
 

 

 
 
 

 výmena oblečenia a kníh 
 

Nekupuj! Recykluj! 
 

Máš doma veci, ktoré už nenosíš, ale nechceš ich ani vyhodiť? 
Prines ich do našej študentskej miestnosti a odnes si odtiaľ niečo na oplátku! 

 
 
SWAP je akcia, na ktorej si ľudia vymieňajú oblečenie alebo iné veci (napr. knihy) a prispievajú tak k tomu, aby 
chránili našu planétu. Ako? Oblečenie sa stalo lacným, cenovo dostupným a často nakupujeme viac, ako 
potrebujeme. Za našu módu však musí naša planéta platiť vysokú daň. Najskôr pri samotnej výrobe, ktorá znečisťuje 
všetky zložky nášho životného prostredia. A nakoniec pri jej likvidácii. Oblečenie je totiž ťažko recyklovateľným 
materiálom a väčšinou končí na smetisku. Ekvivalent jedného kamiónu plného textilného odpadu putuje každú 
sekundu na skládku alebo do spaľovne. 
 
Ako to funguje? 
Prídeš do študentskej miestnosti a poobzeráš sa – nájdeš tu vešiak na visiace oblečenie, krabicu na poskladané 
oblečenie a box na knihy. 
Ak chceš dať svoje veci k dispozícii, povesíš ich alebo ich uložíš a vezmeš si za ne žetóny, kt. môžeš vymeniť za 
niečo, čo sa ti páči alebo si žetón necháš a prídeš sa sem opäť pozrieť nabudúce. 
Radi ti s tým pomôžu dobrovoľníci a dobrovoľníčky z 2. A a 2.B. 
Zodpovedné za akciu sú: Mgr. Hana Odokienko Fodorová, PhD. a Mgr. Lucia Jurigová. 
 

Pravidlá výmeny: 
Aké priniesť oblečenie? 

 čisté, ideálne opraté, 
 nepoškodené, v dobrom stave, 
 môžu byť aj šperky (bižutéria), 

Čo nenosiť? 
 spodnú bielizeň, 
 ponožky, 
 topánky, 
 náušnice 

Kam dať oblečenie? 
    priniesť do študentskej miestnosti, 
 nohavice, sukne, šály, čapice a pod. – do krabice na zemi, 
 tričká, svetre, košele, šaty, mikiny, bundy (ideálne aj s vešiakom) povesiť na stojan, 
 šperky zavesiť na nástenku 

Knihy: 
 kniha určená na výmenu musí byť v zachovalom stave, 
 môže ísť aj o cudzojazyčnú literatúru, učebnice a pod. 

Žetóny:  
 za každú prinesenú vec si zober ŽETÓN 
 kus oblečenia: 2 žetóny, 
 kniha: 1 žetón, 
 kus bižutérie: 1 žetón

https://www.ecowatch.com/fashion-industry-waste-2513231406.html
https://www.ecowatch.com/fashion-industry-waste-2513231406.html


 

 


