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Týmto Vás žiadame o rozšírenie našich priestorov, ktoré využívame pre potreby 
Cyklodielne (vid kapitola Stručný popis našej činnosti) o priestory susednej Garáže s účinnosťou 
od 1.9.2020. Naše aktivity sa od začiatku existencie Cyklodielne rozšírili a tým pádom aj narástli 
priestorové nároky pre našu činnosť. Týmto listom by sme radi oficiálne požiadali o 
sprístupnenie nevyužívanej susednej garáže a skvalitnenie tak našich služieb, ktoré 
poskytujeme návštevníkom Cyklodielne. Toto rozšírenie ponúkne nový priestor na kvalitnejší 
komunitný život v našej lokalite. 
 
 
Stručný popis našej činnosti 
 

Sme skupina 7 dobrovoľníkov, ktorá pomocou participatívneho rozpočtu (Bratislava 
Nové mesto) otvorila v roku 2014 komunitnú cyklodielňu, pri ústrednej knižnici na Pionierskej 
12, v Bratislave. 
 
Počas 6 sezón sme: 
 

Odpracovali viac ako 5000 dobrovoľníckych hodín, pomohli opraviť viac ako 1000 
bicyklov a premenili nevyužitý mestský priestor na miesto, kde si už mnohí svojpomocne splnili 
svoj sen o spojazdnení staršieho bicykla. 

Našim cieľom je pokračovať v prevádzke cyklodielne aj v nasledujúcej cyklosezóne a 
týmto, pomáhať na lokálnej úrovni so zvyšovaním používania bicyklov ako plnohodnotnej 
alternatívy k individuálnej automobilovej doprave. 
 

V Cyklodielni pravidelne raz do týždňa, poskytujeme priestor, náradie a pomoc pri 
oprave bicyklov, a tiež poradentvo v oblasti cyklodopravy. Naše občianske združenie nie je 
zárobkovo činné, všetky prostriedky a náš čas poskytujeme pre ľudí zdarma. Naše služby teda 
využívajú okrem mladých a zručných ľudí ktorí si opravia bicykel sami aj sociálne znevýhodnení 
a hendikepovaní občania, ktorým pomáhame s opravami.  

 



Našim cieľom je pokračovať v prevádzke Cyklodielne aj v nasledujúcej cyklosezóne a 
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Členovia Cyklodielne 

Andrej Ďumbala Hybe 301, 03231, Haburská 45, 82101, Bratislava ad@eea.sk 
Marián Vaginger Murgasova 1a 81107 Bratislava mv@wishion.com 
Vlado Trnka Na medzi 1/G , 83106 Bratislava vlado.trnka@gmail.com 
Tomáš Vencelík Jelenia 3131/1, Bratislava 81105, tomas@vencelik.sk 
Marek Barcík Bartoškova 10, Bratislava marek.barcik@negative.sk 
Patrik Bartas Sliačska 1a, 83102 Bratislava patrikbartas@gmail.com 

V Bratislave, 17.08.2020 .…………………………………………………. 
Podpredseda OZ Ježkove oči, Patrik Bartas 


