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NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

 

berie  na vedomie 

 

vyhodnotenie prevádzky ANTIK bike.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE MIESTNEJ RADY 

 

 
Miestna rada po prerokovaní 
 

 

o d p o r ú č a 

 

 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a vziať na vedomie vyhodnotenie prevádzky ANTIK 

bike. 
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Tento rok sa v mestských častiach Bratislava-Vajnory a Bratislava-Rača spustil pilotný 

program zdieľaných bicyklov zabezpečených firmou ANTIK Telecom. Na miestnom 

zastupiteľstve 18.júna vo Vajnoroch bol predložený návrh na potvrdenie zmluvy s firmou 

ANTIK Telekom, ktorý sa týkal spustenia prevádzky zdieľaných bicyklov vo Vajnoroch. Po 

zasadnutí bola 24.6.2020 podpísaná zmluva a nasledujúci deň bolo do Vajnor privezených 

podľa zmluvy 20 bicyklov. Od 25.6.2020 bola spustená prevádzka zdieľaných bicyklov 

a trvala ž do 17.11 .2020. Lokalita Bratislava-Vajnory a Bratislava-Rača tak spolu vytvorili 

zónu používania bicyklov ktorá bola spojená cestou cez Rendez. V spoločnej zóne sa 

nachádzalo 80 bicyklov ktoré sa presúvali medzi mestskými časťami. V mestskej časti 

Vajnory tak fungovalo od spustenia 5 lokalít ktoré slúžili ako hlavné parkovacie miesta: 

- pred Miú Vajnory  

- v Parku pod lipami  

- pri zdravotnom stredisku  

- na konečnej autobusu linky č. 53  

- na železničnej stanici  

 

V priebehu mesiaca august bol počet parkovacích miest navýšený a pribudla lokalita na 

Rybničnej na ktorej sa nachádzali 4 bicykle. Medzi najfrekventovanejšie parkovacie miesta 

patrila najmä Železničná stanica a jej blízke okolie. Naopak medzi najmenej využívané 

lokality patrila stanica v parku pod lipami a pred Miestnym úradom. Parkovacie miesto na 

Rybničnej nebolo vôbec využívané a bicykle sa po celú domu prevádzky nepohli. 

  

 Mapa najviac využívaných lokalít 

 
 

Spoločnosť ANTIK na konci sezóny zverejnila údaje využívania bicyklov pre 

spoločnú zónu a poslala mapu so zvýraznenými cestami podľa využitia. 

Prvá jazda: 2020-05-22 10:02:57 
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Posledná jazda: 2020-11-13 05:48:44 

Počet jázd: 2848 

Prejazdený čas: 564h 8m 44s 

Prejazdená vzdialenosť: 4563.77 km 

Počet unikátnych zákazníkov: 203 

Priemerné trvanie jazdy: 11m 53s 

Priemerná vzdialenosť jazdy: 1.60 km 

Priemerný počet jázd na deň: 16 

Maximálny počet jázd na deň: 52 (2020-09-22) 

 Hlavná mapa na ktorej sú zvýraznené všetky využívané trasy 

 
 

 Mapa s detailom na spoločnú oblasť Rača - Vajnory 
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Počas celej sezóny bolo vo Vajnoroch nahlásených 6 porúch z toho si iba jedna 

vyžadovala výmenu poškodeného dielu, ktorým bola zámka na bicykli. Ďalších 5 porúch bolo 

vyriešených reštartovaním zámku, či utiahnutím uvoľnených šróbov. Poškodené bicykle boli 

opravené jedným zo zamestnancom miestneho úradu. Opravy bicyklov trvali v rozmedzí 5 – 

30 minút. Po ukončení sezóny a uskladnení bicyklov bola prevedená kontrola ktorá zistila 

poškodenie 5 bicyklov. Poškodenia bicyklov boli, chyba v dvoch zámkach, rozbité zadné 

svetlo, chýbajúca odrazka, chýbajúce šróby na solárnom panely a chýbajúci ľavý pedál. 

Bicykle sú uskladnené v priestoroch hospodárskej správy v športovom areály Alviano. 

Náhradné diely na opravu poškodených bicyklov doručila firma ANTIK Telecom 4.12.2020. 

Jednotlivé úkony na opravu bicyklov zabezpečuje zamestnanec hospodárskej správy, ktoré 

vykoná do začatia novej sezóny. Odhadovaný čas na opravu všetkých bicyklov vychádza 

maximálne na jeden deň. 

Hlásenia o poruchách 

Problém Riešenie 
26.6.2020 – nedá sa odomknúť zámka 1.7.2020 – pokývaním kolesa sa zámka 

uvoľnila 
1.7.2020 – bicykel sa nedá zamknúť 9.7.2020 – výmena zámky na bicykli 

19.7.2020 - nedá sa odomknúť zámka 4.8.2020 – reštartovaním zámky sa spustila  

20.7.2020 - nedá sa odomknúť zámka 4.8.2020 – reštartovaním zámky sa spustila  

28.7.2020 – nedá sa odomknúť zámka 29.7.2020 – reštartovaním zámky sa spustila 

28.7.2020 – prehadzuje sa sama 

prehadzovačka  

1.8.2020 – po jazde funguje bicykel v 

poriadku 

10.8.2020 - solárny panel drží iba jedna šrúb 12.8.2020 – bicykel v oprave 

23.8.2020 - poškodená zámka 16.9.2020 - bicykel v oprave 

5.9.2020 – chýba predná odrazka 14.9.2020 – bicykel v oprave 

 30.11.2020 - odtrhnutý ľavý pedál  30.11.2020 - bicykel v oprave 

30.11.2020  - rozbité zadné svetlo 30.11.2020 - bicykel v oprave 

 


