
Internetový portál na predchádzanie vzniku odpadu

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne.

Ponuka pre vašu spoločnosť - webový portál.



Nevyhadzujme nevyužívané veci. 
Majú obrovskú hodnotu. 
Dajme ich tomu, 
komu ešte poslúžia :)



História
• 2011: vznik portálu Nevyhazujto.cz

• 2016: 50 000 registrovaných uživateľov

• 2017: vznik prvej obecnej verzie (praho.nevyhazujto.cz)

• 2018: grant Ministerstva životného prostredia ČR 

• 2019: modernizácie portálu

• 2020: Prvé firemné portály a Re-use pointy

• 2021: Vznik slovenskéj verzie – Nevyhadzujte.sk



Filozofia

• dať nevyužívaným veciam druhú šancu 
• umožniť užívateľom získať aj darovať
• predchádzať vzniku odpadu

→ podporovať sociálnu a ekologickú zodpovednosť
→ šetriť planétu  



ako vyzerá portál?



• užívateľ vyfotí vec, ktorú nepotrebuje
• nahodí ju na portál na svoj vytvorený profil
• záujemca si vec zarezervuje a dohodnú si odovzdanie

→intuitívne, rýchle a efektívne používanie

• PC, notebook, mobilný telefón
• komunikácia medzi užívateľmi
• možnosť hodnotenia užívateľov 

Ako portál funguje?



• viac ako 60 000 vecí našlo nového majiteľa

• viac ako 100 ton materiálu bolo zachráneného pred 

vyhodením

• viac ako 50 000 registrovaných užívatelov

• viac ako 60 000 unikátnych návštev za mesiac

• silná podpora samotných užívateľov

Zopár čísel..



• firemná verzia portálu napr. google.nevyhazujte.sk

• výmena tovaru len medzi zamestnancami

• vizuálny štýl podľa dizajn manuálu spoločnosti

→ služba zamestnancom
→ podpora ekologicky zodpovedného zmýšľanie
→ podpora sociálnej interakcie medzi zamestnancami

Firemné Nevyhazujte



• zriadenie stránok firma.nevyhadzujte.sk (vrátane 

prispôsobenia grafiky záhlaví stránok a banneru s grafikou 

firmy v päte stránok)

• prenájom a správa stránok firma.nevyhadzujte.sk

• komunikácia s užívateľmi stránok, správa užívateľských 

účtov a inzerátov je našou úlohou

• propagačné materiály 

• Možnosť pridania funkcie bazáru (predajné inzeráty, ktoré 

by sa neprepisovali do všeobecnejvezie Nevyhadzujte.sk) za 

príplatok 20 EUR mesačne k nižšie uveden.m cenám.

Čo obsahuje ponuka pre 
firemný portál? 



- zamestnanci sa do portálu prihlásia prostredníctvom 
svojho pracovného emailu či za pomocou unikátneho 
firemného kódu, ktorý vám poskytneme

- po prihlásení budú môcť ponúkať alebo získavať veci v 
rámci firmy (keby o vec nebol záujem v rámci firmy, 
inzerát "prepadne" na verejnú verziu nevyhadzujte.sk

- žiadne ľudské zdroje na strane firmy
- nulové vstupné investície, nie je potrebné obstarávať 

či tvoriť vlastné riešenie 



 Príklad firemných portálov (ČR)

• Nevyhazujto.cz spolupracuje s 
Accenture, Kooperativa, 
Škoda, YIT, Chiesi



– etablovaný brand Baterkáreň, transparentnosť a dôveru. 
Sme charakteristické širokouponukou služieb 
(konzultácie, prednášky, workshopy, usporiadavanie 
firemn.ch swapov atď) - vždy sa snažíme vytvoriť 
ponuku na mieru. Témy ako odpady, udržateľnosť, 
výroba drogérie či minimalizmus sú v našej stabilnej 
ponuke.

– Ponúkame taktiež možnosti : 
: dobrovoľníctva (nielen) pre vašich zamestnancov, 
: spolupráce pri usporiadavaní materiálnych zbierok 

pre organizácie či rodiny v núdzi
: spolupráce pre usporiadavaní naších vlastn.ch a 

unikátnych podujatí.
– : v Trnave práve chystáme nov. priestor - tzv. 

Zdielanú dielňu - pri ktorej je taktiež možnévytvoriť 
spoluprácu (finančn. alebo materiálny partnership). 

–

Výhody spolupráce s nami:



: dobrovoľníctva (nielen) pre vašich zamestnancov, 
: spolupráce pri usporiadavaní materiálnych zbierok 

pre organizácie či rodiny v núdzi
: spolupráce pre usporiadavaní naších vlastn.ch a 

unikátnych podujatí.
: v Trnave práve chystáme nový priestor - tzv. Zdielanú 

dielňu - pri ktorej je taktiež možnévytvoriť spoluprácu 
(finančn. alebo materiálny partnership). 

Ponúkame taktiež možnosti 



Má to zmysel. 



Ďakujem za Váš čas. 

Jana Reháková
Tel.: 910 395 762

Email: tim@nevyhadzujte.sk
Simona Hlaváčová
Tel.: 904 849 122

Email: tim@nevyhadzujte.sk

mailto:jana@nevyhadzujte.sk

