
Bratislava – mesto, 
kde majú prednosť deti.

Rada rodičov, ZŠ Drieňová, 18.1.2022





Sloboda pohybu detí 
súvisí 
s ich blahom.



Deti nevyrastajú v meste, ale vo
svojich susedstvách.

Prirodzenými centrami pohybu detí a 
zároveň miestnymi komunitami sú 
základné školy.

Chceme spolupracovať so školami, 
zapojiť do plánovania zmien rodičov, 
deti, školu aj rezidentov.





Spolu so školskými 

komunitami chceme

zvýšiť bezpečnosť ulíc a 

povzbudiť rodičov a deti 

ku samostatnej mobilite.



Ulice pre deti

ZŠ Drieňová



Participácia Dáta o dopravnej 
situácii

Okrúhly stôl 

Plán

Drieňová
pre deti

Úprava
komunikácií

Motivačné 
aktivityTaktický 

urbanizmus



Participácia rodičov
Dotazník pre rodičov, tu ukážky dát zo ZŠ Tbiliská, kde 
participovalo 76% všetkých rodičov.
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Dopravuje sa vaše dieťa aspoň niekedy autom?

Áno Nie
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Podiel detí, ktoré chodia do školy samé -
podľa zón
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Priemerný ročník, v ktorom začalo dieťa chodiť samé do 
školy
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Spôsob odprevádzania v závislosti na ročníku dieťaťa

Dieťa prevažne odprevádza dospelý Dieťa prevažne sprevádza starší súrodenec Prevažne chodí samé
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Koľkokrát týždenne jazdí dieťa do školy autom? 
56%
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Zlepšenie bezpečnosti v okolí školy

Neuvažujem nad zmenou

Bezpečné chodníky

Lepšia dostupnosť MHD

Bezpečná cyklotrasa pred školou

Časový manažment rodiny

Iné

Atraktívnejšie verejné priestory

Posun začiatku vyučovania

Čo by sa muselo zmeniť, aby ste zmenili spôsob dopravy na iný 
než auto?



86%
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pripravenosť dieťaťa na situácie …

dopravná situácia – pocit bezpečia …

odvaha dieťaťa prekonať túto…

dovŕšenie určitého veku

Čo zohráva najväčšiu rolu pri rozhodovaní o tom, či dieťa 
pustím samé do školy? 



Participácia detí

Spoločne s deťmi zo ZŠ chceme 
zmapovať dopravné riziká na ich 

cestách z domu do školy a v okolí 
školy.



V koži 
3–ročných 

detí



Bezpečnejšie priechody, 
pomalšia doprava, 
príjemnejšie a bezbariérové 
chodníky.

Úprava
komunikácií



Rozšírenie pešieho priestoru
Gamifikácia ciest do škôl
Upozornenie na deti na ulici
Zapojenie detí do návrhu a realizácie

Taktický 
urbanizmus



Motivačné 
aktivity







Postavme 
deti do centra nášho 
uvažovania ako a prečo 
navrhujeme mestá



Cez tu cestu mam ja problem prejst a nie to este deti 
!!!!!!!!

Chodieva cez priechod na Rustaveliho, kde ráno 
chodia autá dosť rýchlo, navyše na chodníku sú 
zaparkované autá, cez ktoré vodiči nevidia, že deti 
stoja pred priechodomVacsina deti chodi autami, a nikto nepusta ludi na 

prechodoch. Moje dieta to ma 1km a 4 prechody kym
pride do skoly. Takze 4 krat ho niekto moze zrazit

Dieta nema rozhlad na vozovku (hovorim o krizovatke
na ktorej doslo k tej nehode) a to kvoli tomu ze
prechod je hned pri betónovou stĺpe za ktorym dieta
nevidno a ono nevidi auta a po druhe kvôli autam
parkujucim na chodnikoch v okoli prechodov!

Odpovede rodičov zo ZŠ Tbiliská v dotazníku o dopravnej 
bezpečnosti, Marec-apríl 2022



ĎAKUJEME a radi sa s vami budeme rozprávať o dopravnej 
bezpečnosti tu: mestodeti@mib.sk
Sandra Štasselová: sandra.stasselova@mib.sk
Veronika Gežík: veronika.gezik@mib.sk
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https://forms.office.com/e/694ZrLcgBJ

https://forms.office.com/e/694ZrLcgBJ
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