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ÚVOD 

Žijeme v uponáhľanom svete, kde nikto nemá na nič čas a všetko potrebujeme 

čím skôr, najlepšie okamžite. Týka sa to takmer každej oblasti a platí to aj o móde, tzv. 

fast fashion. Masová produkcia, rýchlosť, lacné materiály, znečisťovanie životného 

prostredia a zlé podmienky pri výrobe. Tak sa dá v skratke opísať fast fashion.  

Jedna žena nosí priemerne jeden kus oblečenia sedemkrát, predtým než ho 

vyhodí. Na prvý pohľad sa môže zdať, že sa nás to netýka. Nevnímame to ako náš 

problém, že niekde v Bangladéši si znečisťujú rieky a vyhubia prírodu. No pravda je 

taká, že vzduch, voda a dážď nepoznajú hranice. Týka sa to nás všetkých, celej planéty. 

My módu nepotrebujeme, móda potrebuje nás a naše peniaze. Každou kúpou vo fast 

fashion obchode, značke vlastne hovoríme, že súhlasíme s tým, za akých podmienok sa 

toto oblečenie vyrába, alebo v akom množstve znečisťuje životné prostredie. Po 

ropnom priemysle je módny druhým najšpinavším priemyslom na svete. 

A preto prišiel nový prúd myšlienok, tzv. slow fashion, ktorej sa v našej práci 

venujeme. Cieľom slow fashion je spomaliť, uprednostňuje kvalitu pred kvantitou 

a berie ohľad na životné prostredie. Cieľom predloženej práce je zistiť, či v súčasnej 

dobe možno považovať slow fashion za nový trend a či ovplyvňuje nákupné správanie 

spotrebiteľov. Pretože je práve na spotrebiteľoch ako sa tento biznis bude vyvíjať ďalej. 

Či aj naďalej budú podporovať reťazce s masovou produkciou a fatálnymi následkami 

na životné prostredie alebo uprednostnia lokálnych výrobcov s kvalitnou výrobou 

a ohľaduplným prístupom k životnému prostrediu.  

Predložená práca sa skladá z dvoch častí. V prvej kapitole sa venujeme 

teoretickým východiskám. Definujeme pojem slow fashion, jej význam a základné 

charakteristiky. Predstavíme základné princípy pomalej módy, dizajnérov a dizajnérky, 

ktoré sa tejto móde na Slovensku venujú. Definujeme pojem kapsulový šatník a swap, 

ktoré práve podporujú slow fashion a jej princípy. Tieto teoretické poznatky následne 

aplikujeme v druhej kapitole práce. Definujeme hlavný cieľ a na to nadväzujúce 

čiastkové ciele a zvolené metodiky skúmania. Následne prezentujeme výsledky nášho 

dotazníkového prieskumu a zorganizovaného podujatia swap-u.  
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1. TEORETICKÉ VYMEDZENIE SLOW FASHION 

Slow fashion, teda pomalá alebo ekologická móda, spadá pod nový fenomén 

Slow Movement. Jeho začiatok predstavoval rok 1986, kedy Carlo Petrini založil Slow 

Food ako reakciu na fast food-y a rýchly, uponáhľaný život. Táto myšlienka sa však 

rýchlo rozrástla do medzinárodného hnutia a vyjadrovala túžbu ľudí po spomalení 

životného tempa. Prestáva sa dávať do popredia rýchlosť a kvantita, ale zameriava sa 

na zodpovedné správanie a kvalitu. V súčasnej dobe sa prvky spomalenia objavujú 

v mnohých oblastiach ako Slow Travel, Slow Cities, Slow Companies, Slow Fashion 

a Slow Parenting (The Slow Movement, 2013, [online]).  

Často sa v dnešnom svete stáva, že pokiaľ ide o predaje a zisky, etické 

a ekologické princípy idú bokom. Týka sa to rovnako aj módneho priemyslu a najmä 

veľkých, známych značiek. Práve preto je dôležitý zákazník, ktorý svojím nákupným 

správaním vie túto situáciu do určitej miery ovplyvniť. Zákazník je v najširšom zmysle 

osoba, ktorá prejavuje záujem o ponuku tovaru, vstupuje do vyjednávania s firmou 

a prezerá si vystavený tovar fyzicky alebo virtuálne. V okamihu nákupu sa zákazník 

stáva nakupujúcim. Je to rozhodujúci činiteľ na trhu. Spotrebiteľ je ten, kto už produkt 

spotrebuje, aby uspokojil svoju potrebu. Nie je pritom určené, že on musel za produkt 

aj zaplatiť (Jakubíková, 2008). Nákupné správanie je výsledkom komplexného súboru 

faktorov zahŕňajúce verejné politiky, kultúrnu identitu, pokrytie udržateľných tém 

médiami, marketingové faktory (Bartáková, Gubíniová, 2012). 

Dnešná doba predstavuje lacnú a masovú produkciu, ktorá produkuje veľké 

množstvá oblečenia, ktoré je častokrát nízkej kvality. Opakom je práve slow fashion, 

ktorý sa riadi princípom „Buy less, choose well, make it last“. Napokon v minulosti 

bolo úplne bežné, že si ľudia mohli dovoliť len niekoľko kusov oblečenia. Táto móda 

je udržateľná, pracuje s kvalitnými materiálmi, poctivou ručnou prácou a podporuje 

lokálnych výrobcov. Oblečenie z takejto dielne nie je len kvalitné, ale aj originálne, 

vyrobené s ohľadom na životné prostredie a ľudskú prácu. Za základné princípy slow 

fashion môžeme definovať nasledovné: 

 preferovať kvalitu nad kvantitou, 

 nakupovať nadčasové oblečenie, ktoré sa využije každú sezónu, 

 nakupovať len to, čo skutočne potrebujeme, 

 nakupovať ekologicky a eticky vyrábané veci, 

 oblečenie recyklovať alebo darovať niekomu inému, 
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 zaujímať sa o pôvod oblečenia, 

 podporovať lokálnych výrobcov a značky (Nakupujte a myslete pomalu, 

[online]).  

Tí, ktorí vyznávajú tento princíp, mali často skúsenosť s tým, že mali plnú 

skriňu lacných a moderných kúskov oblečenia, ktoré však nemalo dlhú životnosť alebo 

ich vôbec nenosili. Preto sa dostal do popredia pojem „kapsulový šatník“(z angl. 

capsule wardrobe). Je to šatník, ktorý pozostáva zo 40 až 50 kusov oblečenia, ktoré sú 

jednoduché a ľahko kombinovateľné. Za základné farby sa považuje biela, čierna, 

béžová, sivá a námornícka modrá (Lichá, 2018). 

Slow fashion sa začína dariť aj na Slovensku a tejto móde sa začína venovať 

čoraz viac dizajnérov a dizajnérok. Medzi známe mená patrí značka Bartinki, Ushyté, 

We are not sisters, Nehera alebo značka Lull. Známy je aj projekt Nosene, kde sa dajú 

kúpiť veci z druhej ruky a časť finančných prostriedkov ide na pomoc týraným ženám 

(Móde začína dominovať slow fashion. Dizajnérom, ktorým záleží na životnom 

prostredí a ľudskej práci, sa darí aj u nás, 2017, [online]).  

Jedným zo spôsobov, ako získať oblečenie ekologicky a zároveň aj 

ekonomicky, je swap oblečenia. Swap (výmena) oblečenia a doplnkov je udalosť, ktorej 

cieľom je, aby sa menej oblečenia vyhodilo a aj nakupovalo. Podstatou je, že účastníci 

swapu prinesú oblečenie, ktoré je nepoškodené, čisté, ale nesedí im veľkosťou alebo ho 

nenosia, zaplatia symbolické vstupné (nemusí byť) a zo spoločného obehu oblečenia si 

môžu vziať rovnaký počet kusov oblečenia, aký priniesli (Folentová, 2018).  
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2. SLOW FASHION – REVOLÚCIA V NÁKUPNOM SPRÁVANÍ? 

V prvej kapitole predloženej práce sme objasnili podstatu slow fashion a uviedli 

sme základné princípy tejto módy. Definovali sme taktiež kto je zákazník, nákupné 

správanie a pojmy kapsulový šatník a swap. V nasledujúcej kapitole aplikujeme 

teoretické poznatky a objasníme, či slow fashion možno v súčasnosti považovať za 

nový trend v nákupnom správaní. Súčasťou kapitoly je aj analýza výsledkov 

dotazníkového prieskumu a zhodnotenie zorganizovaného podujatia (swap-u).  

2.1. Cieľ a metodika skúmania 

Hlavným cieľom predloženej práce je zistiť, či v súčasnej dobe možno 

považovať slow fashion za nový trend a či ovplyvňuje nákupné správanie 

spotrebiteľov. Na hlavný cieľ nadväzujú tri čiastkové ciele.  

Čiastkový cieľ 1: Identifikovať vekovú kategóriu respondentov, ktorí poznajú 

pojem slow fashion. 

Čiastkový cieľ 2: Identifikovať vekovú kategóriu respondentov, ktorí poznajú 

pojem swap. 

Čiastkový cieľ 3: Identifikovať respondentov, ktorí vedia ako sa pri kúpe 

oblečenia správať ekologicky (z hľadiska pohlavia a veku).  

V práci sme využili okrem klasických metód vedeckého skúmania ako sú 

analýza, syntéza, indukcia a dedukcia, aj metódu opytovania formou dotazníkového 

prieskumu. 

2.2. Zhodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu 

V dotazníkovom prieskume sme sa zamerali na obe skupiny respondentov 

z hľadiska pohlavia, a to na ženy aj mužov, bez ohľadu na vek. Online dotazník (príloha 

1) bol vytvorený prostredníctvom docs.google.com, kde bol zverejnený počas dvoch 

týždňov (25.2.2019 – 10.3.2019). Dotazník bol distribuovaný cez sociálne siete 

(Facebook), najmä prostredníctvom umiestnenia v študentských a školských 

skupinách. Vzhľadom na danú skutočnosť nie je možné určiť návratnosť dotazníka, 

nakoľko nevieme, ku koľkým respondentom sa dostal. Dotazník pozostáva 

z devätnástich otázok (rozdelených do niekoľkých častí), ktoré sú prevažne s výberom 

možných odpovedí, čím sme chceli zabezpečiť vyššiu návratnosť a lepšiu interpretáciu 

výsledkov dotazníka.  



 

7 

V identifikačnej časti dotazníka sme zistili pohlavie respondentov, ich vek, 

miesto bydliska a čistý mesačný príjem. Dotazník vyplnilo 173 respondentov, z toho 

150 žien (86,7 %) a 23 mužov (13,3 %). 50,3 % respondentov býva v meste a 49,7 % 

v obci. Na grafe 1 môžeme vidieť, že najpočetnejšou skupinou boli respondenti vo veku 

18 až 25 rokov (57 %). Najmenej zastúpená bola skupina respondentov pod 18 rokov 

(2 %).  

Graf 1 Štruktúra respondentov podľa veku 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu.  

 

Na grafe 2 uvádzame čistý mesačný príjem respondentov. Najviac respondentov 

(38 %) zarába mesačne do 250 €. Danú skutočnosť považujeme za logickú, nakoľko 

najpočetnejšou skupinou respondentov boli študenti vo veku od 18 do 25 rokov, ktorých 

príjem je najmä z rôznych typov brigád. 20 % respondentov zarába v rozmedzí od 251 

do 500 €, 13 % od 501 do 750 € a 15 % od 751 do 1000 €. Viac ako 1000 € zarába 

mesačne 14 % respondentov.  
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Graf 2 Čistý mesačný príjem respondentov 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu. 

 

V ďalšej časti dotazníka sme sa venovali otázkam zameraným na vzťah 

respondentov k móde, ako často a kde najčastejšie nakupujú, ako sa zbavujú starého 

oblečenia a či poznajú pojmy slow fashion a swap.  

Graf 3 zachytáva vzťah oslovených respondentov k móde. Najviac 

respondentov (46 %) označilo svoj vzťah k móde ako kladný. Tretina oslovených 

respondentov má neutrálny vzťah k móde a 20 % má veľmi kladný vzťah k móde. Svoj 

vzťah k móde ako negatívny necharakterizoval ani jeden z respondentov.  

Graf 3 Vzťah k móde 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu. 

 

Ďalej sme zisťovali ako často respondenti nakupujú svoje oblečenie. Výsledky 

otázky sú zobrazené v grafe 4. Najpočetnejšia skupina (42 %) oslovených nakupuje 

oblečenie raz za mesiac. Raz za tri mesiace nakupuje oblečenie 27 % oslovených a raz 
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za 14 dní nakupuje oblečenie 15 % respondentov. Raz za 6 mesiacov nakupuje 

oblečenie 8 % oslovených. Najmenej zastúpené boli odpovede Raz za týždeň (5 %), 

Viac ako 6 mesiacov (4%) a odpoveď Každý deň neoznačil ani jeden respondent.  

 

Graf 4 Frekvencia nákupu oblečenia 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu. 

 

Pomerne vyrovnané boli odpovede na otázku, ktorá sa týkala miesta nákupu 

oblečenia. Najčastejšie naši respondenti odpovedali, že oblečenie nakupujú 

v predajniach módnych značiek (27 %), nasledovali e-shopy so zastúpením 22 % 

a lokálne malé predajne, kde nakupuje 21 % opýtaných. 18 % respondentov nakupuje 

oblečenie v hypermarketoch a supermarketoch a 12 % opýtaných navštevuje second 

handy a bazáre.  

Graf 5 Miesto nákupu oblečenia 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu. 
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Ďalej sme sa respondentov pýtali, aké faktory ich najviac ovplyvňujú pri nákupe 

oblečenia (respondenti mohli uviesť viac možností). Ako ilustruje graf 6, 136 odpovedí 

(78 %) sme zaznamenali pri cene, môžeme teda konštatovať, že naši respondenti sa 

najviac riadia pri nákupe oblečenia cenou. Na druhom mieste sa umiestnila kvalita 

oblečenia, ktorá je dôležitá pre 69 %. Nasleduje módnosť oblečenia s 26 % a značka, 

ktorá je dôležitá len pre 5 % respondentov. Najmenej dôležité je pre oslovených či je 

značka ekologická (fair trade) – 4 % a odkiaľ oblečenie pochádza, teda krajina pôvodu 

2 %. Respondenti uvádzali aj iné faktory, ako nadčasovosť kúskov, to ako im oblečenie 

pristane a jeho strih. 

Graf 6 Faktory, ovplyvňujúce kúpu oblečenia 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu. 
 

Najčastejšie naši respondenti čerpajú inšpiráciu v oblasti módy zo sociálnych 

sietí (60 %), ďalej sa inšpirujú outfitmi na ulici (38 %). Inšpiráciu hľadajú aj v módnych 

časopisoch (16 %) a na módnych blogoch (15 %).  

Ako uvádza graf 7, pri zbavovaní sa starého oblečenia sa až 78 % respondentov 

vyjadrilo, že oblečenie daruje, čo môžeme považovať za jeden z ekologických 

spôsobov zbavovania sa oblečenia. Na druhej strane 13 % respondentov oblečenie 

vyhodí. Iba 3 % respondentov sa snažia z použitého oblečenia vytvoriť niečo nové, teda 

využívajú upcycling. Zvyšné percentá opýtaných oblečenie predajú na internete, darujú 

do zberného kontajnera, charite alebo využívajú toto oblečenie ako handru 

v domácnosti.  
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Graf 7 Spôsoby zbavovania sa oblečenia 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu. 

 

Taktiež sme zisťovali, či respondenti vedia, ako sa správať ekologicky pri 

samotnej kúpe oblečenia.  Až 116 respondentov (67 %) odpovedalo negatívne a teda, 

že nevedia ako sa pri nákupe správať ekologicky. Kladne odpovedalo 57 respondentov 

(33 %). Z uvedených 57 respondentov bolo 53 žien a 4 muži. Najviac zastúpené ženy 

(77 %) boli vo vekovej kategórii 18 až 25 rokov. Zvyšných 23 % žien bolo vo vekovej 

kategórii od 26 do 35 rokov. Z mužov boli všetci vo veku od 18 do 25 rokov. Ak v tejto 

otázke odpovedali kladne, mali následne uviesť aspoň jeden spôsob takéhoto 

ekologického správania. Najčastejšie odpovede boli, že respondenti si nosia so sebou 

do obchodu vlastnú tašku, resp. kúpia si papierovú tašku. Ďalej nakupujú v second 

handoch, vyberajú kvalitné kusy oblečenia, ktoré im dlho vydržia.  

V súvislosti s predchádzajúcou otázkou nasledovala otázka, či sa niekedy už 

respondenti stretli s pojmom slow fashion. Až 132 respondentov (76 %) uviedlo, že 

tento pojem nikdy nepočulo a len 41 respondentov (24 %) odpovedalo kladne, z toho 

22 % respondentov bolo vo veku 26 až 35 rokov a 2 % vo vekovej kategórii od 18 do 

25 rokov. Tí, ktorí odpovedali kladne, mali následne v skratke vysvetliť, čo si pod týmto 

pojmom predstavujú. Všetky odpovede, kde respondenti vysvetľujú, čo pre nich slow 

fashion znamená, môžeme považovať za správne, a teda, že je to móda šetrná 

k životnému prostrediu, trvalo udržateľná móda, opak masovo vyrábaných kusov 

oblečenia.  

Zisťovali sme, aj čo respondenti považujú za hlavný motív slow fashion. Aj keď 

tento pojem nepoznali, mali vybrať z ponúknutých možností a vybrať, čo je podľa nich 
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ten najhlavnejší motív. Ako vyplýva z údajov grafu 8, až 71 % respondentov vidí ako 

hlavný motív šetrenie životného prostredia. 10 % respondentov považuje za hlavný 

motív práve ekonomický aspekt (lacnejšie), 7 % kvalitu výrobkov a 6 % podporu 

lokálnych výrobcov. 6 % respondentov uviedlo, že nevie aký je hlavný motív slow 

fashion.  

Graf 8 Hlavný motív slow fashion 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu. 

V predchádzajúcej kapitole predloženej práce sme definovali aj spojenie 

kapsulový šatník, ktorý predstavuje jednu z možností ako podporiť slow fashion. Preto 

sme u respondentov zisťovali, či poznajú daný pojem a vedia, čo predstavuje. Až 139 

z nich (80 %) odpovedalo negatívne a len 34 (20 %) kladne. Pojem swap pozná 77 

respondentov (45 %) 96 respondentov (55 %) tento pojem nepozná. Z daných 77 

respondentov bolo 78 % vo vekovej kategórii 18 až 25 rokov, 20 % vo veku od 26 do 

35 rokov a 2 % respondentov mali menej ako 18 rokov. Následne sme pojem vysvetlili 

a pýtali sa, či sa niekedy na tejto udalosti zúčastnili. Až 167 respondentov (97 %) 

odpovedalo negatívne a teda, že na takejto akcii nikdy predtým neboli. Iba 6 

respondentov (3 %) odpovedalo kladne a teda, že sa na swape už predtým zúčastnili. 

Následne mali zhodnotiť, či by sa takejto udalosti zúčastnili teraz, ak by mali možnosť. 

141 z nich (82 %) odpovedalo kladne a 32 (18 %) negatívne.  

Respondenti, ktorí vedeli ako sa správať ekologicky, následne poznali aj pojem 

slow fashion a swap. Z toho usudzujeme, že tí respondenti, ktorí sa zaujímajú 

o ekologické aspekty života, hľadajú alternatívy ako žiť ekologickejšie a pomôcť 

planéte, preto tieto pojmy poznali. Všetko to boli respondenti mladší, do 35 rokov.  
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2.3. Zorganizovanie podujatia SWAP  

Vzhľadom na to, že až 82 % respondentov odpovedalo, že by sa zúčastnili swap-

u, keby mali možnosť, rozhodli sme sa takúto udalosť zorganizovať. Nazvali sme ju 

Jarné upratovanie so SWAPom! Podstatou udalosti bola výmena nepoškodeného, 

čistého oblečenia, kabeliek, doplnkov, ktoré účastníci vyradili zo svojho šatníka. 

Priebeh samotnej udalosti bol jednoduchý. Účastníci odovzdali oblečenie, kabelky a iné 

doplnky, ktoré pripravili na swap (bol vopred určený maximálny počet 15 kusov), tieto 

veci sa presunuli do spoločného obehu, odkiaľ si každý účastník swap-u mohol vziať 

čokoľvek. Každý účastník si mohol vziať toľko kusov oblečenia, koľko priniesol. Pri 

organizácii udalosti sme počítali aj s tým, že nie všetky kusy oblečenia si nájdu nového 

majiteľa, toto oblečenie malo byť venované na dobročinné účely.  

Udalosť sme naplánovali na 12.marca 2019, so začiatkom o 9:30 a skončením 

o 14:30 v priestoroch Slávnostnej auly na Ekonomickej fakulte UMB. O udalosti sme 

informovali prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram na našich osobných 

profiloch, v skupine študentov, absolventov a vyučujúcich na Ekonomickej fakulte 

UMB, v internátnych skupinách UMB. Taktiež sme vytvorili dva plagáty na lepšiu 

propagáciu (príloha2, príloha 3). O udalosť sa predbežne zaujímalo 36 ľudí. V deň 

udalosti sa jej zúčastnilo 17 žien, z toho dve vyučujúce. Dokopy priniesli 146 kusov 

oblečenia a doplnkov. Udalosť prebiehala bezproblémovo, po jej oficiálnom ukončení 

zostalo nerozdaných 70 kusov oblečenia, teda polovica prineseného oblečenia mala 

nového majiteľa.  

Ako sme už spomenuli, oblečenie, ktoré nám zostalo, sme darovali. Keďže sa 

podujatie konalo v Banskej Bystrici, aj darovanie sme sa rozhodli uskutočniť tu. Ako 

prvých sme oslovili Dom Svätej Alžbety, krízové stredisko pre deti a osamelých 

rodičov. Zistili sme, že z dôvodu kapacity oddelenie pre rodičov zrušili a preto naše 

oblečenie nebolo vhodné, nakoľko sme disponovali iba ženskými veľkosťami. Druhou 

voľbou bol útulok pre ženy Debora. Odmietli nás s tým, že nemajú dostatok 

skladovacích priestorov na dané oblečenie. Ďalšou a úspešnou alternatívou bol 

Slovenský Červený kríž, kde sme ešte v ten deň oblečenie odovzdali.  
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ZÁVER 

V súčasnosti sa čoraz častejšie v spoločnosti rieši otázka ochrany životného 

prostredia a našej planéty. Módny priemysel je označovaný ako druhý najväčší 

znečisťovateľ životného prostredia. Táto vysoká miera znečisťovania ovzdušia a vôd je 

zapríčinená najmä masovou výrobou oblečenia, farbením materiálov toxickými 

farbami, obrovské množstvo vody spotrebované na pestovanie bavlny na bavlníkových 

plantážach.  

Vyhýbanie sa fast fashion alebo „rýchlej móde“ je jedným zo základných 

krokov, ktorými sa môžeme všetci podieľať na ochrane životného prostredia. Okrem 

ekologického aspektu má slow fashion aj ekonomické výhody. Nákupom oblečenia od 

lokálnych predajcov sa zvyšuje HDP krajiny, podporujú sa malé a stredné podniky, 

častokrát sa práve vďaka takýmto výrobcom zachovávajú aj pôvodné remeslá a ľudová 

kultúra, šíri sa dobré meno o krajine.  

Našim cieľom v úvode tejto práce bolo zistiť, či v súčasnej dobe možno 

považovať slow fashion za nový trend a či ovplyvňuje nákupné správanie 

spotrebiteľov. Z nášho prieskumu vyplýva, že 132 respondentov (76 %) uviedlo, že 

nikdy nepočulo pojem slow fashion a len 41 respondentov (24 %) odpovedalo kladne, 

pričom tento pojem pozná viac ľudí (22%) vo vekovej kategórii 26 až 35 rokov a 2% 

vo veku od 18 do 25 rokov. Až 136 respondentov (78 %) uviedlo, že pri výbere 

oblečenia sa riadia cenou. Na druhom mieste sa umiestnila kvalita oblečenia, ktorá je 

dôležitá pre 69 %. Najmenej dôležité je pre oslovených, či je značka ekologická (fair 

trade) – 4 % a odkiaľ oblečenie pochádza, teda krajina pôvodu 2 %. Z uvedených 

informácií teda môžeme tvrdiť, že medzi našimi respondentmi nemožno považovať 

slow fashion za nový trend a pri nákupe oblečenia ich ovplyvňuje najmä cena.  

Čo sa týka zorganizovanej udalosti, SWAP sa stretol so záujmom študentov 

a vyučujúcich na Ekonomickej fakulte UMB. Možno ho považovať za úspešný, 

zúčastnilo sa ho zúčastnilo 17 žien, z toho dve vyučujúce. Dokopy priniesli 146 kusov 

oblečenia a doplnkov, 70 kusov oblečenia našlo nového majiteľa. Zvyšné oblečenie 

bolo darované pracovisku Červeného kríža so sídlom v Banskej Bystrici. Po ukončení 

akcie sme dostali pozitívnu spätnú väzbu a aj záujem študentov o ďalšie podobné akcie, 

ktoré stále zvažujeme. Veríme, že sa nám podarí zvyšovať povedomie o trvalo 

udržateľnej móde.  
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Príloha 1 Dotazník 

 

Milí respondenti, 

voláme sa Dominika a Monika, sme študentky 2. ročníka inžinierskeho štúdia na 

Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Týmto si Vás dovoľujeme požiadať 

o vyplnenie tohto krátkeho  dotazníka, ktorý slúži ako nástroj zberu údajov pre 

prieskum zameraný na pomalú módu. Výsledky dotazníka budú prezentované 

na medzinárodnej študentskej konferencii Študentská vedecká aktivita 2019. 

Dotazník je anonymný a údaje budú použité výlučne na účel našej práce. 

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu. 

 

1) Do ktorej vekovej kategórie patríte? 

 pod 18 

 18 – 25 

 26 – 35 

 36 – 45 

 46 – 55 

 nad 55 

 

2) Vaše pohlavie: 

 muž 

 žena 

 

3) Kde bývate?  

 mesto 

 obec 

 

4) Aký je váš mesačný príjem? 

 do 250 € 

 251 – 500 € 

 501 – 750 € 

 751 – 1000 € 

 viac ako 1000 € 
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5) Aký je váš vzťah k móde? 

 veľmi kladný 

 kladný 

 neutrálny 

 negatívny 

 

6) Ako často nakupujete oblečenie? 

 každý deň 

 raz za týždeň 

 raz za 14 dní 

 raz za mesiac 

 raz za 3 mesiace 

 raz za 6 mesiacov 

 > 6 mesiacov 

 

7) Kde najčastejšie nakupujete oblečenie? 

 e-shop 

 second handy/bazáre 

 hypermarkety/supermarkety 

 predajne módnych značiek 

 lokálne malé predajne 

 

8) Čo vás najviac ovplyvňuje pri kúpe oblečenia? 

 cena 

 kvalita 

 módnosť („in“) 

 krajina pôvodu 

 značka/meno návrhára 

 eko značky (fair trade) 

 iné ......... 

 

9) Kde čerpáte inšpiráciu? 

 sociálne siete 



 

19 

 módne blogy 

 módne časopisy 

 slávne osobnosti 

 ulica 

 iné ..................... 

 

10) Ako sa zbavujete starého oblečenia? 

 vyhodím ho 

 darujem ho 

 upcycling (vyrobím niečo nové) 

 
11) Viete, ako sa správať ekologicky pri nákupe oblečenia? 

 áno 

 nie 

 

12) Ak áno, uveďte aspoň jeden spôsob................................... 

 

13) Stretli ste sa s pojmom „slow fashion“? 

 áno 

 nie 

 

14) Ak áno, napíšte čo podľa vás znamená „slow fashion“   ...................................... 

 

15) Čo považujete za hlavný motív „slow fashion“? 

 šetrenie životného prostredia 

 ekonomický aspekt (lacnejšie) 

 kvalita výrobkov 

 podpora lokálnych výrobcov 

 iné ......... 

 

16) Stretli ste sa s pojmom „kapsulový šatník?“ 

 áno 

 nie 
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17) Stretli ste sa s pojmom „swap“?  Swap (výmena) oblečenia a doplnkov je udalosť, 

ktorej cieľom je, aby sa menej oblečenia vyhodilo a aj nakupovalo. Podstatou je, že 

účastníci swapu prinesú oblečenie, ktoré je nepoškodené, čisté, ale nesedí im veľkosťou 

alebo ho nenosia, zaplatia symbolické vstupné (nemusí byť) a zo spoločného obehu 

oblečenia si môžu vziať rovnaký počet kusov oblečenia, aký priniesli. 

 áno 

 nie 

 

18) Zúčastnili ste sa takejto udalosti v minulosti? 

 áno 

 nie 

 

19) Ak by ste mali možnosť, zúčastnili by ste sa takejto udalosti? 

 áno 

 nie 
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Príloha 2 Plagát 1 
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Príloha 3 Plagát 2 

 

 


