
OPERA!N" PROGRAM
KVALITA #IVOTNÉHO PROSTREDIA



Osnova prednášky:  
 

 
Dobrý deň.  
Volám sa Alžbeta Irhová a som zakladateľka značky BAGBET, ktorá sa zameriava na dizajnové 
spracovanie textilného odpadu.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Čo je textilný odpad? 
Mnohým z nás pod označením textilný odpad častokrát napadne špinavé a poškodené 
oblečenie. No nie je to úplne tak. Má mnoho podôb a v mnohých prípadoch vzniká skôr, ako sa z 
neho stihne niečo ušiť. Textilný odpad vzniká v momente, keď o oblečenie, alebo materiál 
jednoducho stratíme záujem.    
 
 



 
 
Na to, aby vôbec mohlo vzniknúť oblečenie, je potrebné najprv vyrobiť vlákno. Vlákna môžeme 
mať buď prírodné, ako napríklad bavlna, ľan, konope, hodváb…  
alebo chemické vlákna z prírodných alebo chemických polymérov, ako napríklad viskóza, nylon, 
elastan, silon, PVC… Problém nastáva už pri samotnom vzniku vlákien. Uvediem to na príklade 
Bavlny. Bavlna je rastlinka, ktorá potrebuje veľa vody a je veľmi náchylná na škodcov. Na 
odstránenie škodcov na bavlníkoch sa v súčasnosti používa okolo 25 % svetovej produkcie 
pesticídov. 90 % všetkého nášho oblečenia obsahuje syntetické polymerové vlákna vyrobené z 
ropy, ktorých doba rozkladu sa odhaduje v závislosti od materiálu na niekoľko desiakok až 
stoviek rokov. Dobrou správou je, že v súčasnosti vedci sústreďujú sily na výrobu udržateľných 
vlákien a materiálov, ako napríklad hodváb z pomarančových šupiek, či pinatex, čo je material 
podobný koži, vyrobený je však z ananásu, či polyester z rybárskych sietí, či vylovených plastov z 
oceánu. 



 
 
Z vlákna sa utká materiál ktorý sa následne farbí. No a tu vzniká ďalší problém pretože práve na 
zafarbenie, prípadne odfarbenie týchto materiálov je potrebné použiť vodu a farbivá. Takýmto 
spôsobom sa tvorí veľké množstvo odpadovej vody obsahujúcej škodlivé chemikálie, ak sa táto 
voda nevyčistí dôkladne, nastáva znečistenie pôdy, podzemných vôd a vodných ciest.  
Dobrou správou je, že prednedávnom organizácia Fashion Revolution informovala, že firma 
DYECOO vyvinula technológiu, ktorá umožňuje zafarbiť látku bez kvapky vody, či chemikálie. 
Celý tento proces trvá podstatne kratšie a zároveň je aj finančne menej náročný. Aj takéto 
technológie a zodpovedný prístup odevných značiek môžu výrazne zlepšiť celkovú situáciu v 
odevnom priemysle. 



 
Výrobcovia pred tým, než sa rozhodnú niečo ušiť, musia najprv zvážiť, aký materiál na to 
použijú. Oslovia dodávateľa látok. Veľa dodávateľov však nevie poskytnúť potrebné informácie 
týkajúce sa výroby materiálov. Nevedia kde, v akých podmienkach boli materiály vyrobené, či pri 
pestovaní neboli použité škodlivé pesticídy a či zamestnanci boli za svoju prácu férovo zaplatení. 
Výsledkom je, že mnohým módnym značkám chýba sledovateľnosť a plná viditeľnosť v 
dodávateľskom reťazci.  
Dobrou správou je, že existujú štandardné nástroje na meranie, ktoré výrobcom módy 
umožňujú zistiť, kde a ako sa vyrábajú výrobky, vrátane environmentálneho a sociálneho vplyvu, 
ktorý sa podieľa na výrobe daného výrobku.  
Taktiež sa v súčasnosti vyvíjajú nové technológie, ako napríklad blockchain, či DNA technology, 
ktoré majú potenciál uľahčiť a zvýšiť dôveryhodnosť zberu údajov. Je to aj vďaka tomu, že 
záujem spotrebiteľov o transparentnosť sa zároveň zvýšil.  



 
Aj my spotrebitelia sme sa zmenili. Za posledných 20 rokov nakupujeme 4x viac oblečenia a 
nosíme ho o polovicu kratšie. Naše šatníky sú preplnené, pretože sa k oblečeniu správame, 
akoby to bola jednorázova záležitosť. V tejto súvislosti by som Vám chcela povedať pár viet k 
fast fashion. Tento pojem bol 1x použitý v 90 rokoch v denníku New York Times, keď ZARA 
vstúpila na americky trh. Táto značka vtedy vyhlásila, že dokáže dostať modely z prehliadok do 
obchodov za 2 týždne! Rýchla móda sa odvtedy zrýchlila tak veľmi, že odevné firmy dokázali 
napríklad v roku 2017 vyrobiť 80 miliard  kusov oblečenia. Z tohto množstva 2/3 skončili 
NEPREDANé ešte v ten istý rok na skládke alebo v spaľovni.  
 



 
 
Ako odpoveď na toto neustále sa zrýchľujúce sa tempo módneho priemyslu prichádza koncept 
pomalej módy (slow fashion). 1x sa toto slovne spojenie použilo v roku 2008. Pomalá móda 
hlása návrat k hodnotám a kvalite. S touto filozofiou veľmi úzko súvisí aj pojem udržateľná 
móda. Jej hlavným cieľom je systém zachovať pre budúce generácie. Po celom svete vzniká 
čoraz to viac výskumných stredísk, ktoré hľadajú alternatívy pre zlepšenie situácie v módnom 
priemysle, vyvíjajú udržateľné materiály, spôsoby, ako čo najmenej zaťažovať naše životné 
prostredie. 
 



 
 
Textilný odpad vzniká v momente, keď o oblečenie, alebo materiál jednoducho stratíme záujem. 
Táto strata záujmu môže byť zapríčinená rôznymi dôvodmi.  

 
 
Medzi textilný odpad radíme napríklad vyradené metráže látok, o ktoré výrobca nemá záujem, či 
už pre nejakú chybu alebo kvôli ich farbe, ktorá možno nie je práve trendy.  



 
Ďalší druh textilného odpadu vzniká pri výrobe oblečenia. Ide o nevyužité látky v prípade, keď 
zadávateľ objedná viac materiálu, než je potrebné na ušitie zadanej objednávky. Pri šití 
oblečenia zároveň vznikajú rôzne odstrižky, z ktorých je problém niečo ďalšie ušiť. V tom lepšom 
prípade skončia u recyklátora, ktorý z nich dokáže urobiť napríklad výplne do gaučov. V horšom 
prípade idú do spaľovne alebo na skládku. 
 
 
 
 



 
 
Na skládke, alebo v spaľovni končí tiež aj nové oblečenie, ktoré sa nepredá ani v tých najväčších 
výpredajoch. Taktiež aj oblečenie, ktoré sme si kúpili, no nenosíme ho a v konečnom dôsledku aj 
textilný odpad v podobe poškodeného oblečenia. Mojou hlavnou prioritou je vyhľadávať takéto 
materiály, spracovať ich a opäť ich vrátiť medzi spotrebiteľov, a tak dopomôcť k predĺženiu 
životnosti oblečenia. 

 
 
 



V BAGBET – Upcycling Studio sa predovšetkým zameriavame na upcykláciu textilného odpadu.  
 

 













 
 
 

 
 
V spolupráci s pivovarom SHENK sme upcyklovali aj vrecia od sladu, v ktorom sa pravidelne do 
pivovaru vozí slad a vytvorili sme tak SIX PACK na pivo, v ktorom si pivo môžete pokojne odviesť 
domov aj na bicykli. O tejto spolupráci napísali aj platformy Start it up, či online magazín 
Klocher.   
 



Mnohí sa možno pýtate, kde sa to oblečenie šije. Spočiatku som všetko oblečenie šila sama 
doma.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Neskôr som si chcela oddeliť voľný čas od práce a tak som si našla atelier.  Po čase práce 
pribúdalo a ja som si uvedomila, že už na to nemôžem byť sama. Začala som si hľadať väčšiu 
krajčírsku dielňu.  
 
 
 
 
 
 



 

 
V tejto krajčírskej dielni sa šije oblečenie Slovenské, ale aj zahraničné značky. Častokrát sa však 
stane, že zadávateľ objednávky objedná viac látky, než je potrebné. Súvisí to s tým, že aj vo 
výrobe pracujú iba ľudia a niekedy môže v určitom úkone nastať chyba. Ak by sa látky dodávali 
presne na objednané množstvo a nastala by takáto chyba, mohlo by to spôsobiť meškanie 
exportov a značné straty. Tieto takzvané rezervné látky sa častokrát nevyužijú a vo väčšine 
prípadov končia ako odpad.  Preto sa snažíme nadviazať rôzne spolupráce s takýmito firmami, 
pretože si myslíme, že tieto nové materiály by sa určite nemali vyhadzovať. 
Z týchto zbytkových materiálov z textílnej výroby sme šili nohavice a sukne.  



 
Oblečenie nielen eticky vyrábame a upcyklujeme, ale zaujíma nás aj to, čo sa s ním stane po 
tom, ako ho prestanete nosiť. Nechceme aby oblečenie, o ktoré ste stratili záujem končilo v 
hĺbinach vášho šatníka, či nedajbože v koši.  
 
 
 
 
 
 
 



 
V súčasnosti som sa opäť vrátila s výrobou do svojho ateliéru a snažím sa nevyrábať množstvá, 
ale vďaka novým 3D technológiám navrhujem odevy na mieru.  



 
Spolupracujeme aj s Čiernymi dierami od ktorých spracovávame nepodarené nátlačky grafík 
a balíme do nich všetky BAGBET online objednávky. 
 
 

 
Alternatívy ekologického nakupovania. Kde nakupovať oblečenie? Second handy, udržateľné 
značky, lokány dizajn, SWAP. 
 
 



 
Venujeme sa aj rôznym vzdelávacím workshopom, kde sa ľudia učia opravovať si svoje 
oblečenie. Jednou z nich bol aj workshop v rámci festivalu GRAPE, kde si návštevníci mohli 
vyrobiť nákupnú tašku.  



 
Organizujeme tiež aj workshopy, kde sa ľudia môžu naučiť, ako si vyrobiť vrecúško na 
bezobalový nákup zo starej záclony.  

 
Na Festivale Pohoda sme v minulosti spolu s Fashion Recycling Lab vytvorili špeciálny projekt, 
ktorý sa nazýval ZAŠIVÁREŇ.  



 
 
Aj tento rok budeme súčasťou Pohody. V BAGBET – Repair Shope si budete môcť prísť opraviť 
svoje poškodené oblečenie. Budeme spolupracovať aj s rôznymi umelcami a spoločne takto 
budeme dávať šancu aj nezvyčajným materiálom. Čaká nás aj workshop výroby peňaženiek 
z tetrapacku, workshop pletenia a tkania, či kurz upcyklácie. 
 
 
 
 



 
Organizujeme tiež aj SWAPy oblečenia.  
SWAP je podujatie na ktorom si môžete ekologicky obnoviť svoj šatník za minimum peňazí. 
Cieľom tohto podujatia je vytvoriť priestor, kde môžete priniesť pekné a čisté oblečenie z vašich 
šatníkov, ktoré už nenosíte. Na oplátku si zo spoločného obehu môžete vybrať čokoľvek, čo sa 
vám zapáči. SWAPuje sa dámske, pánske a detské oblečenie, topánky a doplnky.  
 
 
 
 
 



 
Veľmi dôležité je vytriediť si šatník pred SWAPom. Triedenie šatníka si vyžaduje čas a trpezlivosť.  
Najdôležitejšie je dôkladné prezretie každého kúsku oblečenia, ktoré sa nachádza vo vašom 
šatníku.  V prvom rade si rozdeľte oblečenie na letné a zimné.  Následne si vytvorte 3 kôpky: áno 
- možno - nie.  Oblečenie z kôpky -áno- si skúste rôzne navzájom skombinovať.  Vytvorte si rôzne 
varianty, dajte si záležať, pretože práve toto oblečenie bude tvoriť základ vášho šatníka a 
vyjadrovať váš štýl a osobnosť. Oblečenie z kôpky -možno- odložte do krabice.  Určite sa ho 
hneď nezbavujte, pretože si naň po čase môžete spomenúť a opäť si ho budete chcieť obliecť.   
Oblečenie z kôpky -nie- kľudne prineste na SWAP, ktorý sa uskutoční 3.júla v Novej Cvernovke. 
Musí však byť pekné, nepoškodené, také, ktoré by ste dali svojej kamarátke, alebo kamarátovi.  



 



 
 



Projekt je finančne podporený 
z Európskeho kohézneho fondu. 
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