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V	naších	mestách	sa	už	nežije	až	tak	dobre,	keď	ste	
vo	všetkých	doteraz	zmienených	kategóriach		a	ešte	
aj	žena	
	Provokacia,	nastolenie	otazky	a	drobný	exkurz,	fakty	

Braňo	Bibel	©	





kontext susedstva, 
mesta

(ne)bezpečie

1. prostredie - bezpečnosť, čistota, doprava"
2. ľudia – sexuálne násilie, napadnutie, 
atď…"
"



Fakty a 
paradoxy

1. muži sú častejšie terčom napadnutí, "
2. ženy viac pociťujú nebezpečie, menej ho 
nahlasujú (ak môžu neformálne reportujú viac 
(arabské krajiny - aplikácie pre označovanie 
priestorov kde sa udialo sexuálne násilie), "
3. násilie na ženách začína často doma, vo vp 
vnímame jeho koncové prejavy (ak vôbec); "
"
"



Fakty a 
paradoxy

4. nemainstreamová etnicita, nízky príjem znižuje 
pocit bezpečnosti mužov aj žien vo verejnom 
priestore,"
5. ženy: ľahká obeť, "
6. muži tmavej pleti: obete stereotypov;"



Fakty a 
paradoxy

7. bežný stav verejných priestorov je, že majú výrazne 
viac ako 50 percent žien (60-75, platí pre celú EU), "
8. čím menej žien, tým horšie podmienky,"
9. čím viac žien, tým lepší a bezpečnejší priestor,"
10. čím viac deti a handicapovaných, "
tým lepšie miesto."



Rodovo ciltivé plánovanie je kultúra, 
ktorá sa zameriava na špecifické potreby 

rôznorodých užívateľských skupín v 
konkrétnych miestach. "



Gender mainstreaming je procesne 
orientovaný prístup, ktorý chráni kvalitu v 

mestskom plánovaní."



Rôzne životné 
situácie + rôzni 

užívatelia/
užívateľky = "

rozličné potreby"
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Vývoj človeka s ohľadom na rodové rozdiely 
a bezpečnosť  



najmladšie deti 
(do 3 rokov)
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- v sprievode (pozornosť bezpečnosti venovaná   "
  ich sprievodu, rodičia (zväčša ženy), starší    "
  rodičia (zväčša ženy), pestúnky/pestúni, "
"
- rodové stereotypy nie sú ešte zreteľné;"



Dissolve.stock photos ©"

mladšie deti 
(3-6 rokov)



- v sprievode, "
- začínajú rodové stereotypy, ktoré posilňujú aj 
učitelia a učiteľky (expertiment zo Švédska), "
- väčšina ihrísk je pre tieto deti, "
- nie všetky susedstvá majú ihriská v bezpečnej 
dostupnosti od domov;"



The City of Vienna ©"
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staršie deti 
(6-10 rokov)



- škola: v minulosti zvykli chodiť samy, dnes 
preferencia tzv. mama taxi (kolízie s deťmi), "
- popoludní časť detí chodí samo, "
- miesta pre nich nie sú: klubovne, končia v 
McDonalde, "
- mama taxi je bežné aj na popoludnajšie krúžky:"



- rodové rozdiely: chlapci na ihriskách sú oveľa 
aktívnejší a dominantnejší a aj ihríska sú stavané 
pre nich (príklad Viedeň),"
- začínajú skupinkové konflikty a spoznávanie -
prvý frajer, je na teba zlý, lebo sa mu páčiš…"





opatrenia: "
"
- vylúčiť autá pred školami, "
- podpora samostatného pešieho pohybu deti 
(dôležitý pre rozvoj osobnosti, orientácie, atď),"
- vytvoriť ihriská aj pre dievčatá, znižovať 
konfliktnosť, úzkosť."



Teenageri 
(cca 11-20 rokov) 

•  potreba samoty, únik z domova, priatelia sú 
dôležitejši, "
korzujúce skupinky po meste, "
prvé konzumácie alkoholu; "
" teenageri 

(11-20 rokov)



- potreba samoty, únik z domova, priatelia sú 
dôležitejši, "
- korzujúce skupinky po meste, "
- prvé konzumácie alkoholu"
- prvé sexuálne skúsenosti; "
"



- dievčatá v tomto veku sú častým terčom sexuálnych 
poznámok/obťažovania, väčšina nevie ako to vstrebať 
a brániť sa, "
- sex kultúra (a internet) situáciu zhoršujú, "
- chlapci majú tendencie jazdiť bez vodičského 
preukazu na motorkách, v autách, neskúsení vodiči, 
vyššia nehodovosť; "
"



opatrenia: "
"
- sexuálna výchova, politiky a kampane na prevenciu 
násilia počas parties, cez víkendy "
- priestory pre mladých, kde môžu tráviť čas aj s 
malými finančnými prostriedkami, "
- priestory pre hlučné aktivity (teenageri v tomto veku 
nezriedka objavujú mesto a jeho tmavé stránky)."
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Kampaň Barcelona



Kampaň Barcelona



Kampaň Barcelona
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dospelí
(v produkčnom veku)



- študijné a pracovné povinnosti, "
- pre študentov/študentky plati de facto to čo pre 
predošlú skupinu, "
- zlom: založenie rodiny,"
- tendencie strednej triedy sťahovať sa na 
predmestie (vylúčenosť – zelené vdovy);"
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V dennom živote 
sú to ženy, čo 

znášajú väčšinu 
povinností o 

domácnosť a 
rodinu."



V dennom živote 
ženy viac chodia 

pešo, MHD a 
menej jazdia v 

porovnaní s 
mužmi. Muži viac 

jazdia autom."





opatrenia:"
"
- stúpa dôraz na efektívnosť a bezpečnosť MHD, 
chodníkov, verejných priestorov, staníc, spoje pred 
pracovnou dobou (spoje z okrajov mesta, predmestí), "
- bezpečnosť: domáce násilie, rozvody: záchytné 
siete pre ženy, "
- ženské bezdomovectvo (je iné ako mužské);"



Rodovo ciltivé bývanie

•  Frauen-Werk-Stadt I, II, III"

•  prototypy so špeciálnym 
ohľadom na potreby žien"

•  navhrnuté iba ženskými 
architektkami"

"
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dospelí
(emptynesters, cca 50-65 rokov)



- po odchode detí život začína znova,  "
- muži majú obyčajne väčšie prostriedky ako 
ženy,"
- túžba plniť si ešte sny v živote pri relatívnom 
zdraví, "
- inak ostávajú viac-menej tie isté parametre "
- tendencie vracať sa do mesta, menšie byty."



Mladší seniori 
(65 – 75 rokov)

mladší seniori
(65-75 rokov)
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- kritérium je ekonomický status a zdravie "
(ženy žijú priemerne dlhšie a majú nižšie príjmy),"
"
- ženy majú tendencie byť aktívnejšie ako muži a 
participovať na živote komunity viac, muži trpia 
viac izoláciou,"
"
- starostlivosť o vnúčatá; "

Zora	Paulíniovál	©	



opatrenia:"
"
- dôraz na bezpečnosť, "
- dôchodcovia nie sú nočné tvory, sú aktívni 
hlavne ráno, nákupy, doktori, "
- MHD a pešia doprava sú dôležité pre mužov aj 
ženy. Málo využívajú taxi (drahé), "
- miesta pre dostupné spoločenské a zdravotné 
vyžitie; "



Starší seniori 
(75+ rokov)

starší seniori
(75+ rokov)
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- v 75 rokoch sa obyčajne zdravie zhorší a sú 
odkázaní na pomoc,"
- ich pohyblivosť a kvalita života sa zhoršuje. "



•  opatrenie: vylúčiť autá pred školami, podpora 
samostatného pešieho pohybu deti (dôležitý 
pre rozvoj osobnosti, orientácie, atď)."

Staršie deti 
(6 - 10 rokov)

dobrá prax
(superbloky, Barcelona)



•  opatrenie: vylúčiť autá pred školami, podpora 
samostatného pešieho pohybu deti (dôležitý 
pre rozvoj osobnosti, orientácie, atď)."

Staršie deti 
(6 - 10 rokov)



•  opatrenie: vylúčiť autá pred školami, podpora 
samostatného pešieho pohybu deti (dôležitý 
pre rozvoj osobnosti, orientácie, atď)."

Staršie deti 
(6 - 10 rokov)



•  opatrenie: vylúčiť autá pred školami, podpora 
samostatného pešieho pohybu deti (dôležitý 
pre rozvoj osobnosti, orientácie, atď)."

Staršie deti 
(6 - 10 rokov)



Sociálna mobilita, mesto a rodová citlivosť



- deti z horších susedstiev a jednočlenných rodín 
(hlavne matky) mali vyššiu tendenciu nedokončovať 
školy a horšie sa uplatňovať v živote, "
- ak sa deti presťahovali do lepšieho susedstva 
dostatočne skoro, ich šance na uplatnenie v živote sa 
zlepšili, "
- presun v neskoršom veku nespôsobil rozdiel;"



Lepšie, bezpečnejšie a sociálnejšie mestá 
nielenže výrazne znižujú náklady na 

bezpečnosť a post-opatrenia s kriminalitou 
ale aj prispievajú k spoločenskému, 

ekonomickému rozvoju (ľudia sa menej 
segregujú, opúšťajú mesto, menej sa 

zapájajú do neformálnych sietí – kriminalita, 
drogy, prostitúcia, atď)."


