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O or ganizác i i  a autor kách


A S P E K T (1993) feministická organizácia zameraná na rodovú
senzibilizáciu spoločnosti, nositeľka množstva vzdelávacích
a publikačných projektov. Usporadúva vzdelávacie podujatia,
spravuje knižnicu, poskytuje odborné konzultácie, realizuje vý-
skumné projekty, prevádzkuje materiálovo bohatú webovú
stránku, spolupracuje s inými médiami. Od roku 1996 vydáva
knižné publikácie (doteraz 96 titulov); súčasťou knižnej edície
ASPEKT je aj rad Aspekty, ktorý sa z rodového hľadiska venuje
aktuálnym témam (napr. násiliu páchanému na ženách, nerov-
nosti v odmeňovaní žien a mužov, parlamentným voľbám a ď.).
Ďalšie informácie na www.aspekt.sk.


V rokoch 2005 – 2008 ASPEKT ako vedúca partnerka rozvo-
jového partnerstva realizovala v rámci Iniciatívy Spoločenstva
EQUAL z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu projekt ru-
zovyamodrysvet.sk s podtitulom Rodová senzibilizácia vo vzdeláva-
com procese na základných a stredných školách ako príprava budúcej de-
segregácie povolaní. Projekt predstavoval pestrú zbierku aktivít za-
meraných na rodovú senzibilizáciu, najmä na rodovo citlivú
pedagogiku – aktivity edukačné, publikačné, výskumné. Ich vý-
chodiskom bola najmä publikácia Ružový a modrý svet. Rodové ste-
reotypy a ich dôsledky (Cviková, J. – Juráňová, J. /ed./; Občan a de-
mokracia – ASPEKT, 2003; 2. vyd. 2005; ako CD-ROM 2006;
čiastočne dostupná na www.ruzovyamodrysvet.sk). Súčasťou
projektu bola napríklad kampaň „Je len práca, ktorú treba uro-
biť“, určená najmä mladým ľuďom. Široko chápané edukačné
aktivity zahŕňali vzdelávacie podujatia pre odbornú i laickú ve-
rejnosť; divadelné predstavenia na rodové témy z dielne Bábko-
vého divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici; pilotný projekt 
rodovo citlivej pedagogiky na ZŠ Gorkého 21 v Trnave; ďalšie
vzdelávanie učiteliek a učiteľov, zastrešované partnerskou orga-
nizáciou Občan a demokracia, ktorého výsledkom je kurz Rodo-
vá rovnosť ako nástroj spoločenských zmien, akreditovaný Minister-
stvom školstva SR, a ď. Vzdelávacie a publikačné aktivity v prie-
behu celého trvania projektu úzko súviseli so skúmaním
rodových pomerov v škole. Publikácia Učiteľské povolanie. Aspekty
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rodovej rovnosti v škole prináša vybrané časti analýzy skupinových
rozhovorov s učiteľkami a učiteľmi. Viac o projekte na www.ru-
zovyamodrysvet.sk.


J a n a  C v i k o v á (1963), expertka na rodovú problematiku,
publicistka, prekladateľka, editorka viacerých publikácií, zodpo-
vedná editorka radu Aspekty; spoluzakladateľka feministickej or-
ganizácie ASPEKT, za ktorej vzdelávacie a publikačné projekty
a ich realizáciu spolu s Janou Juráňovou zodpovedá. V rokoch
2005 – 2008 pracovala na projekte ruzovyamodrysvet.sk a po-
dieľala sa na výskume, ktorého výstupom je publikácia Učiteľské
povolanie. Aspekty rodovej rovnosti v škole (Filadelfiová, 2008). 


J a r m i l a  F i l a d e l f i o v á (1956), sociologička, venuje sa
výskumu v oblasti reprodukčného správania a demografického
vývoja, rodinnej a sociálnej politiky, postavenia žien v spoloč-
nosti a rodovej rovnosti, v súčasnosti pôsobí v Inštitúte pre ve-
rejné otázky. Pracovala na projekte Plus pre ženy 45+, v rámci
ktorého vyšli publikácie Ženy, muži a vek v štatistikách trhu práce
(IVO, 2007) alebo Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek
(IVO, 2008). Podieľala sa na výskume v rámci projektu ruzovya-
modrysvet.sk a je autorkou analýzy publikovanej v rade Aspekty:
Učiteľské povolanie. Aspekty rodovej rovnosti v škole (2008).
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