutie a kurzy absolvované som s nadšením navštevovala a poučenia do života sú skvelé. 

- Opakovať, aspoň raz za dva roky. 

- Celá organizácia je zvládnutá výborne, vďaka pracovníkov z  Ms Úradu. 

- Zopakovať tento kurz i pre ďalších dôchodcov. (pohyb) 

- Aj naďalej poriadať podobné kurzy! Veľa vecí sa dozviete,  precvičíme si veľa vecí (aj vďaka zaujímavému výkladu 
lektora) 

- Chcem poďakovať  všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že v Liptovskom Mikuláši boli realizované aktivity  pre seniorov. 
Pre mňa to bolo aj zaradením sa mesta medzi európske "mestá" , ktorí pre seniorov  čosi robia. Som prechodne v 
Prahe a vidím že takéto aktivity sa robia po Slovensku a Česku, sú potrebné a hovoria mnohé o ľuďoch, ktorí spravujú 
naše mestá. Verím, že aktivity budú pokračovať.    

- Aby sa takéto jazykové kurzy aj v ďalších rokoch uskutočňovali – bola som s kurzom veľmi spokojná. 

- Želanie, aby takéto kurzy pokračovali s tak dobrým výberom lektorov.   

- Som veľmi potešená aktivitou našich úradov ohľadom spestrenia života už ekonomicky neaktívnych občanov. 

- Môže sa pokračovať v školení, sme spokojní, super lektori, príjemní spolužiaci. 

- Bola by som rada keby sa kurz mohol opakovať. (IKT) 


