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25. 4. 2017 
 

 

Názov uznesenia:    

 

            Poskytnutie priestoru pre komunitnú cyklodiel ňu a pridružené aktivity 
                                               Cent ra mobility v Bratislave  

 
 

 
 

 

 

Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

a./ Podporuje doterajšie aktivity Cyklo kuchyne a Centra mobility v Bratislave, ktoré 

prevádzkuje komunitnú cyklodielňu, vzdelávacie centrum a tematickú knižnicu 

 

Mestské zastupiteľstvo žiada 

 

b./ primátora, aby vydal súhlasné stanovisko s umiestnením a realizáciou komunitnej 

cyklodielne v správe Občianskeho združenia Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 82108 Bratislava 

IČO: 31800394 na časti pozemku registra ,,C'' katastra nehnuteľnosti parcele č. 5194/1  

v katastrálnom území Petržalka, v rozsahu podľa grafickej prílohy s podmienkami:  

prace zabezpečiť' a realizovať' tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť' chodcov a dopravy  

k pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe Mestskej časti  

Bratislava - Petržalka je potrebne uzatvoriť' zmluvu, ktorá bude upravovať' vzťah k pozemku 

pred vydaním stavebného povolenia. 

 

c./ primátora, aby vydal súhlasné stanovisko s platnosťou 5 rokov odo dňa vydania.  

 

 

                                             

 

                                                                                                                         Termín plnenia máj 2017 



 

3 
 

 

Dôvodová správa  

 
 

Súhlasné stanovisko na priestor pre mobilné kontajnery Cyklokuchyne bolo vydané do 30.apríla 

2017 a komunita by potrebovala obnoviť jeho platnosť na dlhšie obdobie.   

Lokalita kde je zriadenie Centra mobility – je časť parkoviska na Klokočovej ulici na Tyršovom 

nábreží v susedstve „Bufetu pod Starým mostom“. Nachádza sa priamo na cyklotrase 

európskeho významu EuroVelo 6 a v tesnej blízkosti EuroVelo 13. Cyklosčítačka na Viedenskej 

ceste zaznamenala v roku 2015 celkovo 249 805 prejazdov cyklistov, priemerný počet bol 648 

cyklistov denne.  

 

Centrum mobility je zamerané na rozvoj a podporu cyklodopravy a s tým spojených aktivít v 

meste Bratislava a pozostáva z nasledovných častí: 

 

- komunitná cyklodielňa 

- vzdelávacie centrum 

- tematická knižnica 

 

Petržalské nábrežie je zároveň kľúčovou lokalitou pre rekreáciu a šport ako aj kultúrno-

spoločenské akcie. Prednedávnom bol taktiež znovuotvorený Starý most, ktorým vedie 

cyklotrasa spájajúca Staré Mesto a Petržalku a ktorý je zároveň priamym napojením na 

EuroVelo. Daný priestor, ktorý je dlhodobo zanedbávaný si z toho dôvodu žiada oživenie, so 

zameraním sa na cielenú ponuku pre skupiny obyvateľstva, ktoré ho využívajú a perspektívne 

naďalej využívať majú: najmä cyklistickú, ale aj širokú verejnosť a turistov navštevujúcich 

Bratislavu.  

 

Projekt je logickým vyústením “car free” zeleného mostu. 

 

Aktivity Centra mobility je v súlade s prioritami mesta, dopravnou politikou ako aj 

komplexnou dopravnou víziou Bratislavy. 
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Viac o žiadateľovi: 

 

Priestor ktorý teraz využíva komunita je miestom pre tých, ktorí sa aktívne venujú nielen rozvoju mesta v 

oblasti nemotorovej a bicyklovej  dopravy, ale aj pre tých, ktorých aktivity sú zamerané na rozvoj 

urbánneho priestoru ako takého.  

Problematika mobility, a najmä tej udržateľnej, by mala zaujímať dôležité miesto, aké zaujíma posledné 

obdobie v okolitých krajinách a veľkých konglomeráciách. Cieľom Cyklo kuchyne je naučiť ľudí používať 

bicykel nielen na turistiku, ale predovšetkým na udržateľnú dopravu v meste (cestu do práce, do školy, 

na nákupy a podobne), a tým zlepšiť životné prostredie. Týmto Cyklo Kuchyňa prispieva k cieľu, ku 

ktorému sa zaviazalo hlavné mesto Bratislava – do roku 2020 znížiť emisie, prašnosť a hluk. Samotné 

mesto nemá na takúto činnosť dostatočné kapacity. Cyklo Kuchyňa to už robí 6. rokov osvetou a 

vzdelávaním, a je dôležité jej v tom pomôcť kontinuálne pokračovať. Centrum mobility pomáha mestu 

tieto trendy v oblasti cyklistickej dopravy podporovať. V porovnaní s krajinami vo svete, ale aj s našimi 

susedmi, Slovensko v tejto oblasti výrazne zaostáva. Za súčasných podmienok využíva tento požadovaný 

priestor a žiadajú predĺžiť povolenie na ďalšie obdobie.  

 

Doterajšie aktivity Cyklo Kuchyne:  

 

Už od roku 2011 Cyklo Kuchyňa Bratislava prevádzkuje komunitnú cyklodielňu, do ktorej si môže každú 

stredu o 18-tej hodine ktokoľvek prísť opraviť svoj bicykel alebo naučiť sa, ako sa to robí a potom si ho 

svojpomocne udržiavať. Takýmto spôsobom prispieva Cyklo Kuchyňa k rozvoju mestskej cyklistiky, keďže 

nie všetci obyvatelia majú financie na nákup nových drahých bicyklov. Týmto napomáha nielen k 

odbremeneniu ciest, ale aj k zlepšeniu životného prostredia a zdravia obyvateľov.  

 

Od jej založenia sa Cyklo Kuchyňa sťahovala štyrikrát. Keďže jej končí doba na súhlas s používaním 

priestoru, hrozí narušenie kontinuity jej činností, úspešne vykonávaných počas prvého roka na 

petržalskom nábreží. To dobrovoľníkom odčerpáva energiu, ktorú by inak venovali službe verejnosti 

a podpore priorít mesta. Aktivity Cyklo Kuchyne priťahujú aj množstvo zahraničných návštevníkov, ktorí 

aktívne využívajú jej služby pri krátkodobých návštevách, ale aj dlhodobých pobytoch v meste. Sú to 

väčšinou aktívni ľudia, ktorí vo svojich komunitách šíria dobré meno Bratislavy ako mesta s aktívnym 

multikultúrnym životom, do ktorého sa radí aj komunita Cyklo Kuchyne. 

 

 Cyklo Kuchyňa je tiež súčasťou programu Actors of Urban Change, ktorého cieľom je udržateľný 

participatívny rozvoj mestského prostredia pomocou organizovania kultúrnych aktivít a 

medzisektorovej spolupráce. Zmena mestského prostredia nemá byť zameraná na formálny proces 

územného plánovania (ktorý v postsocialistických krajinách výrazne zaostáva), ale na posilňovanie 

zapájania lokálnych komunít do diania v mestských spoločenstvách. 

Ľudia z Cyklo Kuchyne tieto služby robia dobrovoľne a so zanietením a radosťou, pričom nemalú energiu 

im uberá chýbajúci či nevhodný priestor. Zmieneným činnostiam neprospieva nomádsky spôsob 

fungovania. 

 

Aktivity Cyklo Kuchyne v číslach: 
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Cyklo Kuchynské stredy sú už pre veľkú časť bratislavskej verejnosti známe a cyklokuchynskí dobrovoľníci 

im venujú vyše 1500 hodín ročne zo svojho času (mechanici, lektori, kuchári).  

Keďže Cyklo Kuchyňa sa fyzicky stará aj o komunitné zdieľanie bicyklov White bikes/Biele bicykle, v 

priemere sa im venuje minimálne 10 človekohodín týždenne – čo spolu predstavuje cca 500 hodín ročne. 

Organizuje rôzne akcie (pravidelné cyklojazdy 12 až 18-krát za rok, cyklistická osveta na Dobrom trhu, 

vianočné a mikulášske akcie, Deň Detí pre cyklistov, Biela noc, Geocaching, Noc literatúry, diskusie so 

zástupcami mesta, poslancami národnej rady, samosprávneho kraja, tančiarne argentínskeho tanga 

zorganizované priamo členmi Cyklo Kuchyne,  a iné, malé kultúrne podujatia atď.), ktoré zahŕňajú aj 

organizačné stretnutia – spolu odhadom 600-1000 človekohodín ročne. 

 

Cyklo Kuchyňu Bratislava a Cyklokoalíciu 

zastupujú aktívni občania a spolupracuj viacerí odborníci: 

 

- Tomáš Peciar (manažér, marketingový špecialista) 

- Michal Malý (vývojový programátor) 

- Katarína Blaškovičová (Key account manager) 

- Katarína Dekánková (sociálny pracovník, tretí sektor) 

- Katarína Dubcová (projektová menežerka) 

- Lucia Nebehajová (odborná pracovníčka detského centra) 

- Jaroslav Longauer (vedecký pracovník) 

- Juraj Kiss (WordPress vývojár) 

- Juraj Tokarčík (IT technik) 

- Martina Rundesová (pedagogická pracovníčka) 

- Melinda Kiss  (projektová manažérka) 

- Alena Faragulová (pedagogická pracovníčka) 

- Barbora Skalníková (administratívna pracovníčka) 

- Tomáš Novák (cyklokuriér) 

- Martin Baľo (živnostník) 

- Michal Gordiak (obchodný zástupca) 

- Dano Ďuriš (SEO konzultant) 

- Lubomír Czanner (pedagogický pracovník) 

- Miloš Gregor (vedecký pracovník) 
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- Michal Páleník (analytik trhu práce) 

- Samuel Dudlák (umelec) 

- Ivor Švihran (sprievodca) 

- Michal Riečanský (manažér kultúrnych podujatí) 

- Milan Margala (športový cyklista) 

- Dan Kolár (študent) 

- Rasťo Prochádzka (IT-technik, tretí sektor) 

Cieľ 

Budovať a rozvíjať verejný komunitný priestor, ktorý bude združovať bratislavských cyklistov a vytvoriť 

širšiu platformu na podporu udržateľnej a multimodálnej dopravy, ekologického zmýšľania a 

neformálneho vzdelávania. 

 

Aktivity a plánované činnosti pre ďalšie obdobie: 

 
Centrum mobility je zamerané na rozvoj a podporu cyklodopravy a s tým spojených aktivít v meste 

Bratislava a pozostáva z nasledovných častí: 

A. Komunitná dielňa pod záštitou kolektívu Cyklokuchyňa - svojpomocná cyklodielňa, iniciatíva 

dobrovoľníkov  

B. neformálne vzdelávacie centrum 

a. dielne zručností (workshopy) - vedenie k svojpomocnému opravovaniu bicyklov 

b. zdieľané a komunitné vzdelávanie - výmena skúseností a znalostí s ďalšími komunitnými 

cyklodielňami v Európe a na svete  

c. workshopy šitia cyklo-módnych doplnkov 

d. skladanie prenosných bicyklových hudobných systémov 

e. inkubátor nových mechanikov pre nižšie sociálne vrstvy 

f. program “Zaslúž si svoj bicykel” - “Earn a bike” 

g. výroba atypických bicyklov  

B. bicyklové múzeum 

C. bicyklový blší trh 

D. premietania filmov a dokumentov s cyklotematikou 

E. výstavy s tematikou udržateľnej dopravy 

F. infoshop – centrum pre cyklodopravné a turistické potreby občanov a návštevníkov v rámci 

mesta ako aj mimomestských cykloturistov 

G. tematická knižnica 

H. pomoc okoloidúcim cyklistom 

I. malé kultúrne podujatia 
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J. recyklácia bicyklových súčastí (diely, časti a súčiastky) 

K. diskusie 

L. propagácia udržateľnej dopravy a environmentálneho správania (environmentálnej výchovy) 

M. pop-up mini dopravné ihrisko pre deti 

N. výhľadové aktivity (2018) 

a. výhľadovo občerstvovacia zastávka pre cyklistov (od r. 2018) 

b. požičovňa bicyklov  

c. bezplatné túry so sprievodcom (pouličné umenie, bicyklové vychytávky, pozorovanie 

vtákov, Východný blok, nábrežie) - free guided tours (street art, bicycle solutions, 

birdwatching, Eastern Europe - OSTblock, riverbank) 

O. Centrála komunitného bikesharing programu White Bikes 

a. Výhľadovo rozšírená aj o nákladné cargo bicykle 

● prínos pre mesto: 
○ oživenie dlhodobo zanedbávaného priestoru, skultúrnenie nábrežia, zlepšenie životného 

prostredia, bikesharing (WhiteBikes), nárast počtu (cyklo)turistov 

○ rozvoj mestského prostredia pomocou kultúrnych aktivít a medzi sektorovej spolupráce 

○ distribúcia bratislavských cyklomáp 

○ prezentácia a propagácia multimodálnej dopravy 

 

● prínos pre obyvateľov mesta: 
○ verejne prístupná komunitná cyklodielňa, bicyklová osveta, diskusie, vzdelávacie aktivity, 

športovo-spoločenské aktivity pre malých aj veľkých, zlepšenie zdravia obyvateľov, 

podpora aktívneho občianstva a dobrovoľníctva (viac v časti aktivity) 

 

● cyklovlajka Bratislavy na stožiari (definujúca hlavný mestský BikePoint)  

 

 

 

Prílohy 

● Vyjadrenie podpory národného cyklokoordinátora 

● Predchádzajúci súhlas primátora z roku 2016 

● Poloha jestvujúcej Cyklokuchyne 
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Výpis 
 

Zo zasadnutia Komisia dopravy a informačných systémov  
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

zo dňa 25. 4. 2017. 
 

 
Návrh uznesenia 
 
Po prerokovaní materiálu Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy: 
 
a./ podporuje doterajšie aktivity Cyklo kuchyne a Centra mobility v Bratislave, ktoré 
prevádzkuje komunitnú cyklodielňu, vzdelávacie centrum a tematickú knižnicu 
 
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu požiadať 
 
b./ primátora, aby vydal súhlasné stanovisko s umiestnením a realizáciou komunitnej cyklodielne 
v správe Občianskeho združenia Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 82108 Bratislava 
IČO: 31800394 na časti pozemku registra ,,C'' katastra nehnuteľnosti parcele č. 5194/1 v 
katastrálnom území Petržalka, v rozsahu podľa grafickej prílohy s podmienkami:  
prace zabezpečiť' a realizovať' tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť' chodcov a dopravy k 
pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe Mestskej časti Bratislava - 
Petržalka je potrebne uzatvoriť' zmluvu, ktorá bude upravovať' vzťah k pozemku pred vydaním 
stavebného povolenia. 
 
c./ primátora, aby vydal súhlasné stanovisko s platnosťou 5 rok odo dňa vydania.  
 
 
Hlasovanie: prítomní 8, za:7, proti:0, zdržal sa:1  
 
Uznesenie bolo prijaté    

 
 


