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ÚVOD 

 Pojmy fast a slow fashion sú v dnešnom svete často rozoberané. Nachádzame sa 

v tzv. rýchlej dobe, ktorá nám ponúka modernizáciu, nové lepšie výrobky, ktorými 

nahrádzame tie staré. Ľudia chcú v dnešnej dobe stále viac a rýchlejšie spotrebovávať. 

Tieto najnovšie trendy robia náš život omnoho  pohodlnejší. Vytvárajú mienku, že čím 

viac vlastníme, tým je naše postavenie v spoločnosti významnejšie. Lenže v skutočnosti 

nám len spoločnosť podsúva lacné a menej kvalitné reťazce, ktoré vo veľa prípadoch 

ťažia aj z práce maloletých, ktorí častokrát dostanú za prácu menej ako je minimálna 

mzda. Módny priemysel patrí k najšpinavším priemyslom z celého sveta. Veľkou 

mierou prispieva aj k znečisteniu životného prostredia na našej planéte. Veď len na 

výrobu jedného bavlneného trička sa spotrebuje približne 2900 litrov vody. Väčšinou 

ľudia nakupovaním týchto kusov oblečenia nevedomky podporujú tento priemysel. 

Avšak sa začína ozývať čo raz viac ľudí kvôli tejto problematike a snažia sa širokej 

verejnosti lepšie priblížiť problém rýchleho konzumu a výhody miestnych slow fashion 

výrobcov. V práci si lepšie priblížime tento problém rýchlej a módy a porovnáme ho 

s pomalou. 
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1. FAST FASHION VS SLOW FASHION 

 Móda pre ľudí nepredstavuje len obyčajné oblečenie, ale hlavne aj životný štýl, ktorý 

sa časom vyvíja. Módou môžeme vyjadriť kým sme. Móda funguje na základe, že 

výrobcovia začnú napodobňovať toho, ktorý prestal prvý napodobňovať ostatných. 

Veľa ľudí má podobný vkus, ale sezónne kolekcie sa často striedajú, ľudia nadobúdajú 

pocit potreby zbavovať sa starých vecí a kupovať si nové. Lipovetsky uviedol, že móda 

sa dostane do kolobehu štylizácie a rýchlych zmien. Zmena nastane aj v vo výrobe. 

Oblečenie je vyrábané tak, aby nemalo vysokú životnosť. Módna ekonomika je riadená 

zákonom odlišnosti, zmien a rýchlosti. (Lipovetsky, 2010) 

 Továrne módneho priemyslu používajú na farbenie a výrobu nepremokavého 

oblečenia toxické chemikálie . Tieto chemikálie pomerne často unikajú do životného 

prostredia počas výrobného procesu. A čo je ešte znepokojujúcejšie, všetko, čo sa 

dostane do zásobovania vodou, končí v potravinovom reťazci. Aj oblečenie vyrobené 

z prírodnejších produktov vedie pri rýchlej móde k zničeniu životného prostredia. 

Napríklad dopyt po bavlne ničí biotop a poľnohospodárstvo. Chovatelia bavlny klesajú 

na dno dodávateľských reťazcov a jediná možnosť ako prežiť sú ničivé spôsoby 

poľnohospodárstva.  

 Ak je konečný produkt lacný, môžeme si byť skoro  istý, že s ľuďmi, ktorí ho 

vyrobili, sa nezaobchádza spravodlivo. Nízke mzdy, nebezpečné pracovné podmienky 

a nedostatok ľudských práv sú aj naďalej nákladmi na výrobu módy. Spolu s cenou je 

pre fast fashion výrobu rozhodujúca aj rýchlosť, čo znamená, že pracovníci sú 

prepracovaní a vedie dokonca k tomu, že na uspokojenie požiadaviek spoločnosti je vo 

veľa prípadoch použitá aj detská a otrocká práca. Sú to komunity v menej vyspelých 

krajinách. (www.betterworldapparel.com, 2019)  
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2. FAST FASHION 

 Z praktického hľadiska nám oblečenie slúži najmä na zahalenie tela, na jeho ochranu 

pred chladom a vonkajšími vplyvmi. Vďaka jeho estetickej funkcii vznikla móda 

a módny priemysel, ktorý sa výrazne mení. (Hubková Blabla, 2018) 

 V minulých storočiach bolo postavenie človeka určované spoločenským statusom. 

Tí bohatší si nechali šiť oblečenie na mieru a chudobnejší boli odkázaní sami sa seba, 

alebo na zdedené oblečenie. Bolo určené čo presne by mali ľudia kam nosiť. Časom 

došlo k istému spoločenskému uvoľneniu, konkrétne v 60. rokoch, čo si môžeme 

všimnúť aj v oblasti obliekania. Oblečenie sa stalo novým rozmerov na vyjadrenie 

individuality jednotlivca. Do popredia sa dostali rôzni módny návrhári a začali vznikať 

prvé obchodné domy. Trendom sa stalo jednoduché a dostupné oblečenie.  

 Najskôr boli dostupné len dve kolekcie ročne a to jar/leto a jeseň/zima. Časom 

vznikalo množstvo ďalších medzisezónnych kolekcií, ktoré viedli až k dnešným 

minikolekciám. Každý týždeň obchody naskladňujú nový tovar, čo vytvára tlak aj na 

tých ktorí ho vyrábajú a aj na kupujúcich. Novinky vytvárajú dennodenne pocit nutnosti 

a túžby nakupovať. Hubková uviedla, že výsledkom tohto kolobehu je preplnená skriňa 

a pocit, že si stále nemáme čo obliecť. (Hubková Blabla, 2018) Takto vznikol koncept 

rýchlej módy, fast fashion. Týmto pojmom charakterizujeme dostupnú a lacnú módu, 

ktorá prenáša trendy z prehliadkových mól do obyčajných obchodov. 

 Fletcher tvrdí, že táto rýchla móda je o chamtivosti. Chce zarobiť a predať čo 

najviac. Rýchle dodanie a výroba lacného oblečenia je možná len vďaka využitiu lacnej 

pracovnej sily a prírodných zdrojov. Ďalej podľa Fletcher je fast fashion javom, ktorý 

bol navrhnutý tak, aby bol rýchly, jednoduchý a lacný na výrobu. Móda sa stala 

nástrojom, ktorým zvyšovali firmy svoje zisky a produkciu. (Fletcher, 2010) 

 

2.1. Ako rýchla móda ovplyvňuje našu planétu 

 Medzi najznámejšie reťazce, o ktorých vieme, že používajú a podporujú rýchlu 

módu patria značky ako Zara, H&M, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, atď. Jestvuje 

veľa dôvodov prečo nenakupovať fast fashion značky. Napríklad značka Victoria´s 

secter svoju spodnú bielizeň síce vyrába z ekologických materiálov, ale bavlnu, 

z ktorých sú odevy vyrábané zbierali malé deti. Primark vyrába svoje odevy hlavne 

v Bangladéši, kde sú pre pracovníkov katastrofálne podmienky a veľakrát aj nesprávne 

ohodnotená práca. V roku 2014 jedno dievča z Belfastu našlo vo svojich novo 
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zakúpených nohaviciach odkaz od jedného čínskeho pracovníka, ktorý pracuje vyše 15 

hodín denne, nedostáva jesť a žiada o pomoc. Podobný incident vyplával na povrch aj 

pri značke Zara a teda, pracovníčky v Brazílii pracovali na zemi a v tme v otrockých 

podmienkach až 16 hodín denne, pričom najmladšia z nich mala len 16 rokov. 

(www.bbc.com, 2014) 

 Rýchla móda nám ponúka desiatky tisíc módnych trendov. Módny cyklus má 

približne až 50 ročných období. Používa nekvalitné a lacné materiály, ktoré sú 

výsledkom znehodnotenia oblečenia po niekoľkých vypratiach. Ročne sa vyrobí 80 

miliárd kusov oblečenia, to je 11-krát viac ako počet celej svetovej populácie. Odhaduje 

sa, že kupujeme o 60% viac oblečenia ako v roku 2000. Najviac oblečenia v Európe 

nakupujú Briti, a to priemerne 26,7 kg na osobu ročne. Medzitým končia tisíce ton 

oblečenia v odpadoch domácností, pričom 80% putuje na skládku. (Farkaš, 2018)  

 Veľakrát sme prekvapení, ako to, že oblečenie je tak lacné. Niekedy môže jeden kus 

stáť len 5 EUR. To je cena, ktorú zaplatíme, ale pracovníci a naša príroda zaplatia oveľa 

viac. Okrem znečisťovania životného prostredia sú vykorisťovaní pracovníci v 

módnom priemysle, ktorí prichádzajú do kontaktu s toxickými látkami. V prieskume z 

roku 2012, kde skúmali riflovinový materiál od známych značiek, zistili, že niektoré 

látky použité na výrobu džínsov sú vysoko toxické. Síce ľudia nie sú týmito látkami pri 

ich nosení postihnutí, podieľajú sa na znečisťovaní menej viditeľnou cestou. Pri 

každom praní sa tieto toxické látky  uvoľňujú a odplavujú do kanalizácie, čím sa ďalej 

dostávajú do životného prostredia, kde znečisťujú vodu aj pôdu. (Farkaš, 2018) 

 Často sa nepodarí predať všetko vyrobené oblečenie a výrobcovia sa s tým 

vysporiadavajú každý po svojom. Niektoré značky predávajú oblečenie za zvýhodnené 

ceny svojim zamestnancom iné ich predávajú svojim obchodným partnerom, ktorí len 

vymenia štítky a oblečenie znova predávajú, prípadne ho darujú charite. Extrémny 

prípad je z roku 2017, keď značka Burberry spálila nepredaný tovar v hodnote viac ako 

36 moliónov dolárov. Podobne postupuje napríklad aj značka H&M. (www.bbc.com, 

2018)  

 

2.2. Udržateľnosť fast fashion značiek 

 Módny priemysel v poslednej dobe vyslyšal výzvu na udržateľnosť a eticky zdravú 

výrobu. V nasledujúcej kapitole Vám priblížime ako sa snažia byť vybrané fast fashion 

reťazce udržateľné a aké ekologické postupy a materiály používajú pri výrobe. 
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2.2.1 ZARA 

 Značky ako Zara, Stradivarius, Bershka či Pull & Bear patria pod skupinu značiek 

Inditex ktorá sa zaviazala, že do roku 2023 bude pri výrobe používať len udržateľnú 

viskózu a do roku 2025 len udržateľný polyester, bavlnu a ľan. To teda znamená, že 

bavlna bude získavaná z udržateľných zdrojov, prípadne recyklovaná, pričom polyester 

bude len recyklovaný. Až 90% produktov je vyrobených z týchto materiálov, takže to 

pre spoločnosť bude naozaj veľký krok vpred. Všetky predajne Zara sú od začiatku roka 

2020 eko-efektívne. Čo znamená, že predajne spotrebujú o 40% menej vody ako 

klasické predajne a o 20% menej elektrickej energie. V súčasnosti tento štandard spĺňa 

86% predajní na celom svete. Už dnes značka ponúka udržateľnejšie alternatívy v 

kolekcii Join Life. (Straska, 2019) 

 

2.2.2 Mango 

 Mango za Zarou nezaostáva a tiež robí veľké kroky vpred. Značka sa zaviazala, že 

zvýši využívanie udržateľnejších materiálov vo všetkých svojich produktoch. 

Nezverejnili žiadne termíny, ale ich udržateľná produkcia sa za rok 2018 zdvojnásobila. 

Mango sľubuje, že do roku 2022 bude využívať 50% organickej bavlny. Keď si to 

porovnáme s ostatnými výrobcami je to oveľa menej. Avšak príjemnú zmenu 

predstavuje udržateľná kolekcia za priaznivé ceny Mango Commited. Značka už dnes 

vo veľkej miere využíva materiály ako lyocell, ktorý spotrebúva omnoho menej energie 

ako bavlna a je vyrobený z udržateľného dreva. (Straska, 2019) 

 

2.2.3 Asos 

 Asos je jeden z najväčších online predajcov v módnom priemysle. Svojich 

pracovníkov zaškolil do oblasti udržateľnosti a v roku 2020 spustili recyklačné 

programy vo Veľkej Británii a v Nemecku, ktoré pomáhajú zákazníkom recyklovať 

staré oblečenie. Vytvorili špeciálne kurzy cirkulárnej ekonomiky pre londýnsku 

univerzitu London College of Fashion. Asos nechce len nahradiť materiály 

ekologickejšími, ale od základov zmeniť celý model fast fashion fungovania v 

spoločnosti. Chcú zmeniť svoje procesy tak, aby spĺňali kritéria cirkulárnej ekonomiky, 

a do roku 2020 chceli zredukovať svoju uhlíkovú stopu v oblastiach ako balenie, 

dodávanie tovaru a cestovanie, išlo až o 90% redukciu. Momentálne nie sú výsledky 
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koľko presne sa im podarilo zredukovať, ale 90%  to ešte nebolo. Vo svojej ponuke 

majú Eco Edit, v ktorom sú len odevy, ktoré sú ekologickejšie a udržateľné a tiež 

spolupracujú s daľšími iniciatívami na podporu etickej práce a životného prostredia. 

(Straska, 2019) 

 

2.2.4 H&M 

 Reťazec H&M momentálne patrí medzi najkritizovanejšie fast fashion značky. To 

sa však rozhodli zmeniť. Pod H&M patria aj značky Arket, Cos a Other Stories. Do 

roku 2030 budú používať iba recyklované materiály alebo materiály, ktoré boli získané 

z udržateľných zdrojov. V súčasnosti tieto materiály tvoria len približne 60% ich 

ponuky. H&M chce týmto krokom od základov zmeniť model doterajšej rýchlej módy, 

ktorá bola založená na expresnej výmene trendov a tovaru.  Aj keď sú udržateľné 

materiály krokom vpred, no ak bude značka naďalej produkovať kvantum nových 

produktov takmer každý deň, nebude až tak významná v cirkulárnej ekonomike, ktorá 

je založená na nižšej miere konzumu. Do roku 2040 sa značka zaviazala znížiť svoju 

uhlíkovú stopu o 40% a plánujú odštartovať 100% využívanie obnoviteľnej energie. 

Ekologickejšie a udržateľné kúsky H&M dnes môžeme nájsť v kolekcii Conscious. 

(Straska, 2019) 

 

2.2.5 Levi´s 

 Levi’s, svetový líder nielen v džínsovine, ale aj v odevoch, je dostupný vo viac ako 

100 krajinách po celom svete. Oblečenie Levi's, ktoré si obliekli kovboji, prezidenti a 

všetci medzi nimi. Značka propaguje ekologické a udržateľné postupy, ako je 

recyklovateľná džínsovina, bavlna pochádzajúca z etického pôvodu, a inovácie na 

zníženie spotreby vody. Okrem toho umožňuje svojim zamestnancom a iným 

organizáciám na pomoc ľudí odkúpiť nepredané kusy oblečenia. Spoločnosť Levi´s sa 

v roku 2018 zaviazala k 40% zníženiu emisií skleníkových plynov v celom svojom 

dodávateľskom reťazci do roku 2025. To znamená, že spoločnosť Levi's chce už za 

menej ako päť rokov zmeniť spôsob, akým je napájaná ich globálna sieť čo je viac ako 

500 tovární. V súčasnosti Levi´s patrí medzi 35 značiek, ktoré najviac podporujú etické 

a udržateľné oblečenie, ktoré sa stavajú proti rýchlej móde. (www.stand.earth, 2018) 

 

 

http://www.stand.earth/
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3. SLOW FASHION 

 Termín slow fashion predstavuje nový fenomén v módnom priemysle, ktorý 

zodpovedne konzumuje a produkuje prírodné zdroje s rešpektom voči životnému 

prostrediu. Pojem slow fashion prvýkrát spomenula Kate Fletcher v roku 2007.  

(Fletcher, 2010) 

 Tzv. pomalá móda vznikla ako reakcia na mimoriadne rýchle tempo módneho 

priemyslu. Namiesto kvantity sa zameriava na kvalitu vyprodukovaných výrobkov. 

Jedno z kritérií slow fashion je kvalita a s ňou sa spája vyššia cena. Cieľom pomalej 

módy je, aby ľudia vlastnili síce menej, ale za to viac kvalitného oblečenia, ktoré sa 

bude dať v prípade poškodenia opraviť a nebudú hneď musieť kupovať nové a lacné 

odevy. Pomalá móda sa orientuje na environment, udržateľnosť, etické aspekty 

a spravodlivosť. (Fletcher, 2010) 

 V koncepte slow fashion platí rovnosť, čo znamená, že móda by mala byť dostupná 

všetkým a rovnako. Pracovníci by mali byť spravodlivo ohodnotení a aj ich celkové 

zlepšenie podmienok v práci. Autenticita uznáva kvalitu, remeslá a tradičné techniky, 

ktoré robia výrobok jedinečným. Slow fashion sa zameriava aj na funkčnosť produktov, 

na ich maximálne využitie a užitočnosť. Dôležité je aj využitie lokálnych zdrojov 

a následné zameranie na lokálny obchod. Cieľom exkluzivity v pomalej móde sú 

jedinečné odevy, ktorými spotrebitelia môžu vyjadriť svoju osobnosť. Toto bolo 5 

dimenzii slow fashion, ktoré rozpracovali Jung a Jin. (www.onlinelibraly.wiley.com, 

2014) 

 Módny priemysel veľkou časťou prispieva k celosvetovému problému, ktorý tvorí 

ekologický dlh, lebo podniky vyrábajú veľa oblečenia, ktoré neskôr vyhadzujú, čo je 

pre našu planétu veľké plytvanie. Prírodné zdroje sú obmedzené a aj Zem má svoje 

limity, ktoré sa musíme naučiť rešpektovať ak chceme mať priaznivú budúcnosť. Toto 

je podstata udržateľnej módy, ktorá myslí na naše budúce generácie. Vo svojom diele 

Hubková veľmi dobre poznamenala že, ,,Naša planéta ponúka dosť pre ľudské potreby, 

ale nie pre ľudskú chamtivosť.“  (Hubková Blabla, 2018) 

 

3.1 Prečo podporovať slow fashion výrobcov 

 Ako spotrebitelia si čoraz viac uvedomujeme svoje nákupy a uvedomujeme si ako 

rýchla móda neprospieva a dokonca až ohrozuje životné prostredie. Čoraz viac ľudí 

začína podporovať miestnych výrobcov. Mnoho komerčných značiek neškodí len 

http://www.onlinelibraly.wiley.com/
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životnému prostrediu, ale priamo aj nášmu zdraviu. Rýchly konzum módneho 

priemyslu sa posúva viac do východných krajín, do Ázie, hlavne do Indie. V Európe si 

ľudia začínajú byť oveľa ochotnejší nakupovať viac od domácich výrobcov 

a uvedomujú si, že je pre nich výhodnejšie zakúpiť pár kusov oblečenia, ktoré vydrží 

niekoľko rokov. Síce za vyššiu cenu, ale aj za oveľa vyššiu kvalitu. Konkrétne v Indii 

žijú milióny chudobnejších ľudí, ktorým nezostáva nič iné ako nakupovať v reťazcoch 

fast fashion, pretože sú pre nich jednoducho výhodnejšie. Veľa z nich si nemôže 

dovoliť drahšie a kvalitnejšie výrobky. Chceme poukázať na pár svetových, ale hlavne 

slovenských miestnych slow fashion značiek, ktoré pri výrobe používajú ekologické 

postupy. 

 

3.2 Slow fashion značky 

 

3.2.1 Happy Earth  

 Značka Happy Earth je postavená na ochrane planéty. Používa udržateľné a 

organické materiály, recyklované a recyklovateľné obaly a umožňuje svojim 

zákazníkom pri každom nákupe vrátiť peniaze. S každým eticky vyrobeným tričkom, 

mikinou, dekou, legínami alebo doplnkom prispejete k výsadbe stromov,  boji proti 

klimatickej kríze alebo odstraňovaniu odpadkov z prírody. V súčasnosti bolo 

vysadených presne 357 108 stromov, vyzbieraných približne 2300 kilogramov odpadu. 

(www.happyerath.com, 2017) 

 

3.2.2 Bewooden 

 Slovenská značka Bewooden bola založená v roku 2013 a na trh prináša originálne 

a módne doplnky z toho najprírodnejšieho materiálu, z dreva. Každý jeden kúsok, či už 

motýlik, peňaženka alebo manžetový gombík od Bewooden je ručne vyrobený originál 

a má svoj osobitý príbeh. Filozofiou značky je zdôrazňovať jedinečnosť každého 

nositeľa. Značka sa zapája do rôznych nadácií. Jednou z nich je aj nadácia pre pomoc 

deťom z Južnej Afriky. Pri nákupe každého jedného kusu z limitovanej kolekcie  

,,Made by Africa“ Je podporená výstavba školy v Tanzánii. Na výstavbe sa stále 

pracuje, ale momentálne školu už môže navštevovať približne 50 študentov.  

(www.bewooden.sk, 2015) 
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3.2.3 Lull 

 Čo sa týka tvorby značky Lull v roku 2018 sa začali viac zameriavať na slow-

fashion. Do kolekcie zahrnuli líniu Basics, tzv. základných kúskov, ktoré môžu ľudia 

stále nosiť, lebo sú nadčasové. Keď sú precízne ušité a použité kvalitné materiály, 

vydržia viac ako jednu sezónu. To sú tie kúsky, do ktorých sa oplatí investovať. V 

kolekcii pribudlo viac produktov vyrobených z eco a organických materiálov. 

Nadviazali nové spolupráce s výrobcami látok, ktorí sa zameriavajú na ekologickejšie 

materiály, či iné spôsoby získavania priadzí ako napríklad firma Recover, kde sa 

využíva textilný odpad, z ktorého sa znovu vyrábajú priadze, a z nej znovu tkajú látky, 

čiže ide o up-cyklovanie bavlny. Finálny produkt síce ako taký nemá certifikáciu, ale 

materiály majú certifikáty kvality ako OEKO-TEX 100, Global Recycled Standard, 

Better Cotton initiative  alebo GOTS. Lull používa materiály lyocell, modal, tencel, alebo 

upcyklované materiály, bavlnu a polyester. (Lull.sk, 2019) 

 

3.2.4 Abraka 

 Abraka je slovenská značka podporujúca lokálnu výrobu a ekologickú módu. 

Ponúkajú veľmi kvalitné oblečenie pre aktívny životný štýl s rôznymi farebnými 

dizajnmi. Dopad produkcie na životné prostredie a komfort sú pri tvorbe kolekcií 

prioritou. Značka používa materiály, ktoré sú z recyklovaných PET fliaš, textilných 

zvyškov a z rybárskych sietí. Využívajú certifikované materiály s certifikátom bluesign 

a STANDARD 100. Vďaka ich prístupu k výrobe sa radia k značkám, ktoré podporujú 

transparentnosť, etickosť a udržateľnosť v módnom priemysle. Kúpou zvyšujeme 

povedomie o ekologickej móde, podporujeme snahu o pozitívnu zmenu a vytvoriť 

udržateľnejšiu a hlavne šetrnejšiu budúcnosť módy. Používaním recyklovaných 

materiálov a lokálnou výrobou na Slovensku znižujú dopad na životné prostredie a teda 

prírodu. Kúpou jedných legín očistíme prírodu o približne 12 plastových fliaš, ktoré by 

inak pravdepodobne skončili na skládke alebo v oceáne. Lokálnou výrobou prispievajú 

nie len k zvýšenej ekológii výroby, ale zároveň  rýchlo reagujú na podnety 

spotrebiteľov. Recyklovaný polyester je vyrobený s najvyšším stupňom starostlivosti o 

zdravie a bezpečnosť je testovaná a certifikovaná Global Recycle Standard, Oeko-tex. 

(www.abraka.sk, 2018) 
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ZÁVER 

 Cieľom Študentskej vedeckej aktivity bolo porovnanie dvoch konceptov fast fashion 

a slow fashion prostredníctvom ich pre a proti. Na začiatku práce sme sa venovali 

rôznym definíciám a charakteristikám týchto pojmov. Oba koncepty majú svoje pre 

a proti. Slow fashion je síce kvalitnejšia, ale za lepšiu kvalitu sa platí viac. Rýchla móda 

je síce lacnejšia, ale o to menej nám vydrží a ľudia sú nútení kupovať nové oblečenie. 

Následne sme uviedli ako rýchla móda ovplyvňuje našu planétu, ako ju znečisťuje tým, 

že módny priemysel pri výrobe využíva nebezpečné látky, ktoré následne vypúšťajú do 

riek a znečisťujú aj pitnú vodu. V ďalšej podkapitole sme uviedli konkrétne fast fashion 

značky, ktoré sa snažia byť udržateľné. Aké materiály používajú a aké majú plány do 

budúcna z ekologického hľadiska. V podkapitole ,,Prečo podporovať slow fashion“ 

sme sa zamerali na výhody, ktoré nám ako spotrebiteľom nákup od miestnych výrobcov 

ponúka. V práci sme predstavili pár slow fashion značiek, ktoré síce sú drahšie, ale o to 

kvalitnejšie. Priblížili sme ich ekologické postupy pri výrobe. Na záver by sme chceli 

navrhnúť ako dostať k čo najviac ľuďom informácie o miestnych výrobcoch. Vhodný 

by bol návrh blogu, kde by bol každý týždeň zverejnený nový článok o slow fashion 

výrobcovi, ktorý by používal ekologické postupy pri výrobe. Prípadne by mohlo ísť aj 

o návrh kanálu na internetovej platforme YouTube, kde by boli pravidelne 

zverejňované videá.   
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