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VYBRANÉ MIESTA, KTORÉ VÁM V BRATISLAVE
POMÁHAJÚ TVORIŤ MENEJ ODPADU.
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Táto mapa je návodom, ako s odpadom
nakladať zodpovednejšie. Obsahuje zoznam miest významých pre cirkulárnu
ekonomiku (obehové hospodárstvo), cieľom ktorej je odpad nevytvárať, ale, naopak, využívať ho ako zdroj materiálu alebo energie. Cirkulárna ekonomika sa snaží
vytvárať služby a miesta, ktoré nám pomáhajú predchádzať vzniku odpadu: centrá
opätovného použitia, knižnice, komunitné
kompostoviská, bezobalové obchody. Táto
mapa má pomôcť všetkým zodpovedným
obyvateľom a návštevníkom Bratislavy,
ktorí sa chcú dozvedieť, kam sa stráca odpad, ktorý Bratislava denne vyprodukuje.

INCIEN je nezisková organizácia, ktorá
sa venuje zvyšovaniu povedomia a implementácii princípov cirkulárnej ekonomiky
na Slovensku. Občianske združenie Punkt
pracuje na projektoch podpory výskumu
v oblasti dizajnu, výtvarného umenia, architektúry a urbanizmu, komunitného života, miestnej ekonomiky a zodpovedného nakladania s odpadom.
Plná verzia cirkluárnej mapy je dostupná
na www.miestaprec.sk
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39

Cirkulárna mapa Bratislavy je výstupom
podujatia WhatCity? Mesto bez odpadu (18.-19. 10. 2019), ktoré zorganizovali občianske združenie Punkt a nezisková
organizácia Inštitút cirkulárnej ekonomiky. Podujatie sa venuje téme cirkulárnej
ekonomiky s cieľom poukázať na dôležitosť zodpovedného nakladania s odpadom
a vyzdvihnúť riešenia, kedy sa odpad stáva
znova zdrojom. V rámci podujatia sa uskutočnil odborný workshop pre samosprávy a netradičná exkurzia pre verejnosť po
miestach, kde odpad končí alebo dostáva
druhú šancu. Informácie o zastávkach exkurzie nájdete v tejto mape
.
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• TRHY

37

53

15

• BEZOBALOVÉ OBCHODY
• SECOND-HANDY

29

A UPCYKLOVANÉ OBLEČENIE
• SERVISY A OPRAVOVNE

29

35

58

21

• KOMUNITNÉ MIESTA
• ZBERNÉ DVORY
• ZBERNÉ MIESTA
Punkt, Incien © 2019

26

21

5
Slovensko každoročne vyprodukuje viac
ako 2 milióny ton komunálneho odpadu.
Viac ako polovica z neho končí na skládkach. Míňame prírodné zdroje, v mnohých prípadoch neobnoviteľné, aby sme
vytvárali nové produkty, pričom spotreba exponenciálne rastie. Za tvorbu odpadu neprijímame zodpovednosť, náš vzťah
s odpadom končí, keď ho vyhodíme do
smetného koša. Odpad, ktorý doma vyhodíme však nezmizne niekam „preč“. Zberová spoločnosť ho pravdepodobne odvezie
na skládku alebo na miesto, kde sa spracováva. Aj keď zberné dvory, recyklačné linky,
spaľovne či čistiarne odpadových vôd nevidíme, existujú. Rozhodli sme sa vám ich
priblížiť pomocou projektu Miesta preč,
ktorý hovorí o živote odpadu za kontajnerom, poukazuje na potrebu vnímať odpad, ako súčasť života a upozorňuje na jeho dopad.
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SERVISY A OPRAVOVNE

35 Krajčírstvo Ružena Kozová

40 OZ Free Food

oprava a úprava odevov

komunitná chladnička

Brančská 3

Nová Cvernovka – Račianska 78

KOMUNITNÉ MIESTA

41

Laundromat Café

samoobslužná komunitná práčovňa
Ružová dolina 33

VYBRANÉ MIESTA, KTORÉ VÁM V BRATISLAVE
POMÁHAJÚ TVORIŤ MENEJ ODPADU.
TRHY
1

Blší trh na Interi

Trnavská cesta 33

BEZOBALOVÉ OBCHODY
2

U Vážky

14 Vani

ZBERNÉ DVORY

26

čapovaná drogéria
• Trhovisko – Miletičova 17

Ivanská cesta 18

• Jesenského 5-9

Ak už nevyužívate alebo nepotrebujete ná-

• Stará Tržnica – Námestie SNP 25

bytok IKEA, môžete mu darovať druhý život

Stará Tržnica

– ponúknuť ho na stránke druhyzivotnabyt-

Námestie SNP 25

ku.sk. Stačí ak nahráte fotografie s popisom

Stará tržnica je mestským centrom, ktoré po-

výrobku a zamestnanci IKEA navrhnú cenu,

núka trhy, kultúrne podujatia a služby s prida-

15

Normálka

36

Bučina Eko

Fresh Market – Rožňavská 1/A

Kutlíkova 13

neným tovarom. Ako zákazník dostanete re-

Bratislavy. Každú sobotu sa tu koná miestny

Pri seči 1

fundačnú kartu s čiastkou vo výške predajnej

Trh-Piac-Markt, kde môžete nakúpiť potravi-

O drevný odpad, starý nábytok, stavebné dre-

ceny nábytku, ktorú môže použiť pri ďalšom

ny od lokálnych farmárov a producentov. Trh

vo, drevné materiály, okná či dvere majú zá-

nákupe v IKEA. Výrobky s označením Druhý

ponúka tiež sprievodný program, blšie trhy,

ujem rôzne spoločnosti. Spoločnosť Bučina

život nábytku sa predávajú v obchodnom do-

programy pre deti a ďalšie aktivity. Počas trva-

Eko recykluje všetko od starého nábytku cez

me IKEA v kútiku so zlacneným tovarom za

nia trhu je možné pri vchode do Tržnice odo-

suché drevné materiály až po čerstvé odpa-

upcyklované oblečenie

rovnakú cenu, za akú ho obchodný reťazec

vzdať použitý kuchynský olej. V ostatné dni

dové drevo. Realizuje zber, logistiku, triede-

Nová Cvernovka – Račianska 78

odkúpil. Okrem vrátenia života nábytku od

slúži priestor Tržnice na organizáciu rôznych

nie a primárnu úpravu širokej škály drevného

zákazníkov, sa do kútiku so zlacneným to-

kultúrnych a spoločenských podujatí. V budo-

odpadu na jeho ďalšie zhodnotenie. Spraco-

varom dostanú výrobky, ktoré zákazník vráti

ve sa nachádzajú tiež stále prevádzky: Lab.cafe

vané drevo sa využíva aj na výrobu nového

second-hand, upcyklované oblečenie

v poškodenom obale alebo ich reklamuje, po-

– dielňa a co-working kaviareň, up city! – po-

nábytku.

Obchodná 48

škodené výrobky alebo vystavený tovar.

žičovňa elektrických áut, kolobežiek a bicyklov,

Blumentálska 25

16
4

U Dobrožrúta

bezobalové potraviny a drogéria

FRL/PEOPLE ON EARTH

• Radlinského 2
• Nová Cvernovka – Račianska 78

5

Bio Obchod Slnečnica

17

NOSENE

bezobalové potraviny a drogéria
Kvačalova 49

Bartinki

Nová Cvernovka – Račianska 78

6

Zelený obchod

užší výber bezobalových potravín a drogéria
Fresh Market – Rožňavská 1/A

19

Bagbet

Karpatská 2

27 Jaromír Tóth

Yeme

20 SWAP v Dunaji

bezobalové čistiace prostriedky

posledná nedeľa v mesiaci

• Námestie SNP 18

KC Dunaj – Nedbalova 3

• Panorama City – Landererova 6-8
• Tomášikova 46

21 TEXTILE house

oprava obuvi

Výčap u Ernöho – piváreň s miestnym pivom

Hálkova 702/4 (Za kasárňou) pri OD Slimák

z pivovaru Shenk v Starej tržnici a Foodstock
Bistro s ázijsky ladenou kuchyňou.

43

Aupark – Einsteinova 18

29 Top Service

Ekocharita

oprava obuvi a drobností

Kopčianska 16

• Central – Metodova 6

Čo sa deje so starým oblečením, keď ho vyho-

prirodna kozmetika

• Špitálska 21

• Tesco Lamač – Lamačská cesta 1/C

Námestie SNP 1

• Rajská 5

• Bory Mall – Lamač 6780

Hájpark komunitný priestor

deného oblečenia putuje ľuďom v núdzi pro-

• Radlinského 4

• TESCO Extra – Panónska cesta 25

Kutlíkova 13

stredníctvom rôznych partnerských charita-

• Štefanovičova 7

• OC Danubia – Panónska cesta 16

Obytný komplex sa nachádza neďaleko du-

tívnych organizácií, časť sa predá a časť ide

najskej hrádze, dostihovej dráhy, či jaze-

na recykláciu.

čapovaná drogéria

• Košická 45

• podchod, Hodžovo námestie

• Mierová 67

• Twin City C – Mlynské nivy 1

• Trnavská cesta 64

30 Oprava obuvi
Shopping Palace – Cesta na Senec 2/A

• M. Schneidera-Trnavského 4

10

Biologika

čapovaná drogéria

• Námestie hraničiarov 2
• Šintavská 24

Oprava obuvi

NC Hron – Dudvážska 5

Trenčianska 56F

11

BioBa

37

ra Malý Draždiak. Ekologický aspekt návr-

32 B&B servis

hrada, ihrisko a park. V každom vchode je sa-

• Nedbalova 11

Eurovea – Pribinova 8

munitná záhrada, komunitné kompostovisko

Tomášikova 5

• Rajská 2

čapovaná drogéria

Ventúrska 3

Vysoká 32

Fresh Market – Rožňavská 1/A

13

Naturlove

čapovaná drogéria

24 Sekáč
second-hand, čapovaná drogéria
Kazanská 58

Pod lipami 1

34 CloTex

• Trnavské mýto (podchod), Šancová

25 Burzoblšák
Drieňová 6

38 Bystro

44

zber viacerých druhov odpadu
ŽP EKO QELET: výkup autovrakov
Pri Šajbách 1

Spaľovňa komunálneho
odpadu OLO

• Bezobalové obchody

Vlčie hrdlo 72

• Servisy a opravovne

V bratislavskej spaľovni odpadu OLO v areá-

• Komunitné miesta

li Vlčie hrdlo sa zmesový komunálny odpad

• Zberné dvory

energeticky zhodnocuje, mení sa na teplo

• Zberné miesta

a elektrickú energiu. Teplo získané pri spaľo-

• Požičovne bicyklov

vaní odpadu sa využíva na výrobu pary, ktorá

• Prenájom áut

slúži pre vlastnú spotrebu technológie. Časť

• Požičovne PC hier

vyrobenej elektriny je použitá pre spotrebu

• Požičovne hračiek

spaľovne a zvyšok je vedený do verejnej roz-

• Knižné búdky

vodnej siete. Kapacita spaľovne je 135-tisíc

• Požičovne náradia

ton odpadu ročne. V súčasnosti spaľovňa od-

• Požičovne športového vybavenia

padu dokáže kapacitne zabezpečiť energe-

• Elektro opravovne

tické zhodnotenie zmesového komunálneho

• Servisy bicyklov

odpadu zvážaného v rámci hlavného mesta.

• Komunitné záhrady

Životnosť spaľovne je, podľa znaleckého po-

• Komunitné kompostoviská

sudku, minimálne do roku 2027 a pri riadnom

• Zberné miesto – drobný elektroodpad,

udržiavaní sa ešte predĺži. Aj z tohto dôvodu prebiehajú v spaľovni odpadu pravidelné

Zberný dvor OLO
Stará Ivanská cesta 2
Zberný dvor OLO je najväčším zberným dvo-

komunitná opravovňa, knižnica vecí

rom v Bratislave, na ktorom je možné odo-

Karpatská 3

vzdať najviac druhov odpadov. Podmienkou
vstupu na zberný dvor je preukázanie trva-

39 Goetheho inštitút

• Second-handy a upcyklované oblečenie

baterky
• Čistiarne odpadových vôd

technologické odstávky s cieľom zabezpečiť
bezproblémovú prevádzkyschopnosť technologických častí spaľovne.

Autori projektu:

Devín

lého pobytu alebo vlastníctva nehnuteľnosti

komunitná opravovňa

v Bratislave, vyplnenie formulára návštevníka,

Panenská 33

dodržiavanie pokynov zamestnancov zber-

Partner Cirkulárnej mapy Bratislavy:

z údržby zelene
Kozičova 24

52 Devínska Nová Ves

59

Spoluorganizátori:

zber viacerých druhov odpadu
Eisnerova 25

53 Petržalka
zber viacerých druhov odpadu
Ondreja Štefanka 6

54 Jarovce
zber viacerých druhov odpadu

Vývojová 8

56 Čunovo

komunitná obývačka

oprava obuvi, textilu a kože
• Royko passage – Obchodná 22

49 Rača

zber viacerých druhov odpadu

a kaviareň s bezobalovým obchodom.
obuv, kufre, vaky, kabelky, tašky, bund

Račianska 28

55 Rusovce

kovanie bicyklov sú k dispozícii aj vonkajšie

bezobalové potraviny a drogéria

23 NOX Vintage store

z údržby zelene (1m3/osoba/mesiac)

Trnková

susedskej komunity podporuje spoločná zá-

stojany a prístrešky. Súčasťou areálu je aj ko-

33 Oprava koženého tovaru

zber biologicky rozložiteľného odpadu

plasty, odpad z údržby zelene a drevo)

mostatná uzamykateľná miestnosť, pre par-

22 GENESIS fashion

48 Nové Mesto

(drobný stavebný odpad, papier, sklo,

hu spočíva vo využití dažďovej vody v areáli

kľúčová služba, oprava obuvi

Mydlinka

Zberom oblečenia prispievate k recyklácií
a zhodnoteniu tejto suroviny. Časť pretrie-

second-hand

12

díte do kontajnera na textil pri vašom dome?

a zavlažovaní vodou z vlastnej studne. Vznik

31

Majerská

• Trhy

zber biologicky rozložiteľného odpadu

• Polus City Center – Vajnorská 100

Bioraj

zber viacerých druhov odpadu

51

28 Vladimíra Barutová

• Vintage Shop, Františkánske námestie 7

9

58

Pri pastierni

• Avion – Ivanská cesta 16

Dr. Feelgood

47 Vrakuňa

(rastlinného) odpadu

second-hand

8

zber záhradného odpadu

zber biologicky rozložiteľného

zelenými rastlinami, Viecha malých vinárov,

oprava obuvi a brašnárstvo

7

45 Ružinov

50 Vajnory

Čajový ateliér – komunitný priestor a Oáza so

18

prichádza na zberný dvor v sobotu.

Dvojkrížna

nou hodnotou pre obyvateľov aj návštevníkov

bezobalové potraviny a drogéria

du sumou 0,078 Eur/kg. Najviac návštevníkov

papier, sklo, plasty, odpad z údržby zelene)

42

ZOZNAM VŠETKÝCH
MIEST NÁJDETE NA
WWW.MIESTAPREC.SK

len odovzdanie drobného stavebného odpa-

(objemný odpad, drobný stavebný odpad,

za ktorú nábytok ponúknu v kútiku so zlac-

SECOND-HANDY
A UPCYKLOVANÉ OBLEČENIE

v zbernom dvore je zdarma, spoplatnené je

zber viacerých druhov odpadu

bezobalové potraviny a čapovaná drogéria

Bezobalovo

ZBERNÉ MIESTA

roztriedený odpad. Odovzdanie odpadu

46 Podunajské Biskupice

bezobalové potraviny a drogéria

3

Na zberný dvor je potrebné doniesť vopred

Mlynské luhy 19

IKEA Recovery Center
Kútik so zlacneným tovarom

(každá sobota 9:00-15:00)

ného dvora a vstup s vozidlom do 3,5 tony.

zber viacerých druhov odpadu
Na hrádzi

57 Záhorská Bystrica
zber viacerých druhov odpadu
Československých tankistov 1

BVS Čistiareň odpadových vôd
Betliarska 2
Čo sa deje s vodou, ktorú vypustíte z vane

Partneri:

po večernom kúpeli alebo ňou spláchnete
záchod? Voda odchádza do jednej z čistiarní
odpadových vôd, kde sa vyčistí mechanicky
a biologicky. Odtiaľ ju vyčistenú vypustia do
prírodných recipientov. Stálu expozíciu o vodárenských zdrojoch aj čistiarňach odpadových vôd nájdete počas celého roka vo Vodárenskom múzeu, Devínska cesta 1, Bratislava.
Projekt bol uvedený na podujatí:

60 Zber použitého

kuchynského oleja
Viac informácií na:

slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/predajne/
zber-pouziteho-kuchynskeho-oleja/

61

Zber kefiek Curaprox

Viac informácií na:
curaprox.com/sk-sk/kam-mozetepriniest-pouzitu-kefku

www.whatcity.sk
Použité fotografie sú z archívu partnerov

