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B E E H I V E 
 Zero-waste recyklácia textilného odpadu



Súčasný globálny problém: 

- Módny priemysel celosvetovo vyrobí ročne 150 000 000 000 

kusov nového oblečneia– odhaduje sa, že 99 % z nich je 

recyklovateľné! 

- Celosvetovo sa tak ročne vyprodukuje 92 000 000 ton 

odpadu IBA v módnom priemysle. 

- 10 % všetkých emisií skleníkových plynov je výsledkom 

výroby odevov a obuvi.



Beehive Koncept: 

1. Buduci spotrebiteľ Beehive-u “vyhodí” svoje použité, 

nechcené šatstvo do jedinečných kontajnerov označených 

„Beehive“, a naskenuje QR kód označujúci jeho činnosť, vďaka 

ktorému si môže zbierať body a uplatniť si zľavu.  

2. Textil bude prepravený na recykláciu, proces, v ktorom okrem 

iných materiálov získame aj recyklovanú bavlnu, nylon atď.  

3. Z týchto produktov sa následne vytvorí vysoko kvalitné, 

recyklované oblečenie, cielene ponúkané tomu istému 

spotrebiteľovi, ktorý sa zbavil textilu v prvej fáze.  

4. Týmto sa uzatvorí kruh ekonomiky recyklačného priemyslu, 

všetko prostredníctvom procesu nulového odpadu.



Budúci spotrebiteľ Beehive sa zbaví svojho 
nenoseného, starého šatstva- “vyhodí” ho do 
kontajnera Beehive, ktorý bude vyrobený zo 
slovenského MANEO-recyklovaného plastu.

Kvalitné, pohodlné, nami navrhnuté 
nohavice/tričká/mikiny v základnom/
čistom štýle, vyrobené z recyklovaného 
materiálu -udržateľné, recyklované kusy 
spotrebiteľského odpadu.

1. Farebné triedenie - šetrí energiu nakoľko 
možeme zminimalizovať potrebu na niekoľko 
násobné preferbanie textilu.  

2. Textil sa nastrúha- vtiahnutie do textilného 
vlákna. 

3. Priadza je vyčistená a 
zmiešaná cez proces mykania.

Procesy recyklácie budú prebiehať 
v miestnych továrňach na recykláciu 
textilu, ako je SK-Tex (Slovensko). 
Na výrobu udržateľného oblečenia 

4. Priadza je znovu upradená a pripravená na 
následné použitie pri tkaní a pletení. 

5. Odpadové vlákna sa buď znovu zavedú do 
primárnej zmesi, alebo sa alternatívne stlačia 
na textilnú výplň, ako sú matrace. 

Spotrebiteľ, ktorý odložil svoj textilný odpad do Beehive 
kontajnera, si zakúpi so zľavou-získanou pomocou QR 
kódu (z kontajnera), eticky a udržateľne vyrobený kus 
oblečenia, ktorý môže s hrdosťou nosiť niekoľko 
desaťročí.



Cieľ Beehive: 

1. Ekologickejší, inkluzívnejší prístup k recyklácii textilného 

odpadu a posun vpred v obehovom hospodárstve 

udržateľného oblečenia. 

2. Zníženie užívania neobnoviteľných surovín v módnom 

priemysle. 

3. Zníženie množstva odpadu vyprodukovaného v módnom 

priemysle. 

4. Založenie nového, zeleného trhu s textilným odpadom. 

5. Vzdelávanie bežných spotrebiteľov šatstva o textilnom 

odpade a recyklácii. 



Ekonomické výhody: 

1. Znižuje cenu surovín, energií a 

poplatky za likvidáciu odpadu 

2. Vytvára sieť obchodných 

partnerov medzi regiónmi EÚ 

3. Nové príležitosti pre zelený trh 

Výhody pre životné prostredie: 

1. Optimalizuje využitie zdrojov 

2. Inkluzívnosť a vzdelávanie spotrebiteľov a občanov 

3. Zníženie vplyvov na životné prostredie a emisií 

4. Znižuje ročne generovaný odpad 

Sociálne výhody: 

1. Zvyšovanie zamestnanosti v 

zelených pracovných miestach 

2. Kultúrna ekonomika 

prostredníctvom zdieľanej 

ekonomiky 

3. Poskytnutie čistejšieho prostredia, 

a zlepšenie kvality životnej úrovne.



Výroba a recyklácia na Slovensku 

Priemerný občan Slovenska ročne zlikviduje 4 až 12,6 kilogramu použitého 

textilu. 

SK TEX, firma, ktorá je jedna z mála na Slovensku, ktorá recykluje textilný odpad, 

spolupracuje s viacerými start-up spoločnosťami, ktoré majú prioritu znížiť 

množstvo odpadu vyprodukovaného módnym priemyslom, a to všetko 

prostredníctvom procesu “zero waste”, a pri znižovaní uhlíkovej stopy tohto 

priemyslu. 

SK TEX's 0 - proces recyklácie odpadu 

Akýkoľvek odpad alebo zvyšky textílií, ktoré 

nemožno použiť na výrobu konečných vlákien, budú: 

A. Spotrebované na výrobu materiálov na stavebné 

izolácie, napríklad výrobky EKOSEN. 

B. Spotrebované na výrobu materiálov akustickej 

izolácie. 

C. Textílie, ktoré nevieme spracovať, napr. flitrované 

oblečenie, vysoko elastické oblečenie resp koža, sa 

presunie na regeneráciu ako energia, zvyčajne na 

výrobu cementu.



Prioritou číslo jeden startupu je prilákať a motivovať bežných spotrebiteľov, 

 aby robili uvedomelejšie a udržateľnejšie rozhodnutia v oblasti módy.

pohodlie, trvanlivosť, udržateľnosť






