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V rámci skúmania dopadov v tejto oblasti nás zaujímalo, ako vnímajú susedia, zástupcovia 

lokálnych prevádzok a ďalší aktéri s blízkym vzťahom k Panenskej ulici a jej okoliu dopad 

Dobrého trhu na sociálne vzťahy v lokalite.  Okrem toho nás tiež zaujímalo, akým 

spôsobom Dobrý trh vplýva na sociálne vzťahy návštevníkov a ďalších aktérov, ktorí 

k tejto lokalite priamy vzťah nemajú. 

Náš výskum nám umožnil identifikovať tri konkrétne dopady v tejto tematickej oblasti. 

Na základe výpovedí komunikačných partnerov a partneriek vieme povedať, že Dobrý trh 

má preukázateľný dopad na budovanie susedskej komunity na Panenskej ulici a v jej 

bezprostrednom okolí, prepájanie rôznych záujmovo a sociálne zadefinovaných komunít 

v susedstve i mimo neho, a budovanie sociálnych vzťahov všeobecne. Vo vzťahu ku 

každému dopadu sme zároveň identifikovali niekoľko podporných mechanizmov 

a limitov, ktoré sú graficky znázornené v Schéme 1. 

 
Schéma 1 Identifikované dopady, podporné mechanizmy (ružové bubliny) a limity (zelené bubliny) 
vo vzťahu k cieľu budovania komunitného života a živých susedstiev 

 

 



BUDOVANIE SUSEDSKEJ KOMUNITY 

História Dobrého trhu je úzko prepojená s formovaním susedskej komunity na Panenskej 

ulici. Organizátorky Dobrého trhu samé priznávajú, že spoločné aktivity a postupne 

formujúce sa vzťahy v susedstve inšpirovali myšlienku založenia Dobrého trhu. V tomto 

smere teda nie je možné Dobrý trh považovať za prvotný impulz, ktorý by formovanie 

komunity v tomto priestore odštartoval, ale skôr za podujatie, ktoré je s dynamikou 

formovania tejto komunity úzko previazané. Mnohí aktéri a aktérky so vzťahom k 

susedstvu okolo Panenskej ulice sú do Dobrého trhu zapojení od jeho samotného zrodu 

pred desiatimi rokmi. Už existujúce komunitné vzťahy v susedstve tak pomohli rozbehu 

Dobrého trhu, a naopak, Dobrý trh počas doby svojho trvania budovanie týchto vzťahov 

ďalej podporuje. 

Tak ja som to vnímala, že to vlastne začalo ešte pred tým, môj sused, ktorý 

prevádzkuje kaviareň Next Apache, tak on vlastne inicioval také... takú vec, že 

susedský piknik1. No a mám taký dojem, že na túto myšlienku sa napojila aj myšlienka 

organizovania Dobrého trhu, že tu niekde sa to uvarilo. No a to je dobrých desať rokov 

dozadu alebo aj viac, pretože ten susedský piknik bol skôr. A už táto myšlienka bola 

niečo nové v tomto priestore pretože, hm... Ale zároveň to bolo niečo, čo odrážalo 

akoby ten... Už vtedy to bol taký náznak komunity tej Panenskej, že všetci sa tu 

poznajú a že je to vlastne taká malá komunita.                    (E4, Susedka a zástupkyňa 

základnej umeleckej školy) 

Na základe výpovedí susedov, zástupcov lokálnych prevádzok, inštitúcií a NGOs a zároveň 

aj niektorých predajcov, ktorí sa s lokalitou cítia byť prepojení sa podarilo identifikovať 

niekoľko podporných mechanizmov, ktoré dopad Dobrého trhu na budovanie komunity 

posilňujú. Patrí tam predovšetkým aktívne zapájanie susedov do programu formou 

susedských aktivít, ktoré priamo počas Dobrého trhu a niekedy aj mimo neho umožňujú 

obyvateľom lokality stretnúť sa a nadviazať nové alebo prehĺbiť už existujúce vzťahy. 

Často zmieňovanou a pozitívne hodnotenou praxou je aj otváranie dvorov, ktoré sú počas 

roka prístupné len úzkej skupine užívateľov a počas Dobrého trhu sa otvoria širšej 

verejnosti. 

 
1 V skutočnosti sa jednalo o susedské grilovačky, ktoré organizátorky Dobrého trhu inšpirovali 

k založeniu Dobrého trhu. Susedské pikniky vznikli až neskôr, ako prípravné susedské stretnutie pred 

Dobrým trhom. 



Celkom sa mi páčilo napríklad tá iniciatíva s tým vyvešaním tých vlajočiek, že cez 

ulicu, že vlastne oslovili ste niekoho naproti domu. Hej? Že spoločne ste museli niečo 

urobiť. Hej? To sa mi ľúbilo a celkom sa mi napríklad aj ľúbi také, že otvorenie tých 

dvorov. Že vlastne ľudia sa tak ako keby otvoria. [...] Je to ako keby to otváranie tých 

dverí a otváranie našich myslí. (E6, Sused a vysokoškolský pedagóg) 

 
Obrázok 1 Susedský piknik organizovaný pri príležitosti Dobrého trhu 

Významným sa ukázalo aj zapájanie zástupcov lokálnych prevádzok a lokálnych inštitúcií, 

ktoré sídlia na Panenskej ulici alebo v jej bezprostrednom okolí. Takéto zapájanie tiež 

stimuluje nadväzovanie nových sociálnych väzieb a obyvateľom lokality umožňuje 

dozvedieť sa viac o ponuke služieb, aktivít, alebo produktov, ktoré majú takpovediac na 

dosah ruky.  

No, prínos je možno taký, že som sa dozvedela o rôznych firmách, ktoré sú tu zašité 

vnútri v tých starých domoch, o ktorých vôbec neviem. No, sú tu tie tabuľky, ale 

nečítam ich. Ale to je na každom dome. Ale vlastne tí ľudia, napríklad: „Ja robím tuto 

a tuto na tej sedmičke. Tu je židovská tá asociácia, či čo to!“, tak to celé je ich usadlosť2. 

No to som nevedela, že tu napríklad také niečo je. Veľa takých vecí... No proste, že sa 

 
2 Na Panenskej ulici sa nachádza sídlo Židovskej náboženskej obce Bratislavy, ktorá prevádzkuje 

komunitné centrum a jedáleň. 



dozviete o firmách, o ktorých by ste normálne asi nevedeli. No možno sú na tom 

Google, alebo čo ja viem čo, no a ja na to nemám čas to pozerať, nie som ten typ. (E7, 

Susedka a zástupkyňa lokálnej prevádzky) 

Významným podporným mechanizmom budovania susedskej komunity je aj otváranie 

diskusie o susedstve a jeho rozvoji. Tejto téme sa budeme bližšie venovať aj 

v nasledujúcej kapitole v rámci hodnoteniu dopadu na rozvoj štvrte. 

Tá diskusia v susedstve je vďaka Dobrému trhu živá. Debatuje sa o tom a organizujú 

sa o tom nejaké stretnutia, zapájajú sa do prerábky Panenskej a to sú detaily, na 

ktorých záleží. Diskusia musí prebiehať a nie je prioritou aby sa to spravilo hneď, ale 

aby sa vybudovalo nejaké povedomie a ľudia si zvykli, že niečo také patrí k životu. 

(A1, Trhovník podnikajúci v oblasti gastronómie) 

Niektorí komunikační partneri a partnerky so vzťahom k lokalite zároveň podotkli, že 

k budovaniu komunity v danom priestore prispieva aj odkrývanie príbehov konkrétnych 

ľudí alebo miest, ktoré sa v lokalite nachádzajú. Zdieľanie príbehov umožňuje nadviazať 

dôvernejšie vzťahy a vytvára priestor pre vzájomnú podporu.   

A hľadanie možno nejakých príbehov za vecami. Že to je tiež také, čo si myslím, že 

Dobrý trh robí. Ako keby odkrývajú aj príbehy toho miesta alebo aj tých ľudí, ktorí sú 

ako keby zapojení do toho. To je, to je možno vlastne to, čo smeruje k tej komunitnosti, 

že ako keby také nejaké podporovanie sa navzájom.                              (B3, Zástupkyňa 

lokálnej prevádzky) 

Dopad Dobrého trhu na budovanie susedskej komunity však má aj svoje limity. Ako 

niektorí komunikační partneri a partnerky so vzťahom k Panenskej ulici upozornili,  

zďaleka nie všetci obyvatelia lokality chodia na Dobrý trh a prítomnosť tohoto podujatia 

v štvrti automaticky neznamená, že zlepšenie susedských vzťahov bude citeľné aj na 

úrovni jednotlivých domov.  

I: Vnímate aj v rámci vášho susedstva, že Dobrý trh nejako vplýva na vzťahy medzi 

susedmi?             

R: Ako priamo u nás asi nie. Že my sme relatívne veľký dom. Máme nejakých 39 bytov. 

V našom vchode je nás 13, z toho na ten Dobrý trh niektorí asi chodíme, ale nieže by 

sme chodili nejak spoločne alebo, že by sme sa o tom bavili.  

I: Takže to nie je tak, že by ste sa tam dajme tomu stretávali alebo tak? 



R: U nás to nejako tú komunitnosť nepodporilo. (E6, Sused a vysokoškolský pedagóg) 

Pokiaľ obyvatelia štvrte o zapojenie do komunitných aktivít nemajú záujem, samotná 

prítomnosť Dobrého trhu nestačí na to, aby ich do komunitného života vtiahla. Na druhej 

strane však má Dobrý trh určitú nepriamu formu dopadu aj voči tejto skupine ľudí – ako 

oslovený sused ďalej uviedol, bez ohľadu na to, koľko ľudí zo susedstva sa do 

komunitných aktivít iniciovaných Dobrým trhom zapojí, samotná prítomnosť 

a viditeľnosť týchto aktivít vo verejnom priestore posúva latku toho, čo je pre obyvateľov 

štvrte vo vzťahu ku komunitnému životu predstaviteľné.   

Tí ľudia vidia, že čo sa dá urobiť, potom sú takí ako naklonenejší aj k tomu, že mi máme 

napríklad taký veľký vnútorný dvor, ja tam kosím trávu a chcel som tam také, že 

urobiť si nejakú grilovačku, tak pred pár rokmi by sa ľudia zrejme na mňa pozreli ako 

na blázna a že teraz už viacerí to brali ako dobrý nápad.                           

   (E6, Sused a vysokoškolský pedagóg) 

Ďalší z identifikovaných limitov sa týka odlivu starousadlíkov a nárastu počtu nových 

obyvateľov, ktorí si v oblasti Panenskej ulice byty len prenajímajú. Z pohľadu mnohých 

obyvateľov štvrte odliv starousadlíkov vedie k oslabovaniu komunity a zároveň 

paralyzuje aj potenciál Dobrého trhu budovať komunitné susedské vzťahy. 

Viete čo, tu už tak málo ľudí žije. Je to smutné, ale málo ľudí, ktorí, hm... Lebo väčšinou 

tieto... Môžeme ísť rad za radom. Tam je hotel, tam bývajú Rusi, tí nemajú vôbec 

záujem. Tuto býva zopár jedincov. Prejdete až dole na Podjavorinskú, tam celý barák 

prenajímajú na spanie. Tu už naozaj nikto nebýva. Na celej Panenskej. [...] Tu už naozaj 

nikto nebýva, taký čo je že starousadlík. Tu nie sú už... Lebo to sú už všetko nové tváre, 

úplne nové a tých to nezaujíma. Tí idú ráno do práce a večer sa vrátia a maximálne idú 

vyvenčiť psa. (E2, Sused a dôchodca) 

Posledným z identifikovaných limitov, ktorí je priamo prepojený s nárastom popularity 

Dobrého trhu v posledných rokoch sa týka príklonu k masovosti, teda zvyšovaniu počtu 

návštevníkov. Ako zástupkyňa jednej z lokálnych prevádzok uviedla, v podmienkach, 

v ktorých na Dobrý trh chodí čoraz viac ľudí sa budovanie susedskej komunity stáva čoraz 

náročnejším, lebo táto komunita sa v dave ľudí, ktorí do lokality prídu z iných štvrtí alebo 

miest, stráca.  

Ja vnímam tú komunitnosť, to, čo som už viackrát spomínala. Že to ako keby začalo u 



tých susedských party, že ako keby susedia sa poznali navzájom. Zároveň ale tá 

komunitnosť je trošku náročná už v tom samotnom podujatí, pretože...ako vravím, 

keď sa sem nahrnie proste celá Bratislava na ulicu a potom sa už ťažko identifikujú tí 

susedia. (B3, Zástupkyňa lokálnej prevádzky) 

PREPÁJANIE KOMUNÍT 

Druhým identifikovaným dopadom Dobrého trhu v tejto tematickej oblasti je prepájanie 

komunít. Ako niektorí komunikační partneri a partnerky upozornili, v susedstve okolo 

Panenskej ulice nefunguje len jedna „susedská“ komunita, ale aj rôzne „záujmové“ 

komunity združujúce sa predovšetkým okolo rôznych inštitúcií aktívnych v tomto 

priestore, akými sú napríklad základná umelecká škola, rôzne kultúrne a vzdelávacie 

inštitúty, či cirkevné spoločenstvá. Členovia a členky týchto komunít sa často počas 

každodenného života pohybujú vo svojich sociálnych bublinách a navzájom 

neprichádzajú do styku. Komunikační partneri a partnerky, ktorí sa identifikujú 

s niektorou z týchto záujmových komunít podotkli, že Dobrý trh svojimi aktivitami 

vytvára priestor na vzájomné stretávanie sa a nadväzovanie kontaktov naprieč rôznymi 

komunitami.  

Proste prepája to trochu aj tie bubliny, ktoré sa tu v tej lokalite nachádzajú, že tu 

existujú nejaké tie komunity, ktoré, ktoré žijú trochu uzavreté, takže týmto otvorili tie 

svoje dvory alebo to čo sa tu deje. Máme takisto alebo mal som teda kamaráta, ktorý 

bol farárom v inej komunite na Panenskej, čo je metodisti, ktorí otvárajú takisto jeden 

zo svojich dvorov pre, pre aktivity Dobrého trhu. Takže naozaj som videl, že to spojilo 

viacero tých, tých lokálnych vecí, ktoré, ktoré sa tu dejú.            

 (C3, Zástupca Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania) 

Podobne ako v prípade prvého identifikovaného dopadu, aj v prípade prepájania komunít 

je možné za podporné mechanizmy považovať predovšetkým aktívne zapájanie 

zástupcov lokálnych inštitúcií a prevádzok, ktorí sú často prirodzenými lídrami týchto 

záujmových komunít. Komunikační partneri a partnerky vnímajú ako významný 

podporný mechanizmus aj otváranie dvorov, ktoré často predstavujú významné centrá 

komunitného života a ich otvorenie tak prispieva k prepájaniu a nadväzovaniu vzťahov 

medzi komunitami.  



Schopnosť Dobrého trhu prepájať komunity zároveň ide nad rámec komunít aktívnych 

priamo v lokalite okolo Panenskej ulice. Zapájaním rôznych NGOs, ktoré sa venujú práci 

so znevýhodnenými skupinami, akými sú napríklad cudzinci alebo ľudia so zdravotným 

znevýhodnením, dochádza nielen k zviditeľňovaniu týchto skupín vo verejnom priestore, 

ale taktiež k prepájaniu zástupcov týchto skupín s väčšinovou spoločnosťou.  

Mne sa páči, že to nie je len o tých výrobcoch, ale napríklad aj nejaké neziskové 

organizácie sú tam prezentované, jazykovka, Amnesty, nejakí cudzinci tam niečo 

riešili, aj varili dokonca nejaké zahraničné jedlá. Čiže celý ten koncept toho, že byť 

lokálny, ale zapojíme všetkých, kľudne aj cudzincov, aj hocikoho. Sa mi ľúbi, že sa to 

tak nejak nerieši, že teraz no ty nie si lokálny, ty si cudzinec a máš cudziu kuchyňu, 

alebo čo. (F4_3, Návštevníčka a študentka vysokej školy) 

 
Obrázok 2 [fjúžn] zóna na Dobrom trhu vytvára priestor na prezentáciu kultúrnych aktivít cudzincov žijúcich na Slovensku 

Významnú rolu pri prepájaní komunít zohráva aj celková rozmanitosť Dobrého trhu, a to 

nielen rozmanitosť ponúknutého programu, ktorí podľa vyjadrenia mnohých oslovených 

ponúka „každému niečo“, ale aj rozmanitosť návštevníkov. Viacero komunikačných 

partnerov a partneriek vníma predovšetkým vekovú rozmanitosť zapojených aktérov. Aj 

keď v prípade ľudí rôznych vekových kategórií je len ťažko možné hovoriť o príslušnosti 



ku komunitám a jedná sa skôr o generačnú príslušnosť, podobne ako v prípade komunít 

dochádza aj v prípade generácií k určitému prepájaniu cez spoločné aktivity.  

No povedala by som mu, že stretne tu veľa známych zo školy a tak, pretože je to  trh, 

kde je to neobmedzené vekovo. Akože či starí, mladí proste všetci sú tu ako doma. No, 

tak by som povedala. Že to nie je generačné. Lebo niektoré podujatia máte generačné, 

že chodia len mladí a že sem tam sa tam ukáže nejaká iná veková skupina. Ale tu je to 

také mišmaš čo som... AKO V RODINE, tak by som to nazvala. (E7, Susedka 

a zástupkyňa lokálnej prevádzky) 

BUDOVANIE SOCIÁLNYCH VZŤAHOV 

Tretím identifikovaným dopadom Dobrého trhu v tejto tematickej oblasti je budovanie 

sociálnych vzťahov všeobecne. Na Dobrý trh chodia aj návštevníci, ktorí nemajú priamy 

vzťah k susedstvu, v ktorom sa toto podujatie odohráva, a nepatria nutne k žiadnych 

priestorovo, profesijne, alebo ideovo vymedzeným komunitám. Napriek tomu však 

využívajú Dobrý trh ako priestor na stretávanie sa so svojimi rodinnými príslušníkmi, 

priateľmi, a známymi ,ako aj na nadväzovanie nových sociálnych kontaktov.  

Ja si myslím, že tým, že sa tie vzťahy takto prehlbujú, alebo sú vrúcnejšie, tak vlastne 

to vytvára aj taký verejný domov. Teda nie domov verejných... alebo ako sa to volá, ale 

v tom zmysle to myslím, že nielen, že to máme doma, ale že sa to vlastne prenáša aj za 

dvere a na ulicu vlastne. To je podľa mňa veľký prínos. Že keď sa zarozprávam s 

niekým na Dobrom trhu a stretnem ho o týždeň v meste, tak sa s ním budem rozprávať 

úplne ináč, alebo oveľa otvorenejšie, alebo mi ten človek bude bližší, ako keby som sa 

s ním na tom Dobrom trhu nerozprával. Takže toto je podľa mňa obrovský prínos. Že 

ľudsky je to veľmi obohacujúce. (E1, Sused a umelec) 

Za najvýznamnejšie podporné mechanizmy tohto dopadu je možné považovať kapacitu 

Dobrého trhu vytvárať miesto stretávania sa a priateľská atmosféru, ktorá umožňuje 

návštevníkom cítiť sa uvoľnene a dať sa do reči nielen so známymi, ale aj s neznámymi 

ľuďmi. 

Z pohľadu návštevníka, to pozitívne je, že tam je veľmi dobrá priateľská atmosféra. 

Vravím, že vždycky tam postretávam kopec známych ľudí. A to je pre mňa vlastne to, 

čo ten Dobrý trh symbolizuje. Nemám pocit, že len pre mňa, ale pre, pre ľudí z okolia, 

že poďme sa stretnúť na Dobrom trhu a nie, že si ideme kúpiť niečo, ale že si ideme 



akože pokecať. [...] Dobrý trh má pre mňa takú akože inú atmosféru v zmysle, že...ani 

to nevnímam ako trh, ale ako nejaký meeting point. (D5, Zástupca Sekcie verejných 

priestorov Metropolitného inštitútu Bratislavy) 

Významnú rolu pri posilňovaní tohoto dopadu zohráva aj celková rozmanitosť 

návštevníkov Dobrého trhu, ktorá umožňuje natrafiť na rôzne skupiny ľudí. 

Ja sa tam proste idem zabaviť. Tým, že sa tam proste prejdem. Ale tak to čo teda mňa 

zaujíma, sú tam trebárs tí cudzinci, ktorých mám ako ítečkár v práci. Dokonca tam boli 

minule Nepálci, čo poznajú môjho kolegu z práce. Alebo som tam stretol, keď som 

chodil na kurz angličtiny, svoju spolužiačku z angličtiny proste úplne náhodou, takže 

hodnotu vidím v tom stretávaní sa s priateľmi. Alebo aj tými, ktorých často nevídate. 

(F1_1, Návštevník a pracovník v IT priemysle) 

 
Obrázok 3 Stretávanie sa počas Dobrého trhu 

Za hlavný limit kapacity Dobrého trhu stimulovať sociálne vzťahy označilo viacero 

komunikačných partnerov a partneriek individualizmus, ktorý vnímajú ako významnú 

črtu súčasnej, nielen slovenskej, spoločnosti.  

 


