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Najdôležitejšie je vzniku 
odpadu predchádzať a až 

následne triediť a 
recyklovať.

Snažíme sa o to, aby nám 
vznikalo minimum 

zmesového odpadu.



ČO vlastne JE REUSE CENTRUM?

✓ miesto, kde dostávajú funkčné, zachovalé, stále hodnotné 
predmety druhú šancu

✓ miesto, kam tieto predmety môžu obyvatelia bezodplatne 
priniesť

✓ miesto, kde ich za príspevok do verejnej zbierky môžu iní 
obyvatelia získať

✓ miesto, ktoré svojou funkciou vytvára priestor na aplikáciu 
princípov „9 R“



Inšpirácia z Európy
Reuse centrá - Viedeň, Helsinki, 

Praha



ČO je FUNKCIA nášho REUSE CENTRA?

✓ predchádzanie vzniku odpadu

✓ aplikácia nástrojov cirkulárnej ekonomiky:

• predĺženie životnosti opätovným použitím  vecí

• predĺženie životnosti opravou použitých vecí (dielňa)

✓ organizácia prednášok, workshopov a vzdelávacích 
programov 

✓ spolupráca s neziskovými organizáciami zameranými na 
pomoc sociálne slabším a znevýhodneným skupinám 
obyvateľstva



• KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia

• OC Korzo, Pestovateľská 13, Bratislava 

(vedľa budovy OLO)



AKO sme už POMOHLI BRATISLAVE?

✓ založili sme tradíciu „Mestských bazárov“

✓ otvorili sme stabilné reuse centrum KOLO

✓ vyzbierali sme už viac ako 60 ton predmetov, 
ktoré by vytvorili potenciálny odpad

✓ v priestoroch KOLO privítali už 10 000 
návštevníkov

✓ otvorili KOLO- HUB/ osvetové centrum na 
šírenie myšlienok cirkulárnej ekonomiky



AKO môžete PODPORIŤ našu myšlienku VY?

Pred vytvorením zbytočného odpadu sa skúste zamyslieť, či sa 
vec nedá ešte opätovne použiť. 

✓ Ak áno, prineste ju k nám do KOLO/ prijímame: 

o kuchynské potreby

o hračky a detský sortiment

o domáce a záhradkárske potreby

o kancelárske a školské potreby

o chovateľské potreby

o knihy, časopisy, DVD, CD, platne

o bicykle, kolobežky, odrážadlá, trojkolky

o športové potreby

o nečalúnený nábytok



KDE a KEDY nás 
NÁJDETE?

V OC Korzo

Pestovateľská 13, Bratislava

utorok - piatok 

od 10 - do 18 hod.

sobota - nedeľa 

od 10 - do 17 hod.

MDH: 

zastávka Avion-IKEA

61 a 96



Ďakujeme za pozornosť


