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1. I N T R O
Narastajúce množstvo odpadu v posledných rokoch
sa stalo problémom, ktorého existenciu už nemožno ignorovať. Lacná výroba textilu, produkty na
jednorazové použitie, neopraviteľné výrobky, napredujúci rozvoj technológii, ktorý spôsobuje, že
elektronické zariadenia sú síce ešte použiteľné,
ale softvérovo zastarané vo veľmi krátkom čase,
má devastujúci dôsledok na životné prostredie.
Separovanie odpadu je jedným z účinných
spôsobov ako vrátiť do obehu už existujúce materiály, stále je však málo ľudí, ktorí ho robia, či už
vôbec alebo správne. Dôležitá je neustála edukácia, aby sa triedenie odpadu stalo prirodzenou aktivitou v živote ľudí.
Rapídne zhoršenie klímy v posledných desaťročiach, ktoré so sebou prináša vyššie teploty, vymieranie živočíšnych druhov, znečistenie vzduchu,
výskyt nových chorôb, volá po opatreniach, ktoré
by spomalili a ideálne zastavili tieto katastrofálne
následky správania sa ľudského druhu.
Zvyšuje sa množstvo ľudí, ktorí menia spôsob
života s cieľom znížiť negatívny dopad na životné prostredie svojím konaním. Pokiaľ je to možné,
pred cestovaním lietadlom uprednostňujú vlak,
prikláňajú sa k vegetariánskej až vegánskej strave,
pri nakupovaní si vyberajú zeleninu a ovocie vypestované lokálne, podporujú výrobcov, ktorých produkcia sa nekoná na druhej strane zemegule, nakupujú oblečenie z druhej ruky alebo podporujú
ručne a lokálne navrhnuté a ušité šaty (slow
fashion).
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Jedným zo súčasných smerov, ktoré sa čoraz viac dostáva do povedomia je príklon k minimalizmu a tzv. zero waste, čiže bezodpadovému spôsobu života. Populárne sa stávajú obchody so
„second hand“ oblečením, upcycling (transformácia nepotrebnej alebo zastaranej veci na niečo iné, znovu použiteľné), blšáky,
propagácia kapsulových šatníkov (mať v šatníku len oblečenie,
ktoré človek naozaj nosí a obmieňať ho až keď je to nutné),
bezobalové nakupovanie. Stále to ale funguje iba v určitej „bubline“ a preto sú veľmi dôležité vzdelávacie aktivity na túto tému
a propagácia pozitívnych aspektov zavedenia tohto zmýšľania do
svojho života.
Jedným z dôsledkov klimatickej zmeny je aj súčasná kritická
situácia v súvislosti s výskytom vírusu COVID-19. Táto nečakaná
udalosť spôsobila veľké obmedzenia v živote ľudí a poukazuje
tiež na to, že so zásadnými krokmi na ochranu životného prostredia, a života na zemi vôbec, netreba otáľať, ale je nutné
pristúpiť k nim ihneď.

2. ReU S E C E N T R U M
B R AT I S L AVA P R O J E K T O V Ý Z Á M E R
V zahraničí sa už bežne vyskytujú prevádzky, ktoré ponúkajú veci, ktoré síce už nie sú
nové, ale stále sú použiteľné. Pochádzajú od
ľudí, ktorí tieto veci už nepotrebovali, ale
namiesto toho, aby ich vyhodili, dávajú ich k
dispozícii druhým ľuďom, ktorým by sa mohli
zísť. Často sú to veci, ktoré človek použil iba
párkrát alebo sú síce poškodené, avšak po
jednoduchej oprave, opäť použiteľné.

“Použité veci dostanú druhú
šancu. Bratislava by chcela
v tomto roku spustiť pr vé pilotné takzvané „reuse centrum“, kde by si ľudia mohli
miesto v yhadzovania odložiť
či kúpiť použité veci ”.

Tento systém efektívne prispieva k celkovému zníženiu odpadu. Odpad sa stál pálčivým problémom, ktorý sa rieši aj na
úrovni Európskej únie. V Európskom parlamente momentálne
prebiehajú rokovania ako prispieť k rozvoju zelenej ekonomiky.
Napríklad v prípade elektrospotrebičov by sa zaviedli jednotné súčiastky potrebné na ich opravu, a tým by boli elektrospotrebiče opraviteľné aj nezávislými opravármi a nielen autorizovanými servismi.
Typ tohto podniku momentálne v Bratislave absentuje. Existujú individuálne iniciatívy týmto smerom, v meste sa ale nenachádza prevádzka, ktorá by sústredila tieto služby na jednom
mieste. Cieľom ReUse centra v Bratislave je, v konečnom dôsledku, sa stať komunitným priestorom, v ktorom by sa predávali
veci na opätovné použitie, k dispozícii by bola aj požičovňa vecí,
ktoré človek potrebuje príležitostne, konali by sa vzdelávacie
aktivity na tému obehovej ekonomiky, workshopy v dielňach, v
ktorých by sa mohli poškodené veci aj opravovať, a v neposlednom rade by to bolo miesto na spoločenské podujatia, napríklad
menšie koncerty a prevádzkovanie kaviarne.
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3. R E F E R E N C I E
Prevádzku ReUse centra bude zastrešovať mesto Bratislava
v spolupráci s dcérskou spoločnosťou mesta OLO – Odvoz a
likvidácia odpadu. Zberné dvory spoločnosti OLO sú jedným z
možných zdrojov vecí, ktoré by sa mohli poskytnúť na opätovné
použitie.
Dôležitou stránkou ReUse centra je sociálny rozmer. V spolupráci s Oddelením sociálnych vecí na bratislavskom Magistráte
je možné nadviazať kontakt na organizácie, s ktorých pomocou
sa identifikujú ľudia v núdzi a následne by sa im poskytli potrebné veci (napr. nábytok). ReUse centrum taktiež poskytne pracovnú príležitosť ľuďom, ktorí sú znevýhodnení, či už zdravotne
alebo sociálne.
Nezanedbateľný je taktiež ekonomický aspekt, a to ten, že veci
sa poskytujú ďalej za finančný príspevok, ktorý je v porovnaní
s originálnou cenou oveľa nižší. Získané financie z predaja sa
môžu použiť na chod centra, organizovanie aktivít alebo kúpu
kvetín a stromov, ktoré sa vysadia v meste (podľa brnenského
príkladu).

3. 1 R E U S E _ V I E D E Ň
3. 2 R E U S E _ B R N O
3. 2 R E U S E _ P R A H A
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©www.recyclemichigan.org
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3. 1 48 E R - TA N D L E R - W I E N E R A LT WA R E N M A R K T
VIEDEŇ
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2015
Za pr vé tri roky existencie:
okolo 400 000 návštevníkov

“Bilancia nášho
úspechu: predaj
použitého tovaru
ročne ušetrí okolo
300 ton odpadu”.
48er-Tandler Wiener
Altwarenmarkt

Mesto Viedeň
v spolupráci so
zbernými dvormi
prevádzkuje v piatom obvode predajňu 48er-Tandler
- Wiener Altwarenmarkt. Sortiment
je pestr ý, ponúkajú v ybavenie do domácnosti, knihy, oblečenie a kabelky,
hračky alebo bicykle.
Otvorené majú od stredy do
soboty. Tovar pochádza najmä zo zberných dvorov, ale
v malom množstve prijímajú
veci aj priamo na predajni,
pod podmienkou, že sú v dobrom stave. Za odovzdané veci
neposky tujú žiadnu finančnú
odmenu ani iné v ýhody, okrem
dobrého pocitu, že č lovek
prispel k zníženiu odpadu.
Zdrojom vecí je aj Fundservice der Stadt Wien, centrum
nájdených vecí, ktoré si nikto
neprišiel v yzdvihnúť a nepotrebné veci z rôznych oddelení
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Získanými financiami z predaja
podporujú sociálne projekty,
útulky zvierat a iné charity.
Pre ľudí, ktorí chcú svoje veci
predať alebo darovať ako
súkromná osoba, je k dispozícii
priestor s názvom Čierna
posteľ. Rôzne združenia, ktoré
sa venujú upcyklácii, môžu
v 48-Tandler prevádzke svoje produkty v ystavovať a tak
ich propagovať. Školy, firmy,
skupiny seniorov môžu priestor y prevádzky v yužívať na
vzdelávanie o obehovej ekonomike mimo otváracích hodín.
Keďže sa jedná o veci z druhej
ruky, neposky tujú na ne
záruku. Výnimkou sú elektrospotrebiče, ktoré sú technicky
skontrolované a viaže sa na ne
jednoročná záruka.

©Martin Ševeček

©Martin Ševeček
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Z Á B AVA S R E U S E C E N T R O M
48 E R - TA N D L E R - W I E N E R A LT WA R E N M A R K T
M Á D O KO N C A A J S V O J U H U D O B N Ú S K U P I N U D I E 48 E R - TA N D L E R - B A N D. T V O R I A J U Z A M E S T N A N C I P R E VÁ D Z K Y A I C H T E X T Y S A T E M AT I C K Y
VIAŽU K ICH PRACOVNEJ ČINNOSTI.
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3. 2 R E U S E _ B R N O

“Stejně tak, než
v yhodíte nějakou
již nepotřebnou věc
do koše, zamyslete
se, zda by nemohla
posloužit ještě ně komu ji nému”.
ReUse Brno

Sú to už dva roky čo
mesto Brno spustilo
projekt, ktor ý bol
do tej doby v Českej
republike ojedinelý,
jedná sa o projekt
RE-USE “Druhý
život ”, zameraný na
predchádzanie vzniku

odpadov. Jeho podstatou je,
že nie všetky veci, ktoré už
nepotrebujeme a nevieme ako
ich ďalej v yužiť, musia by ť
v yhodené a stanú sa tak odpadom. Čo už neposlúži nám, ale
je fukčné a zachovalé, môže
predsa poslúžiť iným. Preto
na štyroch zberných dvoroch
vznikli miesta, tzv. Re-USE
pointy, kde môžete takéto veci
odložiť. Predmety sú následne
zhromaždené na určených
miestach pre tieto účely. Sú to
upravené bunky a predmety sú
ponúkané za symbolickú cenu
ďalším užívateľom.

©Ivana Maleš
Viac informacií nájdete na webových stránkach: www.brno.cz;
www.sako.cz; https://www.retro-use.cz/

2017

ČR, Brno

pobočky

RE-USE
R etro U se
ReNab

vyzbierané

75 ton kníh
15 ton p orc el ánu
7.5 ton skla
300m 3 náby t ku
800 m 3 vybavení domácnosti

Vý ťažok z predaja putuje do
verejnej zbierky nazý vanej
“Kvetiny v Brne” a slúži na
skrášlenie brnenských ulíc.
Do dnešného dňa bolo v yzbieraných viac ako 300 000
korún. Z týchto prostriedkov
boli napríklad v ysádzané trvalkové záhony na Rostislavově
námestí alebo cibuľoviny na
ulici Hlinky.
V centre môžete nájsť predmety všetkého druhu - napr.
poháre, hrnce, pokrievky, bicykle, obrazy, dekoračné pred mety, kvetináče, hračky, knihy,
poličky, stoličky, náby tok a.i.
Z bezpečnostných dôvodov nie
sú prijímané elektozariadenia.
Re-USE pointy sú situované na
zberných dvoroch Veveří, Hapalova, Okružní, Jana Svobody,
Ukrajinská a Dusíkova.
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3. 3 R E U S E _ P R A H A

„Funguje to v podstatě jako služba
veřejnosti. Staráme
se o star ý náby tek, kter ý už lidé
nechtějí a neví co s
ním“.
Zuzana Kuberová
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Z pokoje do pokoje je neziskov ým
projektom, ktor ý
kombinuje re-use
centrum so zdieľanou dielň ou a
taktiež pripravuje
kurzy pre verejnosť.
Cieľom projektu je
zachraňovať star ý
náby tok a vracať ho späť do
kolobehu. Taktiež sa prostredníctvom centra snažia ľuďom
ukázať, že opraviť si náby tok
nieje vôbec ťažké a zvládne
to naozaj každý - o tom ľudí
presviedčajú na ich takmer
meditatívnych kurzoch renovácie náby tku a na kurzoch
čalúnenia. Pre kutilov, ktorí
sa nemajú kde realizovať
majú pripravenú dielňu, kde
si môžete prenajať miesto pri
ponku (dielenský stôl) so všetkým potrebným náčiním, ktoré
majú v dielni k dispozícii.
Dokonca v rámci centra
zapožičiavajú aj retro náby tok
alebo v rámci kurzov uskutočňujú teambuildingy.

2015

Praha, Florenc

Re-use centrum založili tri
dievčatá, ktoré milujú star ý náby tok a neboja sa vziať brúsku
do ruky. Retro náby tok a jeho
opravovanie je pre ne predovšetkým srdcovou záležitosťou.
V súčasnej dobe dostávajú viac
náby tku než stíhajú opracovať
a renovovať. Za rok opravili
v yše 600 kusov a viac ako polovicu ďalej predali. Cenu stanovujú od predpokladané hodnoty predávanej veci a podľa
práce a času, ktor ý venovali
renovácii.
„ Je pro nás podstatné, aby
byly naše věci dostupné široké
veřejnosti, ale zároveň nechceme, aby bylo naše re-use
centrum vnímané jako pouhé
odkladiště toho, co už někdo
nechce,“ v ysvetľuje Bára, jedna
so spoluzakladateliek.
Svoje sídlo našli v priestoroch, ktoré vlastní mesto
Praha. Priestor bol dlhodobo
nev yužívaný ale s pomocou
dobrovoľníkov sa im ho v priebehu pár mesiacov podarilo
prerobiť na útulné centrum.
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ZDIEĽANÁ DIELŇA A WORKSHOPY
Nepostrádateľnou súčasťou celého projektu je
zdieľaná dielňa, v ktorej si u jedného z piatich
stolov môžete sami opraviť čo potrebujete alebo
si môžete v yskúšať renovačný workshop.
„Chceme ukázat, že si náby tek dokáže opravit
každý a nemusí jej v yhazovat. I my jsme amatéři
a všechno jsme se to naučily za pochodu“ hovorí
spoluautorka projektu architektka Tereza.

4. Z B E R D ÁT

4. 1 PA R T I C I PAT Í V N Y P R O C E S
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“Prostredníctvom
participácie kľúčových aktérov získame
kvalitatívne dáta, ktoré pomôžu
pri zmapovaní situácie, nastavení riešení a pri formulácii
stratégií vytvorenia prvého ReUSE centra v Bratislave”.

Participatívny
proces
s odborníkmi/čkami a kľúčovými aktérmi/kami Reuse centra
bude zameraný na zachytenie trendov, predpokladov a odporúčaní pre efektívne nastavenie projektu, konkrétne na priestorové,
programové a funkčné usporiadanie, ako aj
situovanie Reuse centra.
Medzi kľúčových partnerov/tky (t.j. stakeholderov) patria organizácie, odborníci a odborníčky, prevádzky, firmy, inštitúcie,
spolky či občianske združenia, ktoré majú skúsenosti s novými
trendami odpadového hospodárstva, napr. cirkulárnou ekonomikou alebo sú potenciálni užívatelia.
Na obrázku č. 10 môžeme vidieť infografiku harmonogramu participatívneho procesu.

Metodika
Za účelom vyhodnotenia prepokladov a odporúčaní pre efektívne nastavenie projektu ReUSE centra boli využité primárne a
sekundárne zdroje informácií. Za najdôležitejšie primárne dáta
považujeme 13 pološtrukturovaných rozhovorov, ktoré prebehli s vybranými kľúčovými partnermi/kami. Prieskum prebehol s
aktérmi/kami, ktorí sa venujú témam ako recyklácia, obehová
ekonomika, environment, odpadové hospodárstvo, sociálne
služby a.i. Za účelom uceleného pohľadu bol pre individuálny rozhovor vždy oslovený reprezentant/tka predmetného OZ/
firmy/ nadácie/ inštitúcie, ktorý má expertízu v danej problematike.
Sekundárnymi zdrojmi informácií je desktop research prostredníctvom, ktorého sme identifikovali referencie a súčasné trendy
ReUSE centier v zahraničí a taktiež sme zmapovali potenciálnych
stakeholderov pre individuálne rozhovory.
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Prieskumy a analýzy
Desktop research
Pološtrukturované individuálne rozhovory
Spracovanie dát

Plánovanie
Priebežné spracovanie záverečnej správy
Workshop
Spracovanie dát

HARMONOGRAM PARTICIPATÍIVNEHO PROCESU
Priebežné obznámovanie | interdisciplinárnej pracovnej skupiny s výsledkami |

Príprava procesu 02/2020

Záverečná správa 05/2020
| podklad pre projektový zámer |
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4. 2 P O L O Š T R U K T U R O VA N É R O Z H O V O R Y

4. 3 L I M I T Y Š T Ú D I E
Výrazným obmedzením je absencia triangulácie, ktorá by pri popise
skúseností a doterajšej praxe zaistila komplexnejší pohľad a možnosť
alternatívnej interpretácie. Je teda nutné prihliadnuť k subjektivite
respondentov, ich potenciálnych motiváciám a mať na pamäti, že ide
o hodnotenie situácie z pohľadu vybraných respondentov.

Pološtrukturované individuálne rozhovory boli hlavným nástrojom na zber informácií o skúsenostiach a potrebách jednotlivých
aktérov/iek (kľúčových stakeholderov). Tento zoznam otázok bol
návodný a respondentovi/tke poskytoval dostatočnú voľnosť v
tom ako môže odpovedať. Formát pološtrukturovaných rozhovorov tak zaistil potrebnú flexibilitu a zlepšil zacielenie na individuálnu skúsenosť daného respondenta/tky.

Niektorí kľúčoví aktéri budovali svoje know-how (“dôverné informácie”) dlhé roky a preto ich neposkytujú bezodplatne a teda
do budúcnosti je potrebné myslieť na to, že by sme ich mali pre
potreby štúdie zazmluvniť ako externých partnerov/ konzultantov.

Rozhovory boli vedené v období od 01.04. do 24.04.2020
prostrednícvom online komunikačných nástrojom vzhľadom na
súčasnú situáciu spojenú s koronavírusom. Priemerná dĺžka
rozhovoru bola 60 minút.
11

TA B . 0 1

Termíny pološtrukturovaných rozhovorov so zástupcom.

Ivana Maleš

01.04.2020

Illah van Oijen

02.04.2020

O.L.O.

07.04.2020

Michal Hladký

09.04.2020

Baterkáreň

14.04.2020

ASEKOL

15.04.2020

Repairably

16.04.2020

Nová cvernovka

16.04.2020

Greenfoundation

17.04.2020

OZ Bystro

17.04.2020

Goethe Institut

22.04.2020

Cyklokuchyňa

23.04.2020

Ikea

24.04.2020

Na obrázkoch 12-13 môžete
vidieť ako prebiehali
individuálne rozhovory
prostredníctvom
online video aplikácií.
© Lenka Kudrnová
12

© Lenka Kudrnová

18

19

5 . Z ÁV E R Y
| RÝCHLE ZHRNUTIE |

“Môžeme
si myslieť
hocičo
ale prax
nám ukáže
možno
aj to, čo my
ešte teraz
nevidíme”.

Michal Hladký

Na strane číslo 21 nájdete krátke desaťbodové zhrnutie nášho kvalitatívneho výskumu. Poznatky získané z pološtrukturovaných rozhovorov s kľúčovými stranami
budú podrobnejšie rozpísané v záverečnej správe v časti 5. Výstupy.

20

1

DOSTUPNÁ
L O K A L I TA
Dôležité je aby prevádzka ReUSE centra bola
situovaná v pešej (ale
aj cargo bike či zástavka
MHD)ale aj automobilovej dostupnosti (dovoz
veľkých nábytkov).

2

P R AV I D L Á Z B E R U
Veľmi dôležité je určiť
si pravidlá zberu a tie
opakovane pripomínať
verejnosti aby sa
nestávalo, že budú nosiť
všetko nepotrebné čo
doma nájdu.

3

C I E Ľ O VÁ S K U P I N A
Na začiatku si musíme
definovať cieľovú skupinu, pre ktorú ReUSE centrum tvoríme
a následne na tieto cieľové skupiny
vymýšľať aj marketingové stratégie.

4

SOCIÁLNY ASPEKT
A S P O LU P R Á C A
Zamestnávanie
sociálne a zdravotne
znevýhodnených ľudí a
spolupráca so združeniami, ktoré sa venujú
tejto problematike.

5

V Z D E L ÁVA N I E
A I N F O R M O VA N I E
Vysvetľovať,
popisovať,
informovať,
vzdelávať
a tak neustále
dookola!

6

KO M U N I TA A
D O B R O VO Ľ N Í C T VO
Spoločne s centrom sa
bude budovať aj komunita ľudí či už žijúcich v
bezprostrednom okolí,
ľudí, ktorí chcú využívať
služby centra či podporovatelia a dobrovoľníci.

7

DLHODOBÁ
P E R S P E K T Í VA
Lokalita a množstvo
ponúkaných služieb
nám ponúka nastavenie
projektu v dlhodobej
perspektíve. Dlhodobosť na seba naviaže už
vyššie vytvorenú
komunitu.

8

C O V I D - 19
V súvislosti s Covid-19
bude potrebné sledovať
aktuálne legislatívne
a hygienické opatrenia,
ktoré môžu mať vplyv
aké služby a tovar bude
ReUSE centrum
v budúcnosti
poskytovať.

9

N I E Z A DA R M O
Nič nie je zadarmo a
preto ani predmety,
ktoré budú súčasťou
centra by nemali byť.
Z nízkych príspevkov/
poplatkov je možné
podporiť napr. zeleň v
meste.

10

Z A Č AŤ KO N AŤ
Čím skôr sa začne
niečo fyzicky diať, tým
lepšie projektový tím
môže nastavovať postupne pravidlá a začne
nabaľovať možné
aktivity.
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6. V Ý S T U P Y A Z ÁV E R Y
V rámci výstupov popíšeme zosumarizované závery, ktoré sme získali z pološtrukturovaných rozhovorov s kľúčovými aktérmi. V základnom okruhu otázok sme sa
pýtali na ich činnosť a vybrané aktivity, skúsenosť s priestormi a ich veľkosť,
povolenia, dostupnosť, možné partnerstvo do budúcnosti, vzdelávaciu činnosť
marketing či finančnú náročnosť prevádzky a ľudské či personálne zdroje.

6.1 NA ČO JE POTREBNÉ MYSLIEŤ PRI REUSE CENTRE
6.1.1 PRIESTOR
Z rozhovorov vyplynulo, že respondenti odporúčajú riešiť založenie a prevádzku ReUse centra z
dlhodobého hľadiska a nie ako dočasné riešenie,
ktoré by v konečnom dôsledku fungovalo len pro
forma. Odporúčajú tiež začať v malom, vyskúšať
čo funguje, vytvoriť stabilný základ a postupne
dopĺňať ďalšie služby. Pri výbere priestoru je nutné rátať s nasledujúcimi aktivitami: príjem vecí,
sklad, príprava na opätovné použitie, predajňa,
workshopy a vzdelávacie aktivity. Je veľmi pravdepodobné, že
prijatých vecí bude viac ako predaných, preto je najmä veľkosť
skladu výzva. Pri výbere lokality zohráva dôležitý rozhodujúci
faktor zameranie ReUse centra a možnosť rozvoja komunity.
Respondenti sa zhodli, že ReUse centrum nemá byť len odbytisko vecí, ale má mať aj pridanú hodnotu. Dôležitú úlohu tu
teda zohráva spolupráca s predstaviteľmi kreatívneho priemyslu, so sociálne a zdravotne znevýhodnenými ľuďmi a posilnenie komunity. Veľkosť priestoru závisí od typu a množstva
služieb, ktoré bude ponúkať. Respondenti z Novej cvernovky a
OLO odhadujú veľkosť minimálne 1 000 m2, na začiatok je ale
vhodné začať v menšom a postupne priestor rozširovať podľa
aktuálnej potreby. V dlhodobom horizonte môže vzniknúť koncept jedného zberného miesta, z ktorého by sa veci rozdeľovali
do viacerých centier. Prišlo by tak k decentralizácii, obyvatelia
by nemuseli cestovať kvôli jednej veci cez celú Bratislavu, ale
mali by túto služby v rámci svojej mestskej štvrte. Taktiež by sa
mohli jednotlivé centrá odlišovať svojim zameraním, napríklad
na Bazovej by sa robil základný upcycling, v Novej cvernovke by
sa ponúkali top dizajn veci.
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6.1.2 PREVÁDZKA PRIESTORU
dostupnosť priestoru autom, MHD, peši, na bicykli
otváracie hodiny
definovanie čo zbierame: nábytok, elektrospotrebiče, knihy,
oblečenie, iný textil, platne, kvety/rastliny, atď.
zadarmo či za poplatok/ dobrovoľný príspevok? Prípadne, kto a
ako stanovuje ceny? Možnosť poukážok - ak prinesieš, dostaneš
zľavu/kredit na nákup
služba zberu v rámci Bratislavy či len ak ľudia prinesú na miesto?
členstvo : dielňa, požičovňa, zľavy
e-shop : inventarizácia.

Podstatná pre priestor je jeho dostupnosť.
Dôležité sú všetky spôsoby dopravy – peši, na bicykli, MHD a aj
autom, kvôli prenášaniu rozmerného tovaru. Užitočný podnet
padol od Cyklo Kuchyne, a to využívanie nákladných bicyklov.
K dispozícii by mohli byť nielen pre potreby centra, ale ja na
požičanie pre ľudí, keď sa potrebujú napríklad presťahovať.
Otváracie hodiny môže byť komplikovanejšie nastaviť, bude potrebné vyskúšať v praxi a závisieť budú aj typu služieb a aktivít,
ktoré centrum bude poskytovať. Určite je treba rátať s víkendom, kedy majú ľudia čas sa zastaviť a pobudnúť a taktiež sú zaujímavé sviatky, ktoré sa môžu spojiť s kultúrnymi a vzdelávacími
aktivitami (ako napríklad 1. máj v Novej cvernovke).
Je otázne, či je ekonomicky prínosné mať otvorené každý pracovný deň a po celý deň. Skôr sa odporúča určiť len niektoré dni
a časovo napríklad mať otvorené od poobedia až večer, aby sa
mohli zastaviť aj dôchodcovia, mamičky na materskej aj pracujúci. Ako vidno na príklade trnavskej Baterkárne, keď bude centrum pokrývať nielen predaj vecí, ale aj vzdelávacie aktivity a
kaviareň, tak bude mať zmysel otvorené aj každý deň v týždni od
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Na základe skúseností respondentov, aj na základe zahraničných
prevádzok, je v ReUse centre možné pokryť všetky typy tovaru.
Odporúča sa teda začať v menšom a s vecami, ktoré sú z hľadiska dostupnosti, náročnosti na prípravu na opätovné používanie
a legislatívu, najmenej komplikované. Na začiatok prichádza do
úvahy skôr nábytok a kuchynský riad ako oblečenie a elektrospotrebiče.

V prípade, že sa zavedie služba vyzdvihnutia, poučný môže
byť systém, ktorý zaviedla IKEA v projekte Druhý život nábytku. Zákazník, ktorý chce týmto spôsobom nábytok posunúť, ho
odfotí a pošle na posúdenie. IKEA personál na základe fotky nábytok ohodnotí a odsúhlasí jeho prijatie. Následne zákazník nábytok prinesie a ako protihodnotu dostane darčekovú kartu na
ďalší nákup.

Jednoznačná zhoda medzi respondentmi nastala v tom, že neodporúčajú poskytovať veci zadarmo. Vznikol by tak problém s
tým, že ľudia by si veci zobrali so zámerom ďalšieho predaja
a nie kvôli vlastnému využitiu veci. Odporúča sa príspevok,
ktorý bude v primeranej výške, aby bola kúpa použitej veci stále
výhodnejšia ako kúpa novej. Ďalšou možnosťou je poskytnutie
nejakej výhody, napríklad poukážky na ďalší nákup v ReUse centre, zľava na vzdelávaciu aktivitu v ReUse centre alebo do inej
inštitúcie, či už mestskej alebo súkromnej na základe nadviazanej spolupráce.

Otázne je, či zavádzať aj zber vecí od obyvateľov z ich bydliska. Je to logisticky a finančne náročné.

Vzhľadom na spolupráce s OLOm, ich zberné dvory môžu slúžiť
ako primárny zdroj vecí, ktoré sa budú ponúkať v ReUse centre.
Výhoda je, že priamo tam prebehne príprava na opätovné použitie a odbremení sa tak priestor samotného ReUse centra.
Na zváženie je aj možnosť, že obyvatelia budú môcť priniesť veci
priamo do centra. V tom prípade treba zvážiť viaceré faktory:

V komunitnom priestore Bystro sa osvedčil systém členstva.
Členstvo v ReUse centre by mohlo prinášať viaceré výhody, ako
napríklad zľavy na vzdelávacie aktivity, opravárske služby, prístup k veciam na požičanie alebo zľavy v inštitúciách, s ktorými
ReUse nadviaže spoluprácu.
Zásadným krokom na efektívnu prevádzku centra je inventarizácia vecí, ktoré sú k dispozícii. Umožní to tak rýchlu odpoveď
zákazníkovi na otázku, či je v ponuke konkrétny produkt, ktorý
práve potrebuje, v prípade požičovne vecí sa udrží prehľad kto a
ako dlho má už vec požičanú a tiež to otvára možnosť e-shopu,
ktorý by mohol fungovať napríklad na princípe rezervácií a osobného vyzdvihnutia v ReUse centre.

13

ľudské zdroje – prinesenú vec bude treba skontrolovať
a určiť, či je vhodná na účely ReUse
centra
priestorové – prinesenú vec bude treba pripraviť na
opätovné použitie a uskladniť
časové – bude treba určiť, kedy obyvatelia môžu veci
priniesť.

©www.zpokojedopokoje.cz
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6.1.3 PROGRAM | OBSAH

14

vzdelávacie aktivity - prednášky
vzdelávacie aktivity - práca s materiálom/
upcycling
verejná dielňa
podujatia - tematické swapy spojené s kultúrnym
programom
kaviareň/ gastro
Motivácia založiť a prevádzkovať ReUse centrum je znížiť množstvo odpadu a zlepšiť tak svoju ekologickú stopu. Je ale dôležité
túto myšlienku ďalej propagovať a ukázať ľuďom, že aj malými
zmenami dokážu pozitívne prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Preto koncept ReUse centra ráta aj so vzdelávacími aktivitami ako sú prednášky na tému cirkulárnej ekonomiky.
Efektívne je aktívne zapojenie ľudí prostredníctvom praktických
workshopov. Záujemcovia si môžu sami vytvoriť nový produkt
s použitím materiálov, ktoré pochádzajú z vecí, ktoré by inak
skončili na skládke. Na upcycling sa môže využiť textil, nábytok,
knihy, atď. Nezanedbateľná možnosť je zapojiť do týchto aktivít obyvateľov ako lektorov. Napríklad seniori by mohli svoje
bohaté skúsenosti zručnosti predávať týmto spôsobom ďalej
a jedným z efektov by bolo posilnenie komunity. Študenti architektúry alebo umeleckého zamerania by sa tiež mohli zapojiť
ako lektori. Aj respondenti v rozhovoroch potvrdili, že najviac
ľudí baví, keď si môžu sami niečo vyrobiť, t.j. vidia výsledok svojej práce.
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ReUse centrum určite bude potrebovať priestor na opravu vecí,
dielňu. Na základe skúseností respondentov je stále málo ľudí,
ktorí by si chceli niečo sami opraviť, ocenia skôr keď si môžu
kúpiť niečo s príbehom, s pridanou hodnotou. Napriek tomu, by
dielňa v ReUse centre mohla byť, aspoň čiastočne, k dispozícii
aj pre verejnosť. Záujemca môže prísť vo vyhradený čas na workshop, na ktorom si môže niečo opraviť s pomocou zamestnanca
ReUse centra. V prípade náročnejších opráv sa môže ale stať, že
zamestnanec ReUse centra sa bude vedieť venovať iba jednému

©www.zpokojedopokoje.cz
zákazníkovi. Aj na príkladoch zo zahraničia vidíme, že funguje aj
možnosť prenajať si dielňu na konkrétny čas a prísť si opraviť
napríklad bicykel. Prenájom by bol za poplatok, takisto aj uskladnenie, ak by si oprava vyžadovala niekoľko dní. Ak by niekto
potreboval využiť dielňu častejšie, môže sa sprístupnenie riešiť
pomocou členstva.
Z rozhovorov vyplynulo, že veľa ľudí sa dozvedelo o prevádzke nie na základe jej primárneho účelu. Prišli na koncert, kávu
alebo workshop a pri tom sa dozvedeli aj o ďalších službách.
V závislosti od priestoru, by sa cez víkend alebo sviatky mohli
konať blšáky, na ktorých vystúpi hudobná skupina alebo divadlo,
k dispozícii budú stánky s jedlom, návštevníci si budú môcť pozrieť výstavu alebo zájsť na prednášku.
Aj počas všedných dní môže ľudí do ReUse centra prilákať kaviareň, ktorej ponuka, ale aj zariadenie, sa budú niesť v duchu
udržateľnosti. To znamená občerstvenie z lokálnych surovín a
zariadenie, ktoré pochádza z druhej ruky.
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Ako inšpirácia môže poslúžiť Cyklo kuchyňa, ktorá okrem svojho primárneho zamerania na bicykle, organizuje koncerty, na
ktorých ponúka občerstvenie z vlastnej záhradky. Ujal sa u nich
aj kompostér, ktorý pomaly začali využívať aj ľudia mimo združenia. V prípade ReUse centra, sa môže vzniknutý kompost využiť
na mestskú zeleň, napríklad na tú, ktorá sa vysadí za finančné
príspevky z predaja vecí.
Čo sa týka požičovne vecí, respondenti, ktorí majú skúsenosť s
touto aktivitou sa zhodli, že je pomerne náročné určiť o čo by
bol záujem. Stane sa, že vec, o ktorej si mysleli, že bude o ňu
určite záujem, nakoniec stála celý čas na poličke. Z Knižnice vecí
v Goethe inštitúte sa najčastejšie požičiava šijací stroj, pekárnička na chlieb, projektor, fotoaparát, nástroje na opravovanie.
Záujem závisí aj od ročného obdobia, v lete sa často požičiava
stan, trnavská Baterkáreň v zime požičala aj vianočný stromček.

15
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6.1.4 PROPAGÁCIA
komunikačné stratégie pre rôzne cieľové skupiny
sociálne siete, miestne masmediálne kanály - TV, noviny
internetová stránka centra ale aj mesta
Z rozhovoru so zástupkyňami firmy OLO sme sa dozvedeli, že
keď prenikla na verejnosť informácia o založení ReUse centra,
ľudia prejavili veľký záujem a aspoň mesiac museli odpovedať
na otázky s ním súvisiace. Z rozhovorov s respondentmi, ktorí
sa vyslovene venujú konceptu ReUse vyplynulo, že ľudia majú
záujem využívať ich služby, ale stále je to v rámci určitej bubliny.
Z propagačných nástrojov sa, samozrejme, osvedčili sociálne
site ako Facebook a Instagram. Dobre poslúži aj miestne rádio
a televízia. Osvedčila sa propagácia na rôznych podujatiach,
napríklad Dobrý trh, ale aj organizovanie sekundárnych akcií,
ako napríklad koncerty. A stále platí, že odporúčania ľudí šírené
od kamaráta ku kamarátovi, sú veľmi efektívne.
Aj vzhľadom na to, že idea udržateľnosti je stále v povedomí len
určitej skupiny ľudí, odporúča sa propagáciu nastaviť tak, aby
komplexne priblížila ľudom, aký pozitívny dopad má opakovane
využívať zdroje. Okrem pravidiel, bude treba ľuďom neustále
vysvetľovať fakt, že na to, aby sa niečo vyrobilo, je potrebné čerpanie zdrojov, ktoré nie sú nekonečné a opakovaným
používaním vecí si tieto zdroje môžeme šetriť. Neúnavným
vzdelávaním si postupne ľudia vybudujú návyky, ktoré prispejú k
udržateľnosti a stanú sa pre nich prirodzenými. Existuje bublina
ľudí, ktorí sa už o tento koncept zaujímajú a tých nebude treba
extra lákať na využívanie služieb ReUse centra. Bude ale potrebné túto bublinu rozširovať o ďalšie skupiny obyvateľstva, a to
nemilitantným neextrémnym spôsobom, ale skôr cez trpezlivú
osvetu a názorné ukážky ako ľahko a s minimálnymi obmedzeniami sa dá fungovať udržateľne. Aj z tohto dôvodu sa neodporúča ponúkať veci zadarmo, ale za určitý príspevok, aby si
ľudia aj takto uvedomili hodnotu výrobku a vážili si ho.
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6.1.5 POVOLENIA A LEGISLATÍVA
Pred otvorením ReUse centra sa musieť určiť
jeho právna forma na základe právnej konzultácie. Tiež je nutné vybaviť povolenie na opätovné
používanie, ktoré sa musí viazať na konkrétnu
adresu a majiteľ si sám určí, aké veci chce prijímať
a poskytovať ďalej. Tiež je na majiteľovi, či bude
veci zákazníkom predávať alebo poskytovať zadarmo. Jednou z možností je aj spolupráca s charitatívnymi organizáciami.
Na odbernom mieste bude musieť prebehnúť aj kontrola stavu
vecí. Na základe toho sa určí, či môže byť vec posunutá na ďalšie
použitie, na prípravu na ďalšie použitie alebo označená ako
odpad.
Z legislatívneho hľadiska, akonáhle je vec označená ako odpad,
nemôže sa poskytnúť na ďalšie používanie a musí byť zlikvidovaná. V zbernom dvore OLO je zavedená podmienka vyplnenia
darovacej listiny, ak chce obyvateľ darovať vec na ďalšie použitie. Skúsenosť ale je, že veľa ľudí tento krok obťažuje a odrádza.
Ak je vec v dobrom stave, nie je nutné riešiť individuálne povolenie na jej opätovné využívanie, vzhľadom k tomu, že na samotné fungovanie ReUse centra bude treba povolenie na poskytovanie tejto služby.

Dôležité sú, samozrejme, hygienické opatrenia, najmä čo sa
týka oblečenia a nábytku. Je vhodné rátať s tým, že v súvislosti s výskytom vírusu COVID-19 a jeho možným prenosom cez
veci, budú tieto opatrenia ešte prísnejšie a budú predstavovať
značnú finančnú záťaž. Na základe odporúčaní hygienikov, ktoré
budú reflektovať aktuálny vývoj situácie, je možné, že niektorý
typ tovaru sa nebude môcť poskytovať.
Jedným z najkomplikovanejších tovarov na opätovné použitie
sú elektronické spotrebiče. Musia prejsť revíziou podľa zákonnej
normy a až potom sa môžu poskytnúť na ďalšie používanie. Ak je
to potrebné, môže sa spotrebič opraviť, ale nesmú sa radikálne
meniť jeho vlastnosti. ReUse centrum by malo poskytnúť záruku
na fungovanie spotrebiča a jeho bezpečnosť, a tým pádom niesť
zodpovednosť v prípade vzniku škody. Opäť platí, že elektrospotrebič sa musí zachytiť pred tým ako je vyhlásený za odpad, inak
by si získanie povolenia na jeho opätovné používanie vyžadovalo
komplikované administratívne kroky.
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V prípade, že je potrebná príprava na opätovné používanie,
napríklad priskrutkovanie nohy stoličky, je nutné mať povolenie na prípravu na opätovné použitie vyplývajúce zo zákona
o odpadoch.

©www.ewaste-expo.com
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6.1.6 PRAVIDLÁ UŽÍVANIA
Pred otvorením prevádzky ReUse centra je potrebné nastaviť jasné pravidlá, aké veci a za
akých podmienok ich môže centrum prijať. Treba
sa pripraviť na to, že tieto pravidlá bude nutné
pravidelne pripomínať a vysvetľovať zákazníkom.
Jasne dané pravidlá a ich efektívna komunikácia
situáciu uľahčia.
Za zváženie stojí zavedenie ročného alebo inak
časovo ohraničeného členstva, ktoré by prinášalo
členom výhody, napríklad by mali prístup k veciam na požičanie
alebo by boli oprávnení rezervovať si priestor v dielni.
Ďalšou možnosťou je zavedenie bodového systému, za odovzdané
veci môže zákazník získať body a po dosiahnutí určitého množstva, vyplynú pre neho výhody. Poprípade získanie zľavy na Ďalšie
aktivity v rámci ReUse centra (kurzy, workshopy, atď.) alebo finančná poukážka.

6.1.7 ĽUDSKÉ ZDROJE
recepcia/ zákaznícky servis, dramaturgia/ program, upratovací
servis, predavači, skladníci, nosiči, triediči, PR, spolupráce,
účtovníctvo
sociálne podnikanie - zamestnávanie sociálne znevýhodnených
ľudí, resocializačné centrum

Prevádzka ReUse centra si bude vyžadovať nasledujúce pracovné pozície:
koordinátor centra
predajca – komunikačne zdatný, asertívny, aj fundovaný, aby
vedel zákazníkom priblížiť koncept udržateľnosti
skladník/kontrolór vecí
šofér a sťahovač rozmerných predmetov (prenos zo zberného
dvora do ReUse centra)
pracovník dielne
koordinátor vzdelávacieho a kultúrneho programu
lektor kurzov a workshopov – na základe dohody, nie na plný
pracovný úväzok, do úvahy prichádzajú aj dobrovoľníci
projektový manažér, ktorý bude sledovať možnosti zapojenia sa
do grantových výziev.

Pozitívny rozmer ReUse centra je podpora sociálne a zdravotne
znevýhodnených ľudí. Príklad si môže zobrať napríklad z Novej
cvernovky, ktorá poskytla ubytovanie ľudom bez domova a zamestnala ich v jej dielni. Cyklo kuchyňa spolupracuje
s chránenou dielňou cShop, ktorá poskytuje servis pre bicykle,
tak, že od nich kupujú súčiastky potrebné na opravy bicyklov.
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Výzvou je administratívná náročnosť založenia chránenej dielne, jej zriadenie ale pomôže znevýhodneným ľuďom
plnohodnotne sa zapojiť do spoločenského diania, vytvoriť si
pravidelný režim, ak doteraz absentovali, aj pracovné návyky
a možnosť socializovania sa.

6.1.8 FINANCIE

Osloviť na spoluprácu sa môžu aj utečenci/imigranti, ktorí,
napriek svojim znalostiam a schopnostiam, môžu mať problém
získať zamestnanie.
Limity spočívajú v tom, že, napríklad, ľudia bez domova majú
často rôzne zdravotné problémy, takže nemôžu dvíhať ťažké
veci. V prípade resocializácie, bude tiež treba človeka, ktorý
bude mať na starosti koordináciu zamestnancov, t.j. bude dohliadať na pracovnú dochádzku a pracovnú činnosť.

Z rozhovorov vyplynulo, že prevádzka ReUse centra nie je zárobková činnosť a bude ju nutné dotovať.
Finančné náklady predstavujú:
príprava priestoru, ak to bude potrebné, jeho rekonštrukcia
ak nebude majiteľom mesto, tak náklady na nájom
ostatné prevádzkové náklady (energie, atď.)
ľudské zdroje – mzdové náklady, školenie

18

propagácia ReUse centra
opatrenia vyplývajúce z legislatívy – príprava na opätovné
užívanie, hygienické opatrenia.

V súvislosti s výskytom vírusu COVID-19 bude nutné sledovať
aktuálne nariadenia, ktoré môžu ovplyvniť, ktoré výrobky a aké
služby bude ReUse centrum poskytovať. Už teraz je ale jasné,
že hygienické opatrenia budú ešte prísnejšie ako doteraz a ich
finančná náročnosť bude prevyšovať výnos z predaja.

©www.zpokojedopokoje.cz
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Jednou z možností príjmu sú dobrovoľné príspevky alebo
členské poplatky. Takisto je vhodné sledovať grantové výzvy,
ktoré ponúkajú finančnú podporu pre iniciatívy, ktoré podporujú udržateľnosť. Nemalou pomocou je aj dobrovoľnícka činnosť,
napríklad zapojenie do projektu Naše mesto, ktoré zastrešuje
Nadácia Pontis.
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6.1.9 SPOLUPRÁCE | STAKEHOLDERI
veľké firmy, školy, remeselníci, Slovenské centrum dizajnu, IKEA, Nová Cvernovka, atď.

ReUse centrum nechce byť iba prechodným miestom, chce veciam dávať aj pridanú hodnotu. Každý z reposndentov prejavil
záujem o spoluprácu, či už na prevádzke ReUse centra alebo
na jeho vzdelávacích aktivitách. Goethe inštitút vie pomôcť
s propagáciou a so vzdelávaním, Cyklo kuchyňa ponúkla svoj
priestor na Tyršovom nábreží ako možnosť pre zriadenie ReUse centra, Peter Brestovanský má bohaté skúsenosti z facility
manažmentu a viacerí si vedeli predstaviť, že veľmi osožný pre
ReUse centrum by bol Michal Gordiak.
Mali tiež inšpiratívne nápady, ktorými smermi by mohlo ReUse
centrum rozvíjať spoluprácu:

potenciál starých budov – je bežnou praxou, že pri likvidácii
budov sa vôbec nerieši, čo s ešte použiteľným materiálom,
ide rovno na skládku. Peter Brestovanský, ktorý spolupracoval aj s Novou cvernovkou a mal na starosti niekoľko
rokov správu budov, napríklad použil lampy, ktoré boli
už nepotrebné v obchodnom centre, ako osvetlenie na
tanečné predstavenie. Nová cvernovka bola oslovená na
odber zariadenia z centra Apollo, ktoré sa bude búrať.
spolupráca s B2B sektorom, ako sú banky, veľké korporácie, ale aj so Správou majetku SR. Ronald Blaho z firmy
Asekol má skúsenosť, že elektrospotrebiče, ktoré sú už na
skládke, sú už často neopraviteľné. Zmysel vidi v spolupráci s firmami, napríklad ich oslovila Poštová banka s ponukou 200 starších telefónov. Daniela Laluhová z Repairably
odporúčala spoluprácu s firmou Envidom, ktorá sa zaoberá zberom elektroniky a hľadali niekoho na spoluprácu
ohľadom jej opätovného zavedenia do používania.
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veľmi dobré skúsenosti majú respondenti so spoluprácou
so školami. Je to na jednej strane efektívna propagácia
konceptu udržateľnosti, na druhej sa môže nadviazať spolupráca so študentami priamo na aktivitách ReUse centra.
V prípade Bazovej je nablízku VŠVU na Koceľovej, Škola
umeleckého priemyslu Josefa Vydru má výborné oddelenie dreva. Do úvahy prichádzajú elektrotechnické a iné
odborné školy.
spolupráca s firmami zo súkromného sektora môže prebiehať aj vo forme materiálnej výpomoci. Hornbach a Obi
pomohli Novej cvernovke s vybavením dielne, v ktorej sa
zamestnali ľudia bez domova. IKEA môže byť nápomocná
so zvyškami látok alebo súčiastkami navyše.
Nová cvernovka má veľmi dobre rozvinutú komunitu ľudí
z kreatívneho priemyslu. Slovenské centrum dizajnu môže
pomôcť so vzdelávacími aktivitami a ReUse centurm môže
pomôcť im s rozšírením zbierky.
prínos by mala aj spolupráca so seniormi, majú niekoľkoročné skúsenosti, sú zruční, môžu svoje vedomosti predať ďalej s pomocou ReUse centra. Ladislav Biro
z Green Foundation odporučil Viliama Šimeka, ktorý vlastní starožitníctvo a vedel by pomôcť svojou expertízou.
spolupráca s rôznymi iniciatívami v organizovaní kultúrnych
a komunitných podujatí.

Opakovane sa nám v rozhovoroch vyskytlo tvrdenie, že ReUse
centrum by sa nemalo zakladať len na posúvaní vecí ďalej.
Okrem vzdelávacích aktivít, ktoré by napomohli rozšíreniu
myšlienku udržateľnosti, by sa mal využiť potenciál príbehu.
Staré veci, ktoré sa v chránenej dielmi obnovia pomocou kúska
látky alebo upcyklujú na novú funkciu, nesú so sebou príbeh,
ktorý im dáva pridanú hodnotu. A keď sú ešte spojené so zážitkom, napríklad z workshopu, kde im iný človek sprostredkuje
svoje vedomosti, vec získa nový rozmer a nový majiteľ si ju bude
aj viac vážiť.
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6.2 POROVNANIE TROCH POTENCIÁLNYCH LOKALÍT
POROVNANIE
3 PRIESTOROV

OPROTI VYBRANÝM
KRITÉRIÁM, KTORÉ
MUSÍ MIESTO SPĹŇAŤ

VEĽKOSŤ
HALY
POTREBY
CENTRA

DOSTUPNOSŤ

NOVÁ CVERNOVKA

BAZOVÁ |BROWNFIELD

ReUse centrum by bolo situované v priestoroch
jedálne s možnosťou rozšírenia sa na priľahlej chodbe.

Priestor na Bazovej je akutálne sídlom Komunálneho podnika Bratislavy. Pre prevádzku ReUSE centra
je možné využívať garáž, 3 priestory čelom k Bazovej ulici, 2 priestory v areáli, veľký hangár vzadu.

Priestor na Kolmej ulici je dlhodobo nevyužívaný
hangár so spevnenou plochou a oplotením.

Nízke náklady na potrebnú rekonštrukciu centra, potrebné pripraviť a zebezpečiť vybavenie centra.

Potrebné priestor upratať, pripraviť inžinierske
siete, eventuálne bude potrebný statický posudok a nakoniec pripraviť a zabezpečiť vybavenie
pre potreby centra.

Vysoké náklady na rekonštrukciu a potrebné vybavenie centra.

Areál situovaný na území MČ Nové Mesto, ďalej od
centra, blízkosť vlakovej stanice ŽST Vinohrady. Dobrá dostupnosť MHD, najmä električkou. Bez možnosti
parkovania.

Areál situovaný v MČ Ružinov, v blízkosti centra,
veľmi dobrá pešia dostupnosť aj dostupnosť MHD
či automobilom. Možnosť parkovania vo vnútri
areálu.

Areál je situovaný v MČ Petržalka. Nie je tu
prirodzený pohyb ľudí, tažká dospupnosť pre
peších, dobrá dostupnosť MHD aj automobilom.
Možnosť parkovania vo vnútri areálu.

V rámci areálu je vytvorená komunita, ale priestor je
stále málo známy pre širokú verejnosť.

Priestor nie je momentálne využívaný verejnosťou, meno bude treba vybudovať od začiatku
avšak s potenicálom do budúcna.

Objekt nie je verejnosti známy.

Mesto by muselo platiť prenájom.

Mesto je vlastníkom.

Mesto je vlastníkom,
je nutné ale prekontrolovať stav objektu.

V horizonte dvoch rokov sa plánuje rekonštrukcia,
chod ReUse centra by ale nemala výrazne ovplyvniť.

Dlhodobá perspektíva, koncept ReUse centra
zapadá do plánov využitia celého brownfieldu Bazová.

Dlhodobá perspektíva.

Povolenie na opätovné používanie vecí viazané na
adresu priestoru a služby, ktoré by centrum ponúkalo.

Povolenie na opätovné používanie vecí viazané
na adresu priestoru a služby, ktoré by centrum
ponúkalo.

Povolenie na opätovné používanie vecí viazané
na adresu priestoru a služby, ktoré by centrum
ponúkalo.

Vytvorená komunita kreatívcov a zručných ľudí.

S vyprataním priestorov by mohli vypomôcť
zamestanaci Komunálneho podniku vzhľadom, že
v prietoroch majú dočasné sídlo.

Momentálne žiadne.

ZNÁMOSŤ
FINANČNÁ
NÁROČNOSŤ
DOČASNOSŤ/
DLHODOBOSŤ

POVOLENIA
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PARTNERSTVÁ
PROGRAM

PETRŽALKA | HANGÁR
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U respondentov najviac zarezonoval priestor na Bazovej ulici.
Za všetkých sprostredkujeme názor Ladislava Bira:
“Schvaľujem veľmi priestor pri kine Nostalgia. Myslím, že sa
tam sťahujú ľudia, ktorí rozmýšľajú a majú záujem o to okolie,
vzniká tam silná rezidenčná a biznisová štvrť, čiže by vedela
dodať aj vyrovnať dopyt aj ponuku na tieto veci. Cvernovka je
fajn, ale pre mesto je prospešné, ak vzniká viacero miest, ktoré
dokážu zdravo šíriť pozitívnu deviáciu do rôznych častí miest.
Petržalka sa mi zdá od ruky, aj keď viem, že je to veľmi pekná
mestská časť a veľa ľudí si k nej vytvorilo vzťah, ale industriálna budova, ktorá si tiež zaslúži druhú šancu, je pekný odkaz a
ľudia si to môžu spojiť s tým využívaním vecí. Budova si bude
vyžadovať nejaké investície a možno aj tie veci, keď pôjde o
upcykláciu, čiže pridanie hodnoty. Ak to bude mimo Cvernovky,
tak to bude vytvárať pocit zodpovednosti za vytvorenie identity
a klientely ”.
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7. P R Í L O H Y
KĽÚČOVÍ AKTÉRI ROZHOVOROV
V rámci poslednej kapitoly prílohy vám “predstavíme” dotazovaných stakeholderov (kľúčoví aktéri), s ktorými sme uskutočnili pološtrukturované rozhovory
v priebehu participatívneho procesu.
O.L.O.
Anna Vargová, Anna Rothbergová
O.L.O. sa v rámci svojich aktivít venuje
projektom ako napr. OLOmánia, kde sa
snažia vychovávať účastníkov k separovaniu odpadu a tým chrániť životné
prostredie. Ďalším projektom je “Dajme veciam druhý život ”, kde obyvatelia
môžu priniesť predmety, ktoré už nepotrebujú a tieto veci poputujú na charitu.

A S E KO L S K
Ronald Blaho
ASEKOL SK je neziskovo hospodáriaca
spoločnosť, ktorá v zastúpení výrobcov
a dovozcov elektrozariadení, batérií
a akumulátorov a obalov organizuje a financuje celoštátny systém zberu elektroodpadu, použitých batérií
a akumulátorov a triedený zber obalov. „Našim cieľom je byť komplexným
systémom pre rozšírenú zodpovednosť výrobcov a stať sa tak dôležitou súčasťou
prechodu na obehové hospodárstvo (cirkulárnu ekonomiku) čo bude najväčšia
výzva pre nadchádzajúce obdobie,“ hovorí Ronald Blaho.
R E PA I R A B LY
Daniela Laluhová
Repairably certifikuje výrobky, ktoré sú
navrhnuté pre jednoduché a cenovo dostupné opravy. Repairably sa usiluje o menšie
množstvo odpadu a lepšiu budúcnosť tým, že
podporuje návrh, výrobu a používanie skutočne opraviteľných výrobkov. Je zaručené,
že akýkoľvek certifikovaný produkt je prakticky opraviteľný. A to dáva zmysel.

Michal Hladký
Michal píše dejiny Košíc už od roku
2008. Spolu so svojím kolektívom pre
mesto vymýšľa stratégiu rozvoja tvorivosti a kultúry, a to celkom úspešne.
Medzi jeho nápady patrí Európske
hlavné mesto kultúry 2013, Master
plán 2020 či Košice – Kreatívne mesto
mediálneho umenia UNESCO.

B AT E R K Á R E Ň
Simona Hlaváčová a Janka Reháková
Baterkáreň je komplexným komunitným
priestorom, kde sa jej autorky pod jednou strechou snažia dostať pod kožu ich
zákazníkov päť pravidiel zerowaste životného štýlu. K ich činnosti patrí bezobalová
nákupná zóna, požičovňa vecí, predajňa
dobra či dobíjacia zóna, v ktorej usporiadavajú aj workshopy či podporné skupiny.
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N O VÁ C V E R N O V K A
Šymon Kliman, Laura Martonová
Našim hlavným poslaním je lepšie
mesto a spoločnosť. Okrem programu
zameraného na recykláciu a enviromentálne otázky sa priamo angažujeme
aj v zachraňovaní kultúrneho dedičstva.
Ponúkame Bratislave pomoc pri rozvíjaní
kreatívneho priemyslu, ktorý prispeje k
zvýšeniu kvality života ľudí v meste.
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G O E T H E H O I N Š T I T Ú T B R AT I S L AVA
Tamara Zajacová
Knižnica vecí je služba Goetheho inštitútu
ponúkajúca bezodplatné vypožičiavanie
praktických vecí do domácnosti, dielne,
prírody či na zábavu. Pani Zajacová hovorí, že knižnica vecí je: “výzva, ktorá má
ambíciu spájať ľudí a budovať v nich vedomie dôležitosti uvážlivého prístupu k
vlastneniu, zdieľaniu a vymieňaniu”.

Peter Brestovanský
Niekoľko rokov pôsobil v správe nehnuteľností, má prehľad v legislatíve týkajúcej sa elektra, stavieb a vybavenia objektov. Prednáša
na Stavebnej fakulte STU a na rôznych konferenciách. Venuje sa ultrabehu a aktuálne
pôsobí ako inštruktor skalného lezenia v
agentúre LazyRun, ktorá organizuje kempy a
teambuildingy.

O Z BY S T R O
Nicolas Giroux, Michal Gordiak,
Bystro je prvá komunitná obývačka. Funguje ako živý spoločenský organizmus,
kde môžeš organizovať a zapojiť sa do
širokej škály kultúrnych a spoločenských
akci. Ďalej tiež môžeš zdieľať, darovať,
požičiavať, opravovať alebo jednoducho
používať širokú škálu nástrojov a predmetov dostupných v Bystre.

CYKLOKUCHYŇA
Tomáš Peciar, Dan Kollár
Držíme sa hesla recyklovať až do posledného šroubíku. Každý komponent a
každú súčiastku rozoberáme a nechávame si všetko použitelné do budúcnosti. Z tohto dôvodu máme aj plný sklad
dielov a súčiastok ktoré inde nezoženiete. Nepáči sa nám kultúra kde kôli jednej zlomenej prkotine musíte kupovať
častokrát celý nový komponent a sme radi, keď k nám prídu kreatívni ludia a
zaujímajú sa ako sa veci rozoberajú a dávajú naspäť dokopy.

G R E E N F O U N DAT I O N
Ladislav Bíro
Ladislav Bíro sa za posledných 10 rokov
venoval environmentálnej výchove
a vzdelávaniu k trvalo udržateľnému
životu. V spolupráci so starostami,
poľnohospodármi a dobrovoľníkmi vysadil za 5 rokov približne 5000 stromov
do krajiny. Participatívnymi metódami
plánovania v kultúrnej krajine prispel
k udržateľnosti realizovaných projektov. Má osobnú skúsenosť s prácou dobrovoľníka v ReUSE centre vo Veľkej Británii. Podrobne nám popísal ako v predmetnom centre fungovalo.
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I K E A | D R U H Ý Ž I VOT N Á BY T K U
Martina Hlisnikovská
Zabezpečte svojmu nepotrebnému nábytku IKEA nový domov. Predáte ho u
nich v obchodnom dome IKEA, je to
celkom jednoduché. Všetko zvládnete
za pár minút pomocou ich on-line formulára. A samotný predaj? O ten sa už
postarajú. Váš nábytok predajú v kútiku so zľavneným tovarom za rovnakú
cenu, za akú ho od vás odkúpia. Nový majiteľ dostane záruku 1 rok, hovorí Mária
Hlisníkovská, špecialistka pre udržateľný rozvoj v spoločnosti IKEA.
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