
Z akého dôvodu si si naposledy vymenil telefón za nový?
a. Pokazil sa a nedal sa opraviť
b. Pokazil sa a nedal som si ho opraviť lebo som už aj tak chcel/a nový
c. Pokazil sa a oprava stála priveľa, viac sa oplatilo kúpiť nový
d. Starý telefón nepodporoval všetky aplikácie, ktoré som chcel používať
e. Chcel/a som telefón s lepším fotoaparátom/ lepšou pamäťou, a pod.
f. Starý ma už jednoducho omrzel
g. Dostal som nový telefón ako dar
h. Iný 

Z akého dôvodu si ľudia na Slovensku najčastejšia 
menia mobilné telefóny? A kde končia tie staré? 

Čo si spravil so starým telefónom?
a. Mám ho v šuflíku
b. Predal som ho 
c. Posunul som ho mame/ dedovi, a pod.
d. Zahodil som ho
e. Daroval som ho človeku s horším sociálnym statusom
f. Iné 

Až 39% opýtaných si vymenilo starý telefón za nový preto, že sa 
pokazil a nedal sa opraviť (a), alebo bola jeho oprava príliš 
drahá (c). 
Najčastejšou odpoveďou bolo, že starý telefón už nevyhovoval 
rastúcim požiadavkám respondentov a rýchlemu technolog-
ickému vývoju (e). 
Repairably navrhuje: modulárne telefóny. 

Viac ako polovica respondentov má svoj starý telefón stále v 
šuflíku (a) - malej dekoncentrovanej skládke elektronického 
odpadu! 
Našťastie len 2% opýtaných nenašlo lepšie riešenie ako 
telefón zahodiť (d), ostatní ho komusi posunuli. 
Kam teda so starým mobilom? Opravovať, upcyklovať a 
hlavne dbať na to nech ten nový vydrží čo najdlhšie- a nech je 
opraviteľný.  
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Si domáci kutil?
a. Vôbec nie, nemám na to bunky, radšej prenechám túto prácu profesionálom
b. Bavilo by ma vŕtať sa vo veciach, ale kto má dnes na to čas?
c. Aj by som chcel/a, ale nemám na to nástroje a vôbec podmienky
d. Raz začas niečo opravím, len ak to je príliš komplikované, odnesiem to do servisu
e. Mám na to ľudí (manželku/ deda/ kamaráta/...)
f. Akože ja by som niečo opravovať? Keď sa niečo pokazí tak to vyhodím
g. Áno, a som na to hrdý

Vieme si ešte vôbec niečo doma opraviť sami? 
Aké ďalšie možnosti máme po ruke? 
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Je niekde v Tvojom okolí dielňa?
a. Áno, máme blízko dielňu kde si môžeš sám opraviť svoj prístroj/ 
 nábytok/a pod., s profesionálom ktorý poradí ak treba a 
 s potrebným vybavením 
b. Áno, bežný servis kam môžeš odniesť elektroniku keď sa Ti pokazí
c. Viem že máme v meste špecializovaný servis konkrétnej značky
d. Nie, keď som si chcel/a niečo (nechať) opraviť, nenašiel/a som v okolí 
 žiadne vhodné miesto
e. Neviem, nezaujímam sa o to

Opraviť pokazený výrobok v domácich podmienkach dokáže 
až prekvapivých 67% (d+e+g) respondentov. Asi sme to ako 
spoločnosť ešte celkom nezabudli. 
Ak tiež zoberieme do úvahy že 1 zo 7 ľudí (g) je domáci kutil, 
ktorý aktívne a úspešne opravuje, určite takého niekoho medzi 
známymi máte, a to by vás zaradilo do kategórie (e)- mám na 
to ľudí. 

Pri tejto otázke sme zabudli na jednu dôležitú možnosť, na čo 
sme boli mnohonásobne upozornení- domácu dielňu. Zdá sa, 
že blízkych dielní vôbec nie je toľko, ako domácich dieľní, 
ktoré sme ale pre tento krát započítali do možnosti (a).
Mierne znepokojivý je fakt, že až 34% opýtaných, nenašlo (d) 
či ani vôbec nehľadalo (e) kde svoj výrobok (nechať) opraviť. 
Názor Repairably: Možno nie dnes, ale zajtra budú zdieľané 
dieľne skvelý potenciál pre start-upy.
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8_Repairably

Aký je Tvoj vzťah k cirkulárnej ekonomike? 
a. Nikdy som to slovné spojenie nepočul/a
b. Kdesi som také čosi započul/a ale viac som sa o to nezaujímal/a
c. Rozumiem jej konceptu, ale myslím si že je to len súčasná móda a 
 dlho nevydrží
d. Som zástancom teórie cirkulárnej ekonomiky
e. Správam sa podľa jej zásad (prosím popíš ako): ...

Ako sa u nás darí Cirkulárnej ekonomike a ako sú na 
tom s popularitou výrobky z druhej ruky?
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6_Z druhej ruky

Aký je Tvoj vzťah k výrobkom (elektrosp., nábytok, telefón) z 2. ruky? 
a. Kupujem si zásadne len nové produkty
b. Raz som to skúsil/a ale nemal/a som s tým dobrú skúsenosť, už nikdy viac 
c. Rozmýšľal/a by som nad tým len v prípade že je to od špecializovaného obchodníka  
 a dostanem záruku aspoň 1 rok 
d. Alebo záruku na 2 roky? 
e. Ak z druhej ruky, tak musím poznať toho kto daný výrobok používal predo mnou,  
 aby som si vedel/a predstaviť ako sa k nemu správal 
f. Niekedy si kupujem použité výrobky, ale len preto, že sú cenovo oveľa výhodnejšie 
g. Bežne si kupujem použité výrobky cez na to určené aplikácie/ webové stránky

Až 47% ľudí uviedlo že toho o cirkulárnej ekonomike veľa 
nevie (a+b)- čo je skvelý potenciál na to aby sa stali jej podpor-
ovateľmi, teraz keď už o nej vedia viac.
Zatiaľ čo jej dnešným zástancom (d) sa snáď podarí previesť 
teóriu do praxe.

A mnohí možno ani nevedia že sa už cirkulárne správajú, ak 
napríklad separujú odpad, či zašívajú diery na ponožkách. 

Dobrá správa je, že len 3% opýtaných malo s výrobkami z 
druhej ruky zlú skúsenosť (b).
Vôbec neprekvapí, že veľký vplyv na rozhodovanie má cena, a 
preto väčšina (f) odpovedala, že po výrobku z druhej ruky 
siahne práve kvôli výhodnej cene. 
Pomerne veľká skupina ľudí tiež požaduje určité záruky, či už 
záruku na produkt (c+d) alebo známeho predchádzajúceho 
užívateľa (e) . Pretože čo ak sa pokazí (a nie je opraviteľný)? 
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Ak by si naisto vedel/a, že vysávač/ žehlička/ kávovar ktorý si 
práve kupuješ bude vždy jednoducho opraviteľný- a za adekvátnu sumu, aký cenový 
rozdiel by si bol/a ochotný/á akceptovať oproti iným výrobkom? 
a. 40%   b. 25%
c. 15%   d. 5%
e. Nie som ochotný/á zaplatiť viac
f. Možno by som bol/a ochotný/á zaplatiť viac, ale budem sa rozhodovať podľa 
 iného kritéria- podľa dizajnu, značky, odporúčania a pod. 

A nakoniec, má naše snaženie vôbec zmysel?
Ocenia spotrebitelia opraviteľné výrobky?

a

b
c

d

e

f

7_Opraviteľné výrobky
a

b

c

d

e

f

8_Repairably

Čo hovoríš na Repairably? 
a. Nejak ma táto téma neoslovila
b. Milá iniciatíva, ale nemyslím si že dokážete naozaj niečo zmeniť
c. Mňa sa vaše aktivity príliš nedotýkajú, ale držím vám palce
d. Ste super! Budem vás sledovať a podporovať
e. Chápem že to čo robíte pomôže mne ako spotrebiteľovi, tým že 
 budem vedieť rozpoznať výrobky, ktorú sú opraviteľné
f. Geniálna myšlienka! Kiežby to tak bolo napadlo mňa :D

Drahí výrobcovia, zmestí sa opraviteľnosť Vašich výrobkov do 
25% ceny produktu navyše? Pretože toľko je väčšina z nás (b) 
ochotná investovať do opraviteľného výrobku.
Aj keď, opakovane sme sa stretli aj s názorom že ani 100% 
navyše by nebolo veľa, ak je opraiteľnosť naozaj garantovaná.  
Názor Repairably: Opraviteľnosť nemusí nevyhnutne byť prida-
nou komplkáciu a dôvodom na zvýšenie ceny, je to vec 
invenčnosti a správnej organizácie. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám takto vyslovili svoju podporu! 
To, že chápete že Repairably je tu pre vás- spotrebiteľov (e), 
je  tiež veľmi motivujúce. 

Odhalili sme aj aj celkom slušné % potenciálnych inovátorov 
(f)- do toho! Ešte je treba vyriešiť mnoho svetových prob-
lémov a dobrých myšlienok nikdy nie je dosť. 

a

b
c

d

e

3_SR a cirkulárna ekonomika

a
b

c

d
e

f

g

6_Z druhej ruky


