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Richard Vrablec: Bratislava za!ila haváriu, ale aj tak ju mám rád
Richard Vrablec je moderá-
tor a zabáva!, propagátor cestova-
nia mestskou hromadnou dopra-
vou, prv" vlastník #peciálneho do-
pravného prostriedku, tzv. solowhe-
el na Slovensku. My sme sa ním roz-
právali o Bratislave, MHD a alterna-
tívnych mo$nostiach dopravy, ak sa 
o %om chcete dozvedie& viac, nav-
#tívte jeho stránku www.zabavac.sk.  

V Bratislave ste sa narodili, skúste 
opísa! vá" vz!ah k tomuto mestu.
 Narodil som sa pri futbalovom 
#tadióne na Tehelnom poli. Ke' 
som bol die&a, nemal som k Brati-
slave bohvieak" vz&ah. Ale vz&ah 
k nej som na#iel cez jedného staré-

ho pána, ktor" mi raz ukázal fot-
ky starej Bratislavy a zistil som, $e 
to mesto bolo kedysi krásne. Ke' 
máte !loveka, ktorého máte radi, 
a ten !lovek pre$ije haváriu a zo-
stane zmrza!en", tak toho !loveka 
máte stále rovnako radi, lebo je pre 
vás dôle$itá jeho du#a. Aj Bratisla-
va za$ila takú ve(kú haváriu, hlav-
ne v 70-tych rokoch. V'aka t"m sta-
r"m fotkám je pre v#ak m%a Brati-
slava skuto!ná krásavica na Dunaji, 
vytvoril som si k nej vz&ah a mám ju 
ve(mi rád. 

Okrem tej zni#enej tváre Bratislavy, je 
nie#o, #o vám tu ch$ba?
 V podstate som spokojn" s t"m, 

ako to je. Ch"ba mi tu v#ak úcta 
k mestu. Ke' sa niekde, napríklad, 
vysadia kvety, (udia sa z toho ne-
te#ia, nevá$ia si to. A Bratislava sa 
skladá z mali!kostí. Chcelo by to 
detské ihriská, sochy, par!íky, stro-
my. Ale v$dy sa nájdu aj (udia, kto-
rí to v#etko zdevastujú. Mali sme tu 
krásne autobusové a elektri!kové 
zastávky a (udia ich porozbíjali. 

Ozna#ujete sa za propagátora MHD, 
#o to znamená?
 Mnohí hovoria, $e aká je Brati-
slava malá, ale aj napriek tomu sa 
sem tla!ia ve(k"mi autami. Potom 
si pokazia de%, náladu a negatívnu 
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energiu #íria pri stretnutiach s (u'-
mi. Pod(a m%a je rozumnej#ie auto 
zaparkova& alebo necha& doma a 
presúva& sa MHD. To ale vy$aduje, 
aby bol !lovek mana$érom svojho 
!asu. Ja to robím tak, $e si jeden de% 
v t"$dni naplánujem stretnutia po 
línii MHD. Teda neurobím si stret-
nutie v Karlovej Vsi, potom v Ra!i, 
v Rusovciach a nakoniec v Dúbrav-
ke. Rozumiem, $e sú zamestnania, 
v ktor"ch je potrebné jazdi& autom, 
nech v#ak (udia aj pri plánovaní 
stretnutí a ciest po Bratislave pou-
$ívajú rozum. Cestovanie MHD má 
e#te aj in" aspekt, ke' pou$ívate au-
tobus alebo aj bicykel, (udia si !asto 
myslia, $e ste nemoderní. 

V!kup zlata 
a striebra
Staré zlato, zlomkové zlato, 
biele zlato, !perky, striebro, 
zubné zlato, mince, prúty

www.goldparty.at/v"kup-zlata-bratislava

Vedeli ste, "e...

Poradenstvo je dôle"ité
Spoloþnos  Goldparty je registrovaná a kont-

rolovaná na Puncovom úrade Slovenskej re-

publiky a bola testovaná aj zo strany rakúskej 

televízie a novín. Najlep!ie známky a mnoho 

chvály jednotka v oblasti mobilného v"kupu 

zlata zo#ala predov!etk"m za transparentnú re-

alizáciu obchodov, vel‘mi dobré poradenstvo 

a prozákaznícku orientáciu.

... za va!e staré zlaté !perky dnes dostanete !tyrikrát viac ako pred 

ôsmimi rokmi? Predt"m by ste za 

tento náramok z 18-karátového 

zlata dostali sotva 200 $. Mária B. 

z Bratislavy za neho teraz dostala 

832,70 $.
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(b"val" Hotel Bratislava)

13. a 14. marca 
9.30 - 18.00 h 

Seberiniho 9  
821 03 Bratislava

Po.–Pi. von  9.30–18.00 h

HOTEL TATRA****
11. a 12. marca
9.30 - 18.00 h 

Nám. 1 mája 5 
811 06 Bratislava

Gold & Co.
Währingerstr. 48  

V!AKA KURZU ZLATA JE STARÉ ZLATO AKO V"HRA V LOTÉRII!
Kurz zlata sa v súþasnosti drží na úžas-
nej rekordnej úrovni. Práve teraz je ten 
najlepší þas na predaj zlatých šperkov, 
ktoré sa vám už nepáþia a tiež na predaj 
zubného zlata, striebra alebo mincí – v 
súþasnosti je optimálny þas na predaj 
a sumy vás potešia ako výhra v lotérii.

 Goldparty je opäĢ v Bratislave – tím 
odborníkov z Goldparty poskytuje bezplatné 
skúšanie a ohodnotenie šperkov.
Hovorí sa, že „kto má zlato, má peniaze“. 
A že je to pravda, dokazujú aj dejiny: V prie-
behu 10 rokov vzrástla hodnota jednej unce 
zlata o viac než 500 %! Spolu s kurzom zla-
ta, prirodzene, vzrástla aj hodnota starých 
šperkov, zlomkového zlata, roztrhnutých re-
tiazok, príliš malých prsteĖov – šperkov od 
bývalého priateĐa alebo pokladov zdede-
ných po starých rodiþoch. Mnohých týchto 
vecí sa môžete vzdaĢ, pretože aj tak iba le-
žia bez povšimnutia, zabudnuté a nenose-
né v zásuvke alebo šperkovnici. Všetky tieto 
veci teraz môžete predaĢ so ziskom – vćaka 
vysokej cene zlata je možné, že za ne do-
stanete oveĐa vyššiu cenu, ako ste za ne za-
platili v minulosti. Avšak u Goldparty môže-
te predaĢ aj zubné zlato z poslednej návšte-
vy zubára alebo mince. Práve teraz je ten 
správny þas na to, aby ste všetky tieto veci 
vymenili za peniaze v hotovosti a nieþo si 
za ne dopriali.

Nájdite staré zlato, predajte ho a dopraj-
te si zaĖ nieþo
 Väþšina našich zákazníkov dostane 
toĐko peĖazí, že si zo zisku z predaja môžu 
dovoliĢ nový poþítaþ, televízor alebo peknú 
dovolenku.
 Niektorí zas nechcú míĖaĢ peniaze, a 
preto túto neužitoþnú formu zlata menia na 
investiþné zlato, ktoré je formou zaistenia 

majetku, a to tak, že si zo zisku z predaja 
starého zlata kupujú zlaté mince alebo prú-
ty.
Roman G., 37, z Bratislavy 2, hovorí: „U 
Goldparty v hoteli Tatra som predal þasĢ 
starých šperkov po starej mame, 
ktoré už boli nepekné 
alebo pokazené. Bol 
som prekvapený, 
akú mala tá 
t r o c h a 
s ta ré -
ho zla-
ta hodno-
tu. ObzvlášĢ 
ma prekvapilo, že 
som mohol predaĢ do-
konca aj zubné zlato a roz-
liþný neúplný strieborný príbor.“ 
Margaréta N., 58, z BA 1: „V minulosti som 
vždy nosila veĐa šperkov, ktoré však už de-
saĢroþia vôbec nenosím, a tak len ležia v 
šperkovnici. Potom, þo sa do bytov oboch 
mojich susedov vlámali zlodeji, rozhodla 
som sa, že tie šperky, ktoré nenosím alebo 
sú pokazené, predám spoloþnosti Goldpar-
ty. Z peĖazí si doprajem dovolenku a zvyšné 
šperky odnesiem do trezoru v banke.“

 SpoloþnosĢ Goldparty je rakúsky ro-
dinný podnik, rodina vlastníkov už viac než 
120 rokov zásobuje odvetvie šperkárstva a 
recykluje drahé kovy. Na rozdiel od iných 
obchodníkov s drahými kovmi spoloþnosĢ 
Goldparty neprevádzkuje drahé obchody, 
ale prichádza raz za mesiac na miesto vo 
vašom okolí. Mag. Maria Hell-Höfl inger, ma-
jiteĐka Goldparty, hovorí: „Vćaka našej štíh-
lej fi remnej štruktúre a veĐkej blízkosti k od-
vetviu šperkárstva a tiež vćaka priamemu 
predaju bez sprostredkovateĐov môžeme 

našim zákazníkom ponúknuĢ denne aktua-
lizované a vysoké ceny. Prirodzene, rovna-
ko dôležitá je pre nás transparentná reali-
zácia obchodu a dobré poradenstvo pre zá-

kazníkov. Množstvo zákazní-
kov, ktorí k nám prichádza-
jú len na základe odporú-

þania iných zákazníkov, 
dokazuje, že naši 

zákazníci cítia, 
že je o nich 

u nás dob-
re postara-
né.“ 
S k ú s e -
nosti jed-

nej zákazníþ-
ky so spoloþnos-

Ģou Goldparty a iný-
mi nákupcami zlata

 Naši zákazníci do-
stanú priemerne od 300 do 

1000 eur – táto suma zodpovedá množstvu 
starých zlatých šperkov, ktoré sa doma po-
vaĐuje takmer každému. Naši zákazníci sú 
neustále prekvapení, koĐko môžu u Gold-
party dostaĢ za „tie staré veci…“!  
SkutoþnosĢ, že dobré ceny a seriózna rea-
lizácia obchodu, žiaĐ, nie sú samozrejmos-
Ģou u všetkých nákupcov zlata, potvrdzuje 
aj príbeh pani Márie M. z Bratislavy 1: „Naj-
prv som bola u jedného nákupcu z Bratisla-
vy, ktorý vykonal skúšku zlata a ponúkol mi 
cenu 24 eur za gram. Potom som si necha-
la zlato preskúšaĢ aj u Goldparty a dosta-
la som ponuku, ktorá bola nižšia než po-
nuka prvého nákupcu zlata. Vrátila som sa 
teda späĢ k prvému nákupcovi, aby som do-
stala túto „dobrú“ cenu. Keć som však k 
nemu prišla, chcel mi zaplatiĢ omnoho niž-
šiu sumu, než mi povedal predtým, priþom 

táto suma bola aj omnoho nižšia ako suma, 
ktorú by som dostala od Goldparty. Výho-
vorkám nákupcu zlata som však neverila a 
išla som ešte raz naspäĢ do Goldparty, kde 
som potom zlato aj predala. Tím z Goldpar-
ty bol seriózny, priateĐský a nakoniec som 
bola veĐmi spokojná aj so sumou za zlato.“ 

TransparentnosĢ, kompetencia a istota
 Mag. Walter Hell-Höfl inger, zlatník a 
konateĐ Goldparty, vysvetĐuje: „Špecializu-
jeme sa na recykláciu starého zlata, striebra 
a platiny, sami ho roztavíme, a preto môže-
me našim zákazníkom v Bratislave a onedl-
ho aj v iných mestách ponúknuĢ veĐmi dobré 
podmienky. Zamestnanci Goldparty sú špe-
cialisti v oblasti overovania pravosti, a pre-
to môžeme vykupovaĢ všetky druhy drahých 
kovov – a teda aj nepuncované šperky! Naši 
zamestnanci zákazníkom vysvetlia skúšku 
drahých kovov pomocou špeciálnych tes-
tovacích kyselín, priþom zákazník sa môže 
prizeraĢ. Pracujeme, samozrejme, výluþne 
s kalibrovanými, štátom kontrolovanými vá-
hami od nemeckého výrobcu. Za najdôleži-
tejšie považujeme þo najvyššiu spokojnosĢ 
zákazníkov, férové ceny a transparentnú 
realizáciu obchodu pre našich zákazníkov. 
A že máme pravdu, dokazuje množstvo 
kmeĖových zákazníkov, ktorí sa k nám ne-
ustále vracajú, a taktiež aj veĐké množstvo 
odporúþaní. Existuje nejaký krajší dôkaz?“
 SpoloþnosĢ Goldparty je registrovaná a 
kontrolovaná na Puncovom úrade Sloven-
skej Republiky a bola testovaná aj zo strany 
rakúskej televízie a novín. Najlepšie znám-
ky a mnoho chvály jednotka v oblasti mobil-
ného výkupu zlata zožala predovšetkým za 
transparentnú realizáciu obchodov, veĐmi 
dobré poradenstvo a prozákaznícku orien-
táciu.

Spomenuli ste bicykel, pou%ívate aj 
ten? 
 Jazdil som po Bratislave aj na bi-
cykli, ale raz ma zrazilo auto a dru-
h"krát som vbehol do jamy a po#ko-
dil si meniskus. Bratislava nie je ve(-
mi stvorená pre cyklistov, je treba 
e#te ve(a zlep#ovaní, aby sa cyklisti 
cítili bezpe!ne. Opä& je to v#ak o tej 
harmónii !loveka s !lovekom - cyk-
listi alebo chodci nadávajú na vodi-
!ov, vodi!i zas na nich. 

Po Bratislave okrem MHD jazdíte aj 
in$m dopravn$m prostriedkom, skús-
te nám opísa!, #o to vlastne je. 
 Solowheel je koliesko, ktoré vá$i 
9 kg, nabíja sa 90 minút elektrinou, 
dá sa s t"m na jedno nabitie urobi& 
asi 20 km. T"m, $e sa to dá nosi& v 
ruke, je to skvel" prostriedok pre 
cestovanie v meste, dá sa to skve-
lo skombinova& s cestovaním MHD. 
Kedysi som pou$íval segway – ten je 
v#ak ve(k", nemotorn", nedá sa kom-
binova& s MHD, nedá sa hodi& do 
kufra auta. Okrem toho sa solowheel 
(ah#ie ovláda a je aj trochu r"chlej#í. 
Je tie$ lacnej#í, stojí okolo 2000 eur, 
pri!om segway asi 8000. 

Pôsobí to trochu vratko, je !a%ké sa na 
tom nau#i! jazdi!?
 Má to gyroskop, teda stabilizá-
tor – ten to dr$í smerom dopredu 
a dozadu, do strán sa jazdí ako na bi-
cykli. Ja som sa na tom u!il jazdi& asi 
tri dni, trochu som sa zapotil, ke' sa 
v#ak !lovek na tom jazdi& nau!í, je to 
dopravn" prostriedok na nezaplate-
nie. 

Máte predstavu, ko& ko &udí to asi 
v Bratislave pou%íva? 
 Ja som ho mal prv" a to od leta 
minulého roku. Teraz som nahovo-
ril jedného kamaráta, ktor" to pou-
$íva a je ve(mi spokojn". Bol by som 
rád, keby to malo viacero (udí, ale 
je pravda, $e 2000 eur mô$e by& pre 
niekoho ve(a a nemô$e si dovoli& si 
to kúpi&. Ale zas si mô$e kúpi& bicy-
kel, trebárs aj elektrick", je to omno-
ho ekonomickej#ie ako ve(ké auto. 

Peter Janovick"

INZERCIA


