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PRÍHOVOR
Na vianočné sviatky 

už pomaly sadol prach
a keďže sneh v tých dňoch
nenapadal, tak aspoň neja-
ký posyp... Okrem koláčov,
pár kíl navyše a húfy pria-
teľských návštev dozaista
mnohí z vás volili aj tú,
v dnešnej uponáhľanej

dobe, pravú formu oddychu a siahli po dobrej
knihe. Priznám sa, ja ich spoločnosť vyhľadávam
pravidelne a zopár titulov mi určite len tak ľahko
nezmizne z knižnice. Medzi ne patrí aj dielo švéd-
skeho autora Storočný starček, ktorý vyliezol
z okna a zmizol. Láskavý humor a situácie,
v ktorých sa hlavný hrdina ocitá, vás úprimne rozo-
smejú, lebo hoci sa o to nijakým zvláštnym spôso-
bom nepokúša, ocitá sa v centre udalostí, čo menia
dejiny. Stretol sa s Trumanom, Mao Ce-tungom,
Stalinom, Rusom prezradil návod na zostrojenie
atómovej bomby... Na prvý pohľad pritiahnuté za
vlasy, autor však udalosti dávkuje v stráviteľných
množstvách. 

A tak nejako sme sa snažili aj my v redakcii 
pripraviť prvé tohtoročné vydanie Móda revue.
Namiesto nežijúcich štátnikov vám predstavíme
módne trendy, ktoré naplno ožijú v tohtoročnú
jeseň a zimu. Smery v dámskej, pánskej i detskej
móde sú plne pripravené svojimi kontrastmi, kom-
bináciami i farbami vniesť opäť zmeny či už do
štruktúr materiálov, naplno využívajúc moderné
konfekčné technológie alebo návratom k tradíciám
spojených so štipkou konzervatizmu. Trendové
vízie bytového textilu ponúknu obchodníkom víziu
budúcnosti rovnako ako aj návrat ku koreňom, 
čo dozaista dáva šancu na spotrebiteľský úspech.     

Neprezradíme vám, ako zostrojiť atómovú
bombu, ale návod na to, ako úspešne „dolapiť“
svoje pohľadávky sa dozviete z viac ako obšírneho
rozhovoru z Ing. Petrom Danielom, mimochodom
tiež autorom knižnej novinky Správa vymáhania
pohľadávok. Ide samozrejme o striktne odbornú
literatúru, a tak humor ide stranou, ale ak využijete
rady, ako sa starať o svoje pohľadávky, tak to
budete vy, čo sa budete smiať naposledy a dlžník
zostane minulosťou.   

O tom, že prežiť dnes vo svete konkurencie bez
on-line prezentácie je napoly šialenstvo, už nepo-
chybuje asi nikto. Pochybnosti o tom, či to robíte
správne si môžete overiť v poznatkoch v rozhovore
s Andrejom Suchým z fullservisovej agentúry
v oblasti marketingu. Nuž a samozrejme sme neza-
budli ani na veľtrhové podujatia – či už tie, ktoré sa
prehnali januárovými termínmi alebo tie, na ktorých
sa možno čoskoro stretneme. 

Dúfam, že februárové vydanie Móda revue bude
pre vás tým správnym sústom a nebojte sa - nám
môžete veriť, fikciu sme totiž nechali v domácej
knižnici.

REPORTÁŽ
PITTI s hudbou, Brána k prezentaci 
inovací, Osviežený životný štýl HOMI, 
Je z čeho vybírat 26 - 27
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23
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24
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Materiály majú stále priestor pre svoj vývoj, a tak
tu trendy skloňujú technickú dokonalosť, ľahkosť,
mäkkosť, funkciu a luxus. Svoj prínos poskytnú aj no-
vé konfekčné technológie, ktoré dokážu dokonale spra-
covať inovované textílie do moderného odevného cel-
ku. Dnes v žiadnej, ani v pánskej móde, nemožno jed-
noznačne vymedziť jej smer. Štýly sa prelínajú, je však
možné ich definovať niekoľkými základnými skupina-
mi.

KLASIKA
V tejto skupine je zaznamenaný mierny návrat

k štruktúrovaným oblekom. Bude sa tu kombinovať
klasický vzhľad s casual tendenciami. Ide o štýl, ktorý
opäť nachádza svoj pôvod v britských predlohách,
v ich nekonečných textilných a odevných bohatstvách,
transformovaných do mäkkých a odľahčených verzií.

Oblek sa objaví v dvoch modifikáciách – ako prísne li-
neárny bussines oblek, ktorý šetrí farbou a ako anglic-
ký "vidiecky" štýl s ľahkou patinou vintage vo fareb-
nejšej verzii. Nové budú drobné žakárové motívy
a optická geometria na ľahkých kvalitách
a novodobých hmotnostiach. Objavia sa tiež tartanové
kára, zvlášť blackwatch s ľahko spraným efektom, ká-
ra a glenček či madrasové vzory na falošných uni zák-
ladoch a ľahko počesané tvídy. Buklé a slučkové kvali-
ty vytvárajú 3D povrchové efekty. Aktuálne budú prí-

jemné a luxusné jemné
mäkké šetlandy

a flanel, zaujímavé
mykané typy
s exkluzívnymi materiá-
lovými vstupmi

TRENDY

Pánska konfekcia na jeseň a zimu 2014/15 

JČ, FOTO: PITTI UOMO, ARCHÍV AUTORKY

S budúcou jesennou a zimnou sezónou sme v špirále času zase o kúsok ďalej, ale hlavne
v špirále módneho vývoja. V móde to tak chodí, kto sa s ňou zaoberá, je hneď o rok starší
a útechou mu je, že vidí do jej budúcnosti. Súčasná časová krivka neposúva módu pre pánov
nijako strmo, ale vývoj je tu zjavný skôr v použitých materiáloch a detailoch ako vo formách,
ktoré väčšinou konzervatívne zotrvávajú v dobre premyslených súčasných zvyklostiach. 
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a jednofarebný kašmír. Sú určené na luxusné teplé
mäkké kabáty a samostatné saká. Môžu byť aj
v obojstranných verziách. Zaujímavo pôsobia farebné
podšívky s kravatovými vzormi. Nové sú mäkké saká,
ktoré majú blízko k svetrom s fazónou, na scénu opäť
prichádza klasika vo forme blejzerov, dufflecoatov
a autokabátikov. Technické typy textílií, ako sú hutné
syntetické tkaniny alebo neoprénové a sendvičové ty-

py, sú určené skôr na voľnočasové vyžitie a na tech-
nické saká.

Mnohé inovácie v pánskom sektore poskytujú ple-
teniny, použité v klasických verziách, ale aj s novými
väzbovými a priadzovými efektmi a farebnými kombi-
náciami. Mnohé majú objemný vzhľad, ale sú veľmi
ľahké pri použití kašmíru a extra jemnej Merino vlny.
Aktuálne budú tiež jemné žakárové vzory a nadýchané
štruktúry. Plstené pleteniny sú novinkou na mäkké ne-
konštruované saká a kabátiky, ktorým poskytujú uvoľ-
nený vzhľad a maximálny užívateľský komfort.

V každom prípade ide v klasickej skupine o zmes
elegancie a komfortu. Formy zostávajú v štíhlych pro-
porciách, saká sa zapínajú napospol na dva gombíky,
občas sa objaví trochu rozšírenejšia klopa, v menšine
je dvojradové sako v mierne skrátenej verzii. Nohavice
sú v horných partiách pohodlné a často veľmi úzke.

NEFORMÁLNY ŠTÝL
Muža tejto skupiny môžeme charakterizovať 

ako novodobého cestovateľa, ktorý je doma
na najrôznejších miestach a v kultúrach po celom sve-
te. Pohybuje sa v čase a priestore a jeho šatník je
zmesou inšpirovanou mnohými podnetmi: motocyk-

lovým a cyklistickým športom, pracovnými odev-
mi, technickými materiálmi a tiež pánskym kla-
sickým oblekom. Často sa používajú prírodné
materiály ako je bavlna a vlna s robustným

vzhľadom a syntetické materiály s vysoko
ochrannými faktormi, ktoré sa spájajú

do prekvapujúcej spoločnej
funkčnej harmónie.
Individuálne súčasti sú
tu zoskupované do
novo pôsobiaceho
outfitu. Saká sú
konštruované tak,
aby zabrali čo naj-
menej miesta
v batožine
a poskytli vysoký
užívateľský kom-
fort. Parky
a kabátiky sú

z priedušných mate-
riálov, s vode odolnou

úpravou a majú vždy viac
funkcií – sú obojstranne použiteľ-

né, dajú sa rôzne kombinovať, ma-
jú odopínacie diely. Môžu byť vybave-

né aj kožušinovými odopínacími podšív-
kami alebo ľahkou nylonovou podšívkou.
Vlnené tkaniny, pleteniny aj koža majú ino-
vované úpravy, ktoré im dodávajú úplne no-
vý vzhľad a vlastnosti.

Dôležité budú čisto vlnené auto kabátiky
s ochrannou úpravou, sú kratšie, majú vnú-

torné termo komponenty aj multi vreckové
nohavice, ktoré sa nekrčia, sú priedušné, elastic-

ké a ľahko udržiavateľné. Funkčnými úpravami
prejdú aj obuv, nevyhnutné kabele a batohy.

TRENDY
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s technickými komponentmi na vytvorenie 3D efektov
alebo sú potiahnuté syntetickým nánosom na ochranu
pred poveternostnými vplyvmi. Je to elegancia
s vojenskými náladami a krajčírskym duchom.

Nemožno vynechať ani módne experimenty
s extravagantnou formou strihu a farby majú svoje
miesto, ale ich využitie je skôr teatrálne než bežné.

Viac foto na www.modarevue.com.

TRENDY

8 MÓDA REVUE február 2014

Objavia sa tu aj prvky anarchistického ducha novo-
dobého underground štýlu. Mestská subkultúra prináša
mnohé estetické kontrasty, odkazy sú ikonické.
Mladistvá neúctivosť je vedúcou témou značkových
kolekcií s "tvrdým" výrazom a streetstyle formami, kto-
ré sa tvária odvážne, nezávisle a originálne.
Individualizmus je kľúčom filozofie tohto rozporuplného
štýlu, ktorý sa inšpiruje ako vojenskými uniformami,
tak i britskými tradíciami. Je to mix s jasným grafic-
kým výrazom aj uvoľnenou konštrukciou odevov.
Dôležité sú cigaretové formy nohavíc.

AVANDGARDNÉ NÁPADY
Tento smer vyznáva čisté línie, nezvyčajné materiá-

ly a novodobé úpravy, ktoré sa spájajú s tradičným
krajčírskym remeslom, zaoberajú sa sofistikovanými
detailmi a bezchybnými strihovými konštrukciami.
Dôraz sa opäť kladie na ochranu a funkciu. Aktuálne
budú parky, trenčkoty a nová generácia ľahkých prši-
plášťov. Kombinuje sa tu kvalita s urbanistickým
vzhľadom s dokonalou súhrou foriem a materiálov.
Kombinácia kvality a mestského vzhľadu je dialógom
strihov, materiálov a konfekčného spracovania, ktorý
mixuje mäkké pleteniny s tuhými technickými mate-

riálmi, formy pracovných odevov a krajčírskych
tradícií do unisex a unikátnych celkov.

Cyklistické zateplené saká a parky sú dizajno-
vané v dobre padnúcich formách

z prírodných materiálov, ako je vlna
a bavlna a sú kombinované
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Siluety – dámska módna konfekcia na jeseň
a zimu bude z veľkej časti vytvorená v štíhlych for-
mách, nie sú však vylúčené zaguľatené línie
v retro náladách 60. – 70 . rokov. Dĺžky sukní,
šiat, plášťov aj nohavíc budú napospol skrátené,
a to do  splývavej aj geometrickej siluety,
v lineárnych aj textúrovaných formách,

v jednoduchom i vrstvenom a kombinovanom rie-
šení.

Objavia sa spomienkové nálady, športová ele-
gancia, casual aj voľnočasové typy.

ŠATY –  sú znovu objavenou kategóriou.
Objavia sa v mnohých podobách, ako košeľové,
prestrihnuté v páse, dole zúžené, ako predĺžené tu-
niky či ľahko naberaný malý kúsok nad pásovou lí-
niou, v páse prepásané, voľné niekedy ako šatová
sukňa, inokedy s golierom a fazónkou. Tiež mate-
riály budú rozdielne, od jemných vlnených
a viskózových voálov, cez odľahčené klasické

Dámska konfekcia na sezónu jeseň a zima 2014/15

D-CLUB, FOTO: MBFW BERLIN, PITTI WOMEN

V dámskej móde budú typy súčasných odevov inovované predovšetkým sofistikovanými
materiálmi a ich zaujímavými kombináciami, kedy nezriedka dochádza takmer ku kolízii pri
použití nesúrodých kvalít. Tieto diametrálne odlišné spojenia umožňujú nové konfekčné
technológie. Objavia sa tak nové premyslené kombinácie, ktoré obohatia dámsku módu
a vynesú ju do vyšších polôh povestnej módnej špirály. Jednoznačné módne smery
v niekdajších podobách prakticky neexistujú, napriek tomu možno zhrnúť ich spoločné
i protichodné znaky.
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kvality, kompaktné elastické po pletené mini typy...
Častým vzorovým námetom sú drobné potlače, nie-
kedy usporiadané do bordúr, drobné mikro
a makro motívy, väzobné štruktúry.

SUKNE  –  budú v mini i predĺžených dĺžkach,
úzke, tulipánové, ľahko naberané aj dlhšie, rustikál-
ne.

PLÁŠTE, SAKÁ A KABÁTIKY – vajíčkové zavi-
novacie siluety s klinovým rukávom a malým golie-
rikom sú spomienkou na druhú polovicu minulého
storočia, malé kabátiky majú líniu „A“ s fazónkou
alebo aj ku krku a môžu byť prepásané. Nové sú
typy sák a kabátikov z plstených materiálov a na
lícnej strane s obrátenými švami. Stoja na hranici
medzi vestami a konštruovanými typmi. Klasika
má podobu obojstranných kabátikov
a dufflecoutov, saká sú odľahčené a priliehavé.

NOHAVICE – majú veľmi úzku spodnú časť,
často na zips a skrátenú dĺžku nad členky alebo

budú cigaretové, inokedy budú mať ergonomickú
formu alebo padnuté sedlo. Budú z kordu, diago-
nálnych alebo hladkých plátien s elastickými kom-
ponentmi. Nemôžeme zabudnúť ani na všadeprí-
tomné legínsy a vzorované pančuchové typy.

BUNDY, ZATEPLENÉ KABÁTIKY – sú z veľmi
jemných nylónov s bublinkovým efektom, zateple-
né a prešívané, často vypasované alebo len do pá-
sa, niekedy s mnohými ozdobnými zipsami
a objemným šálovým golierom. Parky na voľný čas
sú v klasickej forme, vybavené mnohými funkčný-
mi prvkami, kapucňou a kožušinovým lemom.

ĽAHKÉ kožúšky – v mäkkom, ležérnom vyhoto-
vení, s krátkym aj dlhším vlasom na vnútornej stra-
ne a semišovým povrchom, zvonka sú konštrukč-
ne jednoduché, len na previazanie opaskom, neza-
pravenými okrajmi, niekedy s asymetrickými cípmi.

ÚPLETY – sú všadeprítomné, či už ide o tie
konfekčne spracované alebo regulárne typy nosné-
ho či doplnkového charakteru. Sú objemné i veľmi
jemné, štrukturálne, väzobne zaujímavé, farebné
a vymyslené v celej škále pletiarskych mož-
ností. Typovo to budú šaty, twinsety, kardi-
gány, vesty, kabátiky a celý rad nevyhnut-
ných doplnkov, šálmi počínajúc a rukavicami
končiac.
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FARBY – široká paleta zahŕňa zahmlené
pastely, lomené neutrály aj farebné sofistiko-
vané odtiene nediferencovaných béž-
ových, lila a hnedých tónov. V skladbe
outfitu či vzoru sa objaví úderný ak-
cent napríklad žltej, oranžovej, ostro
modrej či tyrkysovej. Farby nebudú
jednoznačne určené, ale umožnia
kombinačnú obmenu skladby ode-
vov. Syntetické budú mať ľahko ko-
vový nádych striebristého či mede-
ného charakteru.

VZORY – drobné motívy aj makro geo-
metria, eternelové potlače, rozpité nekon-

krétne typy, kamufláže, štruktúry
a nekonečné kombinácie.

OUTFIT - jednotlivé odevné sú-
časti musia byť skladobne zlože-

né do celkového vzhľadu
s patričnými doplnkami, či už
pôjde o eleganciu, casual,
voľný čas či šport. Potom
môžeme hovoriť o móde
a štýle novej sezóny, ktorá
bude variabilná, svieža
a krásna. 

Viac foto na
www.modarevue.com.
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Elegantnú tému zosobňujú saténové šaty s ručne
našívanými flitrami, perové bundy vo vintage štýle,
kvetinové potlače, laminované textílie a úplety so širo-
kými ružovými a fuchsiovými pruhmi. Do zasneženej
zimnej záhrady zavítajú zlaté odlesky a krásne motýle
vyšívané na balónových šatách. Čipky a mäkké volány
dodajú blúzkam vzhľad vzdušnosti. Denim ozdobia 
mikrokamienky, koráliky zase tyl a mohérové úplety
žakárové čipky. Nevadí, že hovoríme o zimných tren-
doch, v čarovnej zimnej záhrade môžu byť popri ekolo-
gických mongolských kožušinách aj kvety. Veď preto

je čarovná. V tejto skupine sa často uplatňujú organza,
tvídové kabáty, strečové zamatové sukne a šaty, pero-
vé bundy a hodvábne ženilkové šaty s veselými potla-
čami. A na slávnostných  príležitostiach sa budú diev-
čatká cítiť ako princezné, pretože pani móda pre ne na-
chystala dlhé večerné šaty, často v bielej farbe.

Druhá téma sa týka živého britského štýlu upro-
stred starej školy a rock and rollu. Na jednej strane
máme sofistikované a občas britskou školou inšpirova-
né kolekcie a na strane druhej rokovú verziu klasic-
kých plédov a kargo nohavíc s výstrednými záplatami.

TRENDY

Detská konfekcia na jeseň a zimu 2014/15

DARINA VITTEKOVÁ, FOTO: PITTI IMMAGINE BIMBO/GIOVANNI GIANNONI

Nová elegancia pre deti – šatník vhodný pre Snehovú kráľovnú a móda, ktorá sa pohráva
s obrazom modernej Alenky v ríši divov. Takto charakterizuje trendy detskej módy na jeseň
a zimu 2014/2015 veľtrh detskej módy Pitti Bimbo vo Florencii. A je to skutočne tak. Do
detskej módy vstúpia na jednej strane štýl a prvky, ktoré posúvajú detské oblečenie do sféry
parížskej elegancie a na strane druhej stojí v protiklade drsnejší aj farebne skromnejší štýl
starých školských uniforiem a rock and rollu. 
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Zima v ríši divov 
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Obe tieto témy bežia paralelne a občas sa pretnú, pri-
čom vytvoria svieži, ironický mix. Podľa starej školy
využíva móda solídne farby a kombinuje ich
s klasickými mikro motívmi, ako sú bodky a kravatové
vzory a využíva tiež kombinácie rôznych materiálov.

Tkaniny vypožičané z anglosaských tra-
dícií sú metalické, športového

vzhľadu. Rock and roll sa ne-
chá ovplyvňovať grunge nála-

dou, čo sa prejavuje v škvrnách
a rôznych efektoch. Tričká zase

prijímajú mikro- aj makrovzory
a celoplošné potlače. Červené
a čierne tričká a košele sa
kombinujú s denimom
s efektmi oprania alebo opot-

rebovania. Výborne vyzera-
jú aj čierne motorkárske
bundy s potlačou. 

Sofistikované kolekcie
poukazujú na kolekcie pre

dospelých a súčasne im pri-
pomínajú vlastné detské hry. 

TRENDY
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Chic sa prelína s bohémizmom a mieša sa
s komfortom a farbami zimného kúzelného lesa.

Kabátom v aktualizovanom klasickom štýle pridajú ná-
dych elegancie alpaka, vlna, mohér a hodváb
v odtieňoch béžovej a tmavozelenej farbe alebo ironic-

ký tvíd. Dievčatká sa budú
parádiť elastickými blúz-
kami s jemnými seces-

nými kvetinovými potla-
čami a tulipánovými suk-

ňami, chlapci štýlovými
flaušovými nohavicami. 

Šaty v tvare „A“ sa obracajú k novým materiálom
osvieženými uzlami, drapériou a asymetrickými prvkami.

A čo bude patriť do kategórie „musím mať“ budúcej
zimnej sezóny? Budú to blúzky, kilt, duffle coat, kombi-
nézy s flitrami ... popelínové, lesklý zamat alebo men-
čester, dvojitý krep
a saténová bavlna-vlna.

Viac foto na
www.modarevue.com.

TRENDY
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KNITTING | WEAVING | FELTING | TUFTING | SEWING

www.groz-beckert.com

Spjatá s tradicí a upsaná pokroku – to charakterizuje Groz-Beckert. Od roku 1852 se společnost 

vyznačuje  precizností a kvalitou a stále se rozvíjí. Dnes je Groz-Beckert předním celosvětovým 

dodavatelem průmyslových strojních jehel, přesných dílů a jemných nástrojů, jakož i systémů 

a služeb pro plošnou textilní výrobu a její řízení. Cílem je být inovačním, procesním a servisním 

partnerem, který přispěje k úspěchu zákazníka. S 8 000 zaměstnanci, zhruba 70 000 typy výrobků 

a s prezencí ve více než 150 zemích míří Groz-Beckert směrem ke skvělé budoucnosti. Nastupte si!

TEXTILIE MAJÍ POHYBUJÍCÍ SE BUDOUCNOST

S GROZ-BECKERT JIŽ OD ROKU 1852

NEWSLETTER

REGISTER
ONLINE!

https://news.groz-beckert.com
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Bytový textil na jeseň a zimu 2014/15

JČ, FOTO: AUTOR, MESSE FRANKFURT EXHIBITION GMBH

Od začiatku nového storočia bublali skôr pod povrchom, ale druhá dekáda už ukazuje naplno, že nové progresívne cesty v oblasti textilu
a textilného dizajnu sú na svete a naplno sa rozvinuli práve v trendových víziách bytového textilu na sezónu 2014-15. Ale tak už to v živote
chodí – potrebná je istá dávka vyváženosti, a tak sú tu dve veľmi protichodné tendencie: progres ako vízia budúcnosti a regres ako návrat ku
koreňom. Oba smery majú rad svojich priaznivcov a nádej na spotrebiteľský úspech, ideálne je potom ich prelínanie a kontrasty. 
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Od prvopočiatku 
po vzdialenú budúcnosť

MÓDA REVUE február 2014

VYTVÁRANIE KOLÍZIÍ
Na jednej strane sa objavujú požiadavky

spotrebiteľov na unikátne, osobité výrobky a na
druhej strane je tu snaha po veľkej produkcii.
Kreatívne dizajnérske experimenty a možnosti
technológií vedú k vytváraniu unikátnych nápa-
dov, spracovaných do nezvyčajného textilného
dizajnu. Prejavujú sa tu zámerné nedokonalosti
dizajnu, nekontrolovateľné postupy, plánovito
neplánované chyby, zdanlivé náhodnosti a neko-
nečné farebné škvrny...

PROGRES

je dynamický smer daný strmým rozvojom technológií, ktoré umožňujú rad inovácií a nezvyčajné stvárnenie textilných dizajnov a materiálov. Vstupujeme do sveta, v ktorom
sú veda a technika riadiacou silou vo všetkých priemyselných odvetviach. Technologický pokrok je dnes schopný zabezpečiť rýchlu obmenu výrobkov a ich vysokú kapacitu.
Nie je nemožné, aby v tomto tempe zaostal textilný priemysel v akejkoľvek zo svojich fáz, či už ide o vláknové vstupy, konštrukcie a úpravy.
Téma PROGRES je usporiadaná do dvoch podskupín.
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INŽINIER PRÍRODA
Prienik vedeckého a prírodného sve-

ta poskytuje nové možnosti progresív-
neho stvárnenia dizajnu a súčasne pri-
náša ideu udržateľnej budúcnosti. Ide
o hru technológií, biológie a biochémie,
ktorých výsledkom je nezvyčajný dizajn
či kvalita textilných výrobkov.
Manipulácia s celulózovými baktériami,
mikroorganizmami alebo "živými" mem-
bránami umožňuje tvorbu, ktorá vyústi
do "biologického" života textílií. Je to
súbeh dizajnu a vedy, kde je spoločným
menovateľom príroda.
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OBNOVENÁ SILA
Obnova tradičných remesiel a vzťah

k pôvodným predmetom je základnou
témou. Vo veku technických kúziel, al-
chýmie a masovej výroby sa spotrebiteľ
často obracia k tradičným technikám 
a výrobným postupom. Nachádza pred-
mety s kultúrnym dedičstvom a príbe-
hom. Táto skutočnosť vedie k oslave
prastarých remeselných tradícií.
Dizajnéri pracujú s nájdenými a recyklo-
vanými materiálmi, sú očarení príbehom
nomádov či iného improvizovaného ži-
votného štýlu, ktorý je v ostrom kon-
traste so súčasnou spoločnosťou, kde
sú moderné technológie dominantnou
témou.

REGRES – OŽIVENIE, OBNOVA

V tomto tematickom bloku sa prejaví snaha o autenticitu a tradície. Vážime si minulosť a znovu objavujeme hodnoty vychádzajúce z tradícií. Aj táto námetová skupina obsa-
huje svoje kapitoly.
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CTIHODNÁ ČISTOTA
Prírodný materiál je tu oslavovaný v čistých formách. Niekdajšie dôležité a zaují-

mavé predmety a techniky našich predkov sú z dielní ručnej výroby – háčkovanie, ple-
tenie, ručné tkanie a dnes prijímajú novú výzvu a oživujú ich dizajnéri, ktorí s odvahou
zachovávajú budúcnosť remesiel a tradícií.

Tieto trendy úplne novým spôsobom poskytujú inšpiráciu na stvárnenie bytových
textílií na budúce obdobie, boli vytvorené renovovanými ateliérmi a štúdiami z celého
sveta pre veľtrh bytového textilu a doplnkov, ktorý sa konal na začiatku januára tohto
roku vo Frankfurte nad Mohanom.

TRENDY
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Teraz je doba iná. Doba preplneného internetu, nových možností 
a rastúceho tlaku pred konkurenciou, ktorá sa dennodenne vynára 
na každom rohu. Nový štýl, návrat a špeciálne kombinovanie 
nekombinovateľného pripomína snahu vyprovokovať niečo 
svojské, niečo, čo nosíme rady, lebo je to iné. Rôzne variácie, 
varianty, vrstvy i šaty našich babičiek. Charakteristika doby 
sa v tomto prípade nachádza v priestore bez hraníc. V ume-
ní a v architektúre poznáme smer, ktorý napodobňu-
je smery minulé, smery a štýly, ktoré sa rozvíjali 
v určitom čase a zanechali obrovský vplyv. 

My poznáme Lazy Eye, ktorá necháva svo-
jou tvorbou v módnom priemysle ďalej žiť roky 
dávne, roky našich predkov a našich (pra)
starých rodičov. Napodobňovanie, alebo pres-
nejšie imitácia, by v tomto prípade nebola vhodná. 
Je to skôr výlet do doby minulého storočia. Doby neo-
nového štýlu 50. rokov 20. storočia. 

DVE LÍNIE LAZY EYE
„Rodinná fi rma Lazy Eye vznikla na začiatku roku 

2012. Pamätám si, ako sa to celé rozbiehalo „vďaka“ 
virtuálnemu zdieľaniu internetových diskusií a príspev-
kov od Lazy Eye,“ hovorí Hana Noble. Je pôvodne vyštu-
dovaná historička umenia, kurátorka, galeristka, DJ skupiny 

Poxxoxo a absolventka dejín umenia na KTF UK a ku-
rátorského štúdia na Fakulte umenia a designu v Ústi nad Labem. 
Čerpá z dobových strihov 30.–60. rokov. Každý model je originál, 
ušitý v Čechách, z českých a amerických materiálov. Kvôli rastú-

cemu rozširovaniu a obohacovaniu celého projektu Lazy Eye sa 
delí na dve línie, a to „Lazy Eye“ a „Lazy Noble“. Lazy Eye 

vychádza z klasických strihov štyridsiatych a päťdesiatych 
rokov, používajúc prevažne jednoduchšie materiály, ako je 
napr. bavlna. Naopak, druhou líniou je noblesnejšia „Lazy 
Noble“, ktorá je zameraná na autorské modely inšpirova-
né dobovými strihmi, čomu zodpovedá výber kvalitných 
a samozrejme aj drahších materiálov. Ich škála je podria-

dená konkrétnej kolekcii. Projekt Lazy 
Eye je úzko spájaný s DIY kultúrou 
(Do It Yourself), ktorá autorku neod-
mysliteľne ovplyvnila. O úspechu Lazy 

Eye svedčí  aj nominácia na cenu Czech 
Grand Design v roku 2012 v kategórií Ná-

vrhár roka. 
Lazy Eye ako rodinná fi rma vznikla na začiatku 

roku 2012. Čo bolo pred rokom samotného vzniku? 
Lazy Eye projekt vzniknul úplně 

spontánně. Vystudovala jsem 
dějiny umění a módu 

jsem dělat nikdy nechtěla, ale ráda jsem jí samozřejmně měla. Po škole jsem 
si prošla spousty podřadných prací, prodávala jsem v kostele Panny Marie 
Vítězné, kde je Pražské jezulátko, potom jsem prodávala boty, oblečení, měla 
jsem pár celkem bizarních brigád v závodních kuchyních atd., prošla jsem 

si vším a jsem pro to neskutečně ráda. A před rokem, než jsem zalo-
žila Lazy Eye, jsem pracovala pro Minty Concept Club, což byl 

neuvěřitelně báječný první pop up store v Praze. Byl to celý 
koncept, a to mě na tom moc bavilo. Tahle prácě mě posunula 
úplně někam jinam a otevřela mě oči. 

Pamätám si ešte pôvodný vznik šiat, ktoré boli zdieľané na internete cel-
kom rapídnym spôsobom. Bolo to tak čerstvé, až to miestami vyzeralo, že je to 

len akési hobby, ktoré možno časom pominie. Čím si myslíš, že koncept šiat 
z rokov minulých sa priblížil k túžbe znovu ich mať?

Přesně ze začátku bylo jen hobby, dobu 40 a 50 let 
jsem milovala a tak nějak jsem chtěla spočátku jen 
sdílet fotky s lidma přes lazy 50‘s eye. Byla jsem 
sama velmi překvapena, jak narůstá sledovanost 

fb stránky každým dnem. No a po tom, co jsem 
s Bet Orten spolupracovala na fotkách pro časo-
pis Marienne k rozhovoru s Divokýma matkama 

(dělala jsem styling), se roztrhla úplná bouře nad-
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„Neo New look“ 
podľa Lazy Eye
MICHAELA BURCAKOVÁ, FOTO: PAVEL HEJNÝ

Móda koncom 40-tych rokov zaznamenala príchodom Christiana Diora na scénu veľkú revolúciu. Vzni-
kol nový štýl – smer módy nazývaný „new look“, ktorý ľudia chceli zavrhnúť kvôli extravagancii. Dior 
zapracovával do odevov korzety a preferoval postavu „presýpacích hodín“. Vniesol do módy ženskosť 
a neskutočnú noblesu. O necelé desaťročie neskôr sa objavuje existencionalizmus. Nový módny smer, 
ktorý naopak, opovrhoval materializmom – módou. Typické boli hrubé svetre, roláky a rozpustené vlasy. 
V podstate môžeme povedať, že Dior „vyprovokoval“ Coco Chanel, ktorá je spájaná s módou jednoduchej 
pohodlnosti kostýmov a pletených svetrov. Hana Noble
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šenkyň po šatech s kolovou sukní. Prostě to všechno 
přišlo tak nějak z čista jasna. A čím to, že se z toho 
stal boom? Asi proto, že jsou tu spousty žen, co 
chtějí nosit jednoduché ženské šaty.

Konečne je tu niekto, kto sa nebojí vytvárať a miestami 
doslova renovovať autorské modely podľa konkrétnych stri-
hov 40. – 50. rokov. Ale predsa sa spýtam, nemáš niekedy 
chuť niečo pomeniť? Doplniť model niektorými prvkami či 
detailmi, ktoré do spomínanej doby nepatria?

Ze začátku jsem striktně pou-
žívala dobové střihy, ale teď už jsem 
dál, vytvářím autorské modely a sa-
mozřejmě, že mám plány do budoucna. 

Tahle doba mě baví, ale je zapotřebí jít stále dál! 
Ako by si opísala príbeh rodinnej fi rmy Lazy Eye? 
Celý projekt je věnovaný babičce z máminy 

strany. Babička byla ten člověk, co mě od dět-
ství vodil na výstavy všeho druhu, nejvíc mě 
ovlivnila výstava Andy Warhola, mohlo mě být 

v tu dobu tak osm let. Ona byla úžasný člo-
věk, doktorka, hodně vzdělaná a sečtělá, 

se skvělým vkusem pro módu. Milovala 
Warhola a Janis Joplin a když jsem v 
pubertě jela na grung vlně, tak se velmi 

dobře informovala o tom, kdo je Kurt 
Cobain a Courtny Love. Babička 
pocházela z velmi chudé vesnice 

na východě Slovenska a vždy 
jsem si říkala, jak musela být 
silná, chytrá a pracovitá, že se 

dostala až tam, kde byla. Je to 
velký vzor. A když umírala, tak to bylo 

přesně v době, kdy vyšla Marienne s tím zmíně-
ným článkem a fotkama mých šatů. Jako by 
mě pak dala sílu se vrhnout do něčeho, co mě 
asi v hloubi duši vždy nejvíc bavilo. A rodin-
ná je taky hlavně proto, protože šaty šije moje 

máma i když se už teď trošku rozrůstáme. 

A aký máš postoj k napodobňovaniu istých štýlov? Čo si o tom myslíš? Nazdávaš sa, že sa pod 
tým niečo skrýva?

Někdo za tím může určitě něco skrývat, ale u mě je to hlavně o tom, že mě baví 
být žena a tohle je móda, která je neskutečně ženská. Je to prověřená klasika, já 
nemám důvod zatím moc vytvářet nové věci, baví mě dělat si mosaiku již z hotových 
věcí a dávat jim někdy trošku jiný význam. Mě právě baví si vzít ty padesátkový šaty 
a k tomu žlutý koně, nebo jsem byla nadšená, když jsem dala volné pole působnosti 
blogerkám Pauline a Kaa Glo a ony ty šaty nafotily úplně skvělým způsobem, prostě 
po jejich. Šaty a k tomu Nike tenisky a divný brejle. To je to, co mě na tom baví, 
propojovat a dávat věcem přesah. Můžeme to nazvat, že je to takový současný ready 
made. 

Je veľmi vzácne si nájsť v živote vlastný cieľ. Cieľ, čomu sa chceme v dospelosti venovať. Možno 
je to práve tým, že človek prichádza do úzkych a v istom veku dospelosti začína riešiť, ako sa uživiť. 
Bol práve tento fakt dôvodom začať žiť „nóbl“ a či vôbec môžeš teraz povedať, že žiješ „nóbl“ ?

No jasně, každej rok jsem se strachovala co se mnou bude, ale nějak v hloubi 
duše jsem věřila, že jednou budu dělat něco, co mě bude bavit 

a že k tomu vede cesta klikatá a taky, že si to musím zaslou-
žit. Ale ještě před půl rokem jsem k tomu svému lazy koníčku 
pracovala a když jsem o tu práci přišla, tak jsem si řekala aha, 

tak teď se tomu budu věnovat naplno, ale zároveň musím začít 
fakt makat! A všechny peníze co vydělám teď, dám do nájmu 
domu, showroomu, látek, krejčových a galanterie. Já si sama 
sobě kromě jídla a sem tam nějakýho vintage kousků ani ne-

koupím, protože na to zatím ani nemám. Dělat vlastní byznys je 
sice super, ale stojí to hodně moc energie a času, a nikdy 

nevíte jestli další měsíc budete mít na nájem. 
Ja stále neviem, kam by som Ťa mala priradiť. Či si ná-

vrhárka alebo si obdivovateľka a sprostredkovateľka? 
Jsem vystudovaná kunsthistorička a ku-
rátorka a můžu být teď třeba obchodnicí 
s 50 lety nebo jen zakladatelka projektu 
lazy eye. Nemusíme přece stále škatulko-
vat ...
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Návrhárom cez internet
FILIP STAŇO

Pokiaľ patríte medzi ľudí, v ktorých móda vyvoláva aj túžbu po vzdelaní v oblasti dizajnu alebo šitia odevov, University of Fashion svojím vyučovacím programom pokryje všetky
tieto požiadavky. Netreba pritom cestovať do New Yorku, kde má univerzita svoje sídlo. Postačí web, mobilný telefón či tablet. Na svojich stránkach poskytuje vo vysokom rozlíšení
prostredníctvom výučbových videí všetko od rozkresu návrhov, až po tvorbu komplikovaných dizajnérskych vzorov. 

Pocta módnym blogerom
SPRAC. FILIP STAŇO, FOTO: IMAGE.NET

V polovici januára sa uskutočnil veľký gala večer, prvý svojho
druhu, pod názvom STYLIGHT Fashion Blogger Awards. Spolu so
750 hosťami z módneho priemyslu, blogosférou a médiami sa toto
podujatie stalo súčasťou 14. ročníka Mercedes Benz Fashion 
Week Berlín. Rozhodcovská porota na čele so „superstar bloger-
kou“ Chiarou Ferragni oceňovala najlepších medzinárodných blo-
gerov v štyroch kategóriách.

V kategórii „Najsľubnejší módny blog“ si cenu prevzala Negin
Mirsalehi z Holandska, cena za „Najštýlovejší módny blog“ putova-
la do Španielska Aide Domenech, v kategórii „Najkreatívnejší mód-
ny blog“ najviac zaujala Francúzka Louise Ebel a prvé umiestnenie
v kategórii „Najvplyvnejší módny blog“ získala Kenza Zouiten zo
Švédska.

„Som nesmierne šťastná. Cena znamená, že v mojich čitate-
ľoch mám spriaznenú dušu. A ukazuje mi tiež, že vykonávam skve-
lú prácu,“ nechala sa po show počuť Kenza Zouiten. „Tento večer
nám ukázal, ako sú módni blogeri dôležití pre módny priemysel“,
vysvetlil Benjamin Gunther, výkonný predseda STYLIGHT. „Chce-
me spraviť z tejto ceremónie pravidelnú akciu, aby sme tak mohli
naďalej vzdávať poctu módnym blogerom za prácu ktorú vykoná-
vajú.“

Reakcie zo strany profesionálov v módnom prie-
mysle sú však rozporuplné. Spôsob prezentácie kolek-
cií nie je zameraný na širokú verejnosť a rovnako pre-
zentačné tímy sú školené na interakciu s profesionálmi
v danej oblasti. Následné obavy sa dotýkajú najmä od-
haľovania výšky marží a celkovo cenovej politiky jed-
notlivých značiek.

Na druhej strane barikády stojí Andrea Dino, výkon-
ný predseda Paul&Shark, ktorý hovorí: „Bol by som
rád, keby aj Pitti otvoril dvere verejnosti. Týmto spôso-
bom môžeme získať zaručené postoje nášho koncové-
ho konzumenta. Nákupcovia sa občas môžu zmýliť, ale
konzumenti vedia čo chcú.“ Rovnako Franco 
Marianelli, výkonný predseda Gas, vidí v sprístupnení

veľtrhu verejnosti možnosť, ako zvýšit transparentnosť
celého procesu pre finálneho konzumenta.

Vzhľadom na predĺženie trvania veľtrhu z troch dní
na päť, vystúpil do popredia taktiež aspekt financií. Pre
značky s menším počtom personálu a so striktnou po-
litikou investovania peňazí, bude náročné „utiahnuť“
päťdňový veľtrh.

FILIP STAŇO

Nasledujúca júlová edícia berlínskeho veľtrhu Bread&Butter bude opäť venovaná novým trendom v street a urban oblečení. Novinkou však je, že veľtrh bude sprístupnený aj laic-
kej verejnosti a predĺži sa o dva dni. Realitou tak bude 5-dňové podujatie, pričom práve posledné dva dni budú venované tejto cieľovej skupine. 

Bread & Butter aj pre laickú verejnosť

Zľava: Chiara Ferragni, Negin Mirsalehi, Aida Domenech, Louise Ebel, Fadela Mercheri, Raul Richter
a Benjamin Guenther.

University of Fashion predstavuje prvú online módnu
a dizajnovú videoknižnicu. Jednotlivé výučbové videá ve-
dú starostlivo vybraní profesori vysokých škôl poskytujú-
cich edukáciu vo sfére módy a taktiež profesionáli
z oblasti odevného priemyslu. K dispozícii je veľmi široké
spektrum videí, ktoré majú vzdelávací potenciál ako pre
čerstvého absolventa, tak aj pre profesionála
s dlhoročnými skúsenosťami. Okrem stovky výučbových
videí sú na stránke aj záznamy z módnych prehliadok, veľ-
trhov, on line slovník módnych výrazov, zoznam múzeí
módy v mnohých krajinách sveta s priamym odkazom na
ich stránky a pod.

„University of Fashion je pre mňa splneným snom. Po-

čas mnohých rokov som ako členka predstavenstva  F.I.T
(Fashion Institute of Technology in New York) a tiež vďa-
ka šesť ročnému pôsobeniu na Univerzite výtvarných
umení v San Franciscu (Academy of Art University San
Francisco) pochopila, čo je potrebné pre profesiu mód-
neho návrhára. Chcela som poskytnúť skúsenosť
a súčasne zachovať umenie a remeslo módy, no predo-
všetkým som chcela ponúknuť inšpiráciu! University of
Fashion ľahko a pohodlne poskytuje cenovo dostupnú
cestu k vzdelaniu v oblasti módy prostredníctvom jedno-
duchého kliknutia,” vyjadrila sa autorka konceptu 
Francesca Sterlacciová.

Koncept univerzity sa vyvíjal päť rokov. Natáčaniu sa-

motných videí predchádzalo obdobie prieskumov a práce
s výskumnými skupinami zloženými zo študentov
a učiteľov stredných a vysokých škôl, domácich krajčírov
a členov módnej komunity. Na základe tohto procesu sa
rozhodlo o obsahovom zameraní jednotlivých lekcií, ktoré
sa potom zaradili do jednej z piatich disciplín módneho di-
zajnu: zdobenie, vzorovanie, šitie, umenie módy, rozvoj
produktu. 

Študovať na tejto univerzite je veľmi jednoduché. Stačí
sa na stránke zaregistrovať a za mesačný poplatok 19,95
USD máte možnosť so stránkou kedykoľvek pracovať.
Zvýhodnené sú samozrejme ročné poplatky a univerzita
poskytuje väčším firmám a školám aj množstvové zľavy.
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Čo majú spoločné obuv Bugatti, módna pánska línia
Bugatti s automobilmi Bugatti?  Absolútne nič,
a predsa...    

Prvý automobil Bugatti vyrobil roku 1909 len 19-
ročný Talian Ettore Bugatti. Dostal zaň ocenenie na mi-
lánskom veľtrhu a predal ho barónovi de Dietrichovi
z Niederbronnu, ktorý sa stal Bugattiho sponzorom.
V Nemecku neskôr založil vlastnú firmu, ktorá trvala do
roku 1963. Jej dcérska spoločnosť Volkswagen neskôr
obnovila značku Bugatti a napriek tomu, že ide
o luxusné autá, o ktorých sa bežným ľuďom môže iba
snívať, patrí Bugatti medzi tri najstratovejšie autá, aj
keď VW patrí zas medzi najziskovejšie automobilky.   

Najprv len pánska, dnes už aj dámska obuv Bugatti
vznikla krátko po prvej svetovej vojne v Nemecku. Fir-
mu založil Johann Müller, praotec dnešného majiteľa.
Názov Bugatti vznikol až v roku 1978 veľmi nezvyčaj-
ným spôsobom. Obchodné oddelenie hľadalo taliansky
znejúci názov, a tak si ho jednoducho vybrali
z milánskeho telefónneho zoznamu.

Holdingová spoločnosť Bugatti patrí medzi popred-
ných nemeckých výrobcov pánskeho oblečenia. Založil
ju v roku 1947 Friedrich Wilhelm Brinkmann ako ro-
dinný podnik. Dnes ju vedie už druhá generácia 
Brinkmannovcov. Pánske odevy Bugatti patria do kate-
górie luxusných odevov v kombinácii s prijateľnou ce-

nou. Široké spektrum výrobkov, od spoločenských cez
biznis až po športovo ladené, si zachováva eleganciu
najmä použitím nezvyčajných a vysoko kvalitných high-
tech materiálov s dôrazom na detail. Patrí medzi znač-
ky, ktorými nositeľ prezentuje svoj životný štýl. 

V Miláne sa 11. januára 2014 konala prehliadka lif-
stylovej kolekcie Bugatti na jeseň a zimu 2014/15.
Usporiadatelia, holding Bugatti v spolupráci L’Uomo 
Vogue, vybrali v tomto prípade spoločné znaky odevov
a automobilov. Na prezentáciu si zvolili exkluzívne 
miesto – slávny taliansky dom z 19. storočia Casa
Manzoni  básnika a spisovateľa Alessandra Manzoniho.
Téma večera "The Magic of La Vie en Blue" bola vy-
braná tak, aby odrážala životný štýl Bugatti a zároveň
oslavovala legendárnu značku modrej farby, ktorú
pôvodne používal Ettore Bugatti na svojich prvých zá-
vodných vozidlách v roku 1920.

Kolekcia na jeseň a zimu 2014/15 má dve základ-
né línie, EB – Ettore Bugatti a Extreme Performance. 
Línia EB - Ettore Bugatti je čisto talianska ("Fabrique en
Italie"). Charakterizujú ju obleky z prestížnych materiá-
lov z oblasti Biella s čistým krajčírskym strihom
a zaujímavými detailmi. Materiály spĺňajú najvyššie
technické požiadavky. Modely sa pýšia ešte jednou uni-
kátnou vlastnosťou. Všetky sú vyrábané samostatne,
presne tak, ako autá Bugatti a zdieľajú tak spoločnú

„DNA“. Na dosiahnutie cieľa excelentnej kvality
a talianskeho remesla si Bugatti starostlivo vybudoval
sieť dodávateľov. Z Riviera del Brenta berie kožené
odevy, z Florencie všetky malé kožené výrobky
a z Como hodvábne šatky a kravaty. Línia EB - Ettore
Bugatti ponúka tri hlavné témy: Flamboyant, formálne
oblečenie a Blue Carpet Soirée Flamboyant. Línia EB je
veľmi rafinovaná v tóne a trochu výstredná v štýle prá-
ve preto, lebo je určená mužom, ktorí spochybňujú štýl.
Má výrazný strih a vzhľad, ktorý je veľmi originálny
a sofistikovaný. Medzi detaily patria napríklad striebor-
né reliéfne iniciálky EB alebo vnútri vyšité “Fabriqué en
Italie”, no napríklad aj tuxedo je vyrobené v rôznych od-
tieňoch modrej. Všetko je kreatívne a v súlade
s tvrdením, že značka je štýl.
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DARINA VITTEKOVÁ, FOTO: ARCHÍV

Trikrát Bugatti. Čo ich spája? 

22_23:mr01  2/6/14  11:30 AM  Stránka 3



MÓDNE FÓRUM

MÓDA REVUE február 201424

Kde sa tu vzali? Na to nám odpovedala ich pedagogička z Fakulty multimediálnej komunikácie 
Mgr. art. Mária Štraneková, ArtD. „V rámci projektov a workshopov podporujem študentov vo vnímaní eko
módy, sustainable fashion. Preto som v rámci workshopu ECO-fashion o recyklovaní prizvala do ná-
šho ateliéru ako hosťujúcu lektorku Luise Barschovú, ktorá posobí v Berlíne v Creative Upcycling.
Materiál na tento workshop
poskytla firma Regwear
a výstupy študentov tak nad-
chli Luise Barschová, že im
ponúkla výstavný priestor vo
svojom štúdiu Creative
Upcycling, v sekcii Upcycling
Talents.“ Projektu sa zúčas-
tnilo 10 študentov, ktorí vy-
tvorili modely tak, že nepre-
dajné zvyšky a vzorky látok
premenili na novú módu.

Vráťme sa však na dejisko
MBFW Berlín. Počas štyroch
dní viac ako 50 návrhárov
predstavilo svoje kolekcie na jeseň a zimu 2014/15. Popri národných dizajnéroch dostalo priestor až
jedenásť národných dizajnérskych debutantov a mnohí zahraniční návrhári. 

Po tom, ako Mercedes-Benz
Fashion Week Berlin ukončil
svoje 14. vydanie záverečnou
prehliadkou, viceprezident
a kreatívny riaditeľ IMG Fashi-
on Events and Properties, 
Jarrad Clark, povedal: „Sme
hrdí, že sme úspešne ukončili
14. vyda-

nie Mercedes-Benz Fashion Week Berlín. At-
mosféra bola skvelá a bolo vzrušujúce vidieť,
ako sa Berlín ďalej vyvíja do miesta na obja-
vovanie najskvelejších módnych talentov
z regiónu. Mali sme tu jedenásť návrhár-
skych debutantov a sme hrdí, že môžeme
poskytnúť globálne miesto na prezentáciu
ich kreativity.“

Po prvý raz sa v januári na ulici 17. júna na Bran-
deburskej bráne otvorili dvere stanu pre ďalšiu šou.
Spoločne s predajcom Peek & Cloppenburg Düsseldorf
a Fashion ID a IMG Fashion vyvinul MBFW Berlin kon-
cept, ktorý umožnil aj spotrebiteľom zažiť MBFW Berlin
šou. Len niekoľko dní neskôr sa dostali na nej prezento-
vané najlepšie modely kolekcií na pulty predajných miest
Peek & Cloppenburg Düsseldorf  a bolo možné si ich za-
dovážiť aj online nákupom. 

Slovensko
1. 3. 2014 Svadobný veľtrh, hotel Lux, Banská Bystrica

22. 3. 2014 Svadobný veľtrh, hotel Slovakia, Žilina
23. 3. 2014 Svadobný veľtrh, hotel Elizabeth, Trenčín

www.svadobnyveltrh.sk
2.-3. 4. 2014 Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) − 

odevy, textil, metráž, obuv, galantéria, doplnky
www.pska.sk

12. 4. 2014 Svadobný veľtrh, Hotel Empire Trnava
27. 4. 2014 Svadobný veľtrh, Hotel Barónka Bratislava

Česká republika
16.-18. 2. 2014 Styl-Kabo (BVV Brno) − odevy, textil, bielizeň, 

metráž, galantéria, koža, obuv, doplnky
www.bvv.cz

4. 3. 2014 Obchodné dni Tori (Olomouc) − 
textil, odevy, obuv, koža
www.tori.cz

Zahraničie
14.-16. 2. 2014 MOMAD Metropolis, (Madrid) – 

dámske, pánske a detské odevy, obuv, 
kožená galantéria  
www.ifema.es/momadmetropolis

17.-20. 2. 2014 TexWorld, (Paríž)
texworld.messefrankfurt.com

18.-20. 2. 2014 Première Vision (Paríž) – tkaniny
www.premierevision.com

18.-20. 2. 2014 Mod'amont (Paríž) – galantéria, 
odevné doplnky 
www.modamont.com

22.-24. 2. 2014 MI Milano Prêt à Porter  MIPAP(Miláno) – 
dámske odevy a doplnky
www.mimilanopretaporter.fieramilano.it

22.-24. 2. 2014 SUPER (Miláno) − dámske odevy a doplnky
www.pittimmagine.com

25.-28.2. 2014 CPM Collection Première Moskow (Moskva) –
pánske, dámske a detské odevy
www.igedo.com

26.-28. 2. 2014 Targy mody Poznań (Poznaň) – odevy, obuv, 
kožená galantéria, bielizeň
www.fashion.mtp.pl

2.-5. 3. 2014 Micam shoevent (Miláno) – obuv
www.micamonline.com

2.-5. 3. 2014 Mipel (Miláno) – tašky a doplnky, galantéria
www.mipel.com

4.-7. 3. 2014 Mifur (Miláno) − koža, kožušiny
www.mifur.com

11.-13. 3. 2014 Lineapelle (Bologna) – kožená galantéria, obuv 
www.lineapelle-fair.it

11.-14.3. 2014 Global Shoe (Düsseldorf)
12.-14. 3. 2014 GDS (Düsseldorf) – obuv, doplnky 

www.gds-online.com
24.-26.3. 2014 theMICAMshanghai (Shanghai) – obuv

www.themicamshanghai.com
25.-27. 3. 2014 Fashion Access APLF (Hongkong) – 

obuv, koža a doplnky
www.aplf.com

31.3.-2.4. 2014 APLF MM&T (Hongkong) – materiály, 
výrobné technológie
www.aplf.com

31.3.-2.4. 2014 Fashion Access (Hongkong) – obuv, 
kožená galantéria, doplnky
www.aplf.com

7.-9.5. 2014 Proposte (Cernobbio, Como) - bytové textílie 
www.propostefair.it

Termíny výstav sú ku dňu uzávierky časopisu overené.
Zmena termínov vyhradená!

VÝSTAVY A VEĽTRHY

Inštalácia prác českých študentov 
v Upcycling Fashion Store Mode.  

Študentky Hana Prchalová, Katarina Chvalova a Luise Barschová (uprostred)
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Miesto na 
objavy talentov
DARINA VITTEKOVÁ, FOTO: MŠ, DAN&CORINA LECCA/GETTY IMAGES/ KAVIAR GAUCHE, 
FRAZER HARRISON/GETTY IMAGES/, MINX

Zatiaľ, čo sa v Berlíne v štúdiu STUDIO KAPROL konalo v polovici januára 2014 vrcholné módne poduja-
tie, Mercedes-Benz Fashion Week Berlin, v berlínskom okrese Wedding vystavovali v štúdiu Upcycling
Fashion Store Mode kolekcie recyklovanej módy mladí českí dizajnéri z Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.  
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Téma letošní zimní edice veletrhů Pitti – 85. Pitti 
Immagine Uomo a 13. Pitti Woman bylo hudební: „ROCK
ME PITTI“ je hold muzice, která žije v módě a módě, která
žije v hudbě. A tak hudba zněla celým areálem výstaviš-
tě ve středověké pevnosti, ať už z mnoho ostrůvků ro-
zesetých po ploše, kde hrály živě malé skupiny či jedno-

tlivci swing, jazz, dixilend, ale i vážnější formy hudby. Růz-
ně se střídalo 12 hudebních seskupení a hudba byla mi-
le všudy přítomná. Dá se předpokládat, že veletržní sprá-
va měla alternativní program pro případ nepříznivých po-
větrnostních podmínek, hudba by tak zněla asi jen
z desítek kulatých barevných reproduktorů rozesetých na
ústřední ploše, které na ohebných drátech působily jako
kvetoucí pole. A „módní“ muzicírování působilo na ná-
vštěvníky velmi pozitivně, postávali u hudebních ostrův-
ků, zpívali si, pohupovali se do taktu a veletrh si spojili
s krásnými vjemy. Aby toho nebylo dost, mezi návštěvní-
ky hráli retro módně odění mladíci kriket. Návštěvnost by-
la opět vysoká – na to, že veletrh začal den po svátku Tří
králů neuvěřitelná, a bylo se na co dívat.

Právě tak jako hudba, ladila s krásou i móda. Módní
vývoj, zejména v pánském sektoru už mnohá témata vy-
čerpal a formy jsou téměř v dokonalé sounáležitosti
s funkcí a nároky moderních spotřebitelů na užitné hod-
noty a estetické faktory. Jistě, je tu prostor pro neobvyk-
lé projekty a avantgardní nápady. Mají určitou míru obli-
by u části módně laděných spotřebitelů, ale především li-
dí, kteří mají schopnost být odlišnými, výjimečnými a jistá
dávka exhibicionismu jim také nechybí. Ono to taky bylo
vidět přímo na veletrhu, v okamžiku, kdy se tam objevil

divoce oblečený tvor, byl středem pozornosti, byl foto-
grafován, byl obdivován…, ale 95% účastníků veletrhu
byla ve velmi civilním i když vysoce módním oblečení.
Tak to bylo nakonec i s nabídkou, která byla přehlídkou
dokonalosti, vyrovnanosti, funkce, řemesla a nových
technologií. Nositelem nových tendencí jsou dnes pře-
devším technologie a jejich možnosti, ať už se to týká ma-
teriálů nebo jejich finálních úprav. Mnohé zajistí
i možnosti konfekčního zpracování s výsledkem nových
vzhledů a vlastností. Pitti byl opět přehledem dokonalosti
oboru textil-oděv-estetika a ač se to zdá nemožné, zase
posunul svou nabídkou laťku o kousek výš. Byl koncer-
tem hudby, módních nápadů a dokonalosti jejich prove-
dení!

PITTI S HUDBOU 
Florencie, 7.-10. leden 2014

JČ, FOTO: ARCHÍV AUTORA

Móda ve spojení s hudbou není vůbec špatný nápad, ale ani ne úplně nový. Mnoho módních směrů vzniklo historicky
v souvislosti s různými hudebními žánry a tato tendence pokračuje v souběžných kulturách a subkulturách dodnes. 

Velkým lákadlem je vždy Trendové fórum, tentokráte ve dvou zajímavých soudobých
námětech, které zahrnuly vědecky pojatý design i retro návraty řemeslných prací. Inspi-
rační témata navržená týmem renovovaných světových ateliérů a studií jsou na veletrhu
již podložena konkrétními materiály výrobců a jsou skvělým vodítkem pro orientaci sou-
dobým designem.

Nechyběly ani prostory pro studentské práce, kde si umělecké školy, včetně VŠUP 
z Prahy,  mohou konfrontovat svou tvorbu a nabízet originální nápady.

Veletrh byl rozčleněn na jednotlivé sekce pro lepší orientaci v tak obřím celku. Bytový
textil, počínaje podlahovými krytinami, lůžkovinami, potahovými materiály, závěsovými
textiliemi, přes kuchyňský a koupelnový sortiment, tapety a doplňky konče je ucelenou
výstavou. Nutno dodat, že výrobky byly jak po kvalitativní, tak designérské stránce na vy-
soké úrovní a vesměs splňovaly nároky na kvalitu života s textilem, ale také na zdravot-
ní stránku, snadnou údržbu a ekologické aspekty. 

Zajímavé byly nové technologie, třeba při tvorbě zdánlivě nahodilých desénů digitál-
ním tiskem, v trendovém fóru se vytvářely barevné skvrny podle pohybů návštěvníků a ve
zkumavkách tam bublali řasy. A to jsme teprve v roce 2014-2015!

Heimtextil je tak bránou k prezentaci inovací, které si vyžádá moderní životní styl spot-
řebitelů.

Brána k prezentaci inovací  
HEIMTEXTIL, Frankfurt nad Mohanem, 8.-11. ledna 2014

JČ

Ještě se člověk ani nevzpamatoval z rozvleklých vánočních svátků a už tu byly obchodní aktivity v podobě veletrhů. Ve Frankfurtu nad Mohanem největší tradiční veletrh bytového
textilu a doplňků nastartoval novou sezónu roku 2014.  Veletržní správa hlásí rekordní účast 67 000 návštěvníků ze 133 zemí světa a 2 718 vystavovatelů, to jsou čísla rok od
roku rostoucí a úctyhodná.  Bytový textil a doplňky tak obsadily 8 veletržních hal a ještě se rozšířily do města, kde zpřístupnilo 30 obchodů, studií a ateliérů svou nabídku široké
veřejnosti.
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„Je to jednoznačne odmena za odvahu pre 1500 vystavovateľov, ktorí hneď od za-
čiatku verili v tento projekt,” zhodnotil úspešný výsledok generálny riaditeľ milánskeho
výstaviska Enrico Pazzali. Obnovená tvár HOMI sa premietla na ploche 80 000 m²
v desiatich tematických satelitoch - Living Habits, Home Wellness, Fragrances&Personale
Care, Fashion&Jewels, Gifts&Events, Garden&Outdoor, Kid Style, Home Textiles, 
Hobby&Work, Concept Lab. Išlo o konkrétnu skúsenosť so silným emotívnym vplyvom
v priestore, ktorý integroval expozičné jednotky s novými zónami určenými na biznis, spo-
lužitie a experimentovanie. Výstava HOMI poskytla odbornej verejnosti nezvyčajné vyja-
drenia kreativity, množstvo sprievodných podujatí a zvyšku sveta priblížila značku Made
in Italy prostredníctvom sviežich foriem životného štýlu a zmien týkajúcich sa trendov, per-
sonalizácie a multikultúry.

Satelit módy a šperkov, v mimoriadne eklektickom ráze, súvisel s tendenciami na jar
a leto 2014, ktoré sa prezentovali prostredníctvom kreácií s ekologickým nádychom, je-
dinečnými v originalite a inovatívnymi tak po estetickej, ako aj funkčnej stránke. Priestor
dostal v samostatnom satelite aj bytový textil. Celá škála, od prostých až po vzácne ma-
teriály, vykvitla na závesoch a obrusoch, vyfarbila posteľnú bielizeň a pohrala sa so svet-
lom v prostredí. 

HOMI sa nechce sústrediť len na fyzické edície v Miláne a v zahraničí (HOMI Russia
v Moskve 15.-18. októbra 2014), ale vďaka online platforme HOMI+ www.homiplus.it pre-
dĺži podujatie na osem týždňov (v aktuálnom vydaní od 3. februára), čím poskytne mož-
nosť oboznámiť sa vo virtuálnych stánkoch so sortimentom z výstavy a umožní realizo-
vať nové obchody.

Osviežený životný štýl HOMI 
Miláno, 19.-22. 1. 2014

MOK, FOTO: HOMI

Nový rok znamenal pre známu výstavu Macef, ktorá ostro sleduje pekné tvary a štýlové predmety súvisiace so životným štýlom a bývaním, nielen nový názov HOMI, ale aj nový
koncept a filozofiu. Prítomnosť 94 000 návštevníkov v priebehu štyroch dní bola dôkazom, že pôvodný zámer transformácie podujatia s polstoročnou tradíciou cez promptnú reak-
ciu na nároky a požiadavky súčasného trhu, trafil do čierneho.  

Aktuální módní dění začíná každoročně už na začátku ledna mnohými veletrhy
a přehlídkami. V naší uspěchané době se musí stihnout módní sezónní termíny, a to
je pěkná honička. V druhé dekádě ledna se už konal v Paříži kontraktační veletrh
s módní konfekcí, dnes s názvem WHO´S NEXT. 

Vypadá to, že móda patří především mladé generaci. Ta je ochotná vydat nema-
lé prostředky za svou vyhraněnou představu a hlavně za oblíbenou značku. Snad pro-
to došlo v minulém období téměř k zániku tradičního pařížského veletrhu, který se
pod názvem Prêt-à-Porter přetavil do nových představ podatelů divočiny. Nutno po-
dotknout, že Prêt-à-Porter po svých víc jak 61 edicích tak nějak ztrácel dech a tradice
se rozpustily do agresivnější značky, která sází  především na mladou populaci a s ní
přichází také oblíbené styly – street, jeans, sport, city,….

WHO´S NEXT obsadil na výstavišti u Porte de Versailles hned tři velké haly
a v mnoha odděleních najdeme vše, co dnes k módě patří – oděvy, doplňky, konfe-
rence, semináře, přehlídky, soutěže i módní fóra. Veletrh ještě není zdaleka usazen
ve své koncepci, stále si vytváří nové prostorové uspořádání, takže člověk někdy tá-
pe. Také doprovodné atributy jsou často rušivým elementem, ale mládí si svou hud-
bu a zvuky žádá, tak je má mít. Milovník módy si tu ale přijde na své, zejména
v nabídce malosériových a butikových kolekcí, které jsou vesměs na vysoké úrovni
skladbou, zpracováním, kombinovatelností a celkovým vzhledem. Velkou část na-
bídky tvořily doplňky, bez nich si dnes módní vzhled ani nedovedeme představit.

Nikdo si nenechá ujít módní show. Tentokrát to byla přehlídka tureckých tvůrců
– Turecko se stalo oděvní a textilní velmocí a dává to o sobě patřičně vědět, pos-
tupně se prezentuje na všech důležitých evropských módních kláních. Přehlídka by-
la krásnou taneční podívanou, s příběhy současné doby. Choreografie byla divoká
a veselá, ale kdybych měla hodnotit předváděné oblečení, tak si nevzpomenu. Ano,
dnes i WHO´S NEXT je veletrh se skvělou nabídkou i dotekem Francie a je z čeho
vybírat.

Je z čeho vybírat
WHO´S NEXT – Paříž, 25.-28. 1. 2014

JČ
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Veletrhy módy STYL a KABO se na brněnském výsta-
višti konají dvakrát ročně již od roku 1993. Od svého vzni-
ku se profilovaly jako specializovaná B2B přehlídka mód-
ního průmyslu. Cílem pořadatelů vždy bylo vytvořit opti-
mální prostředí pro obchod, prezentaci a mezinárodní spo-
lupráci v těchto odvětvích. Řada dnes známých
a etablovaných značek či módních návrhářů vstoupila na
módní trh právě v Brně. Díky trvalému zájmu obchodníků
z tuzemska i okolních zemí, především pak ze Slovenska,
plní veletrhy STYL a KABO svou roli vstupní brány na tyto
trhy již déle než dvacet let. Jako jedny z mála, v oboru na-
víc, dokázaly přečkat i obtížné období posledních pěti let,
kdy módní průmysl zasáhla ekonomická krize, která se 
dotkla všech veletrhů v Evropě. 

V loňském roce se situace v maloobchodě zlepšila na-
tolik, že nastal zřetelný obrat směrem ke stabilizaci oboru
i obou veletrhů. V únoru i v srpnu 2013 se zúčastnilo přes

sedmdesát nových vystavovatelů a pozitivní trend pokra-
čuje i letos. Opět se představí přes padesát zcela nových firem
a nebude chybět ani zóna s nezávislou designovou módou
Fresh Fashion. Celkem se bude prezentovat více než 500
oděvních, obuvnických a kožedělných značek z 15 zemí
světa. Jejich aktuální kolekce si od 16. do 18. února 2014
podle očekávání prohlédne více než pět tisíc odborných
návštěvníků, tj. především obchodníků a nákupčích. No-
vinkou je souběžné konání s veletrhem oční optiky, opto-
metrie a oftalmologie OPTA, v neděli 16.2.

STYL S TRADIČNÍMI 
I NOVÝMI VYSTAVOVATELI

Mezinárodnímu veletrhu módy zůstává věrná dlouhá
řada významných textilních a oděvních firem, a to jak do-
mácích výrobců, tak dovozců. K účasti se přihlásili všich-
ni tradiční vystavovatelé jako Pleas, Anita Moravia, Favab,
Tonak, Karpet, Anytra, Doppler, Sanu Babu, Hegler, CPM,
Jopess fashion, Jihočeská textilní, Veltex, Coexis, výrobci
košil AMJ, Arikos a R.G.I., dovozci francouzské módy
Šulc, Boja a další. Opět budou vystavovat francouzské
značky Pause Café a DDP, polský výrobce barevných džín-
sů Rocks Jeans, vystavovatel PM-styl představí portugal-
ského výrobce dámské konfekce Givec. Bižuterii budou
tradičně nabízet členové Svazu výrobců skla a bižuterie
a dále např. společnosti Kalipra, AEL a další. Po úspěšné
premiéře v srpnu 2013 se znovu otevírá zóna alternativní

nezávislé módy Fresh Fashion, kterou Veletrhy Brno při-
pravují ve spolupráci s firmou Lovemusic.

Nový vystavovatel společnost PROMORAIN na veletrh
přiveze špičkové deštníky značky FULTON London. Po-
prvé se návštěvníci seznámí také s nabídkou společnosti
Belleshoes ze slovenského Komárna, která na veletrhu
STYL přestaví vysoce kvalitní oblečení pro sport a volný
čas. V zóně Fresh Fashion bude mít premiéru česká mód-
ní značka Ritore a Spookid.

K významným návratům patří účast mezinárodní spo-
lečnosti FELINA. Specialista na luxusní dámské spodní
prádlo větších velikostí má v portfoliu značky  
FELINA, CONTURELLE by FELINA nyní nově
značku pro mladé UNUSUAL. 

Pozornost si zaslouží také návrat vystavo-
vatele Štěpán Junek Easy Style a společnosti MILETA,
která  patří mezi největší evropské výrobce ka-
pesníků, košilovin a batistů. Na rozsáhlém
stánku o ploše 300 m2 se představí Ptak Moda
– největší polský oděvní velkoobchod.
V neposlední řadě se rozšiřuje nabídka ital-
ských a francouzských značek, které na ve-
letrhu zastupují české společnosti Imponex, 
Irtanex a Ondřej Fotr.

KABO UKÁŽE TRENDY
V OBUVI A KOŽENÉ 
GALANTERII

Největší kontraktační přehlídka
v oboru přivítá všechny tradiční vysta-
vovatele a značky jako Wortmann
(Tamaris), Rieker, ara shoes,
Mustang, Wendel (Marco Tozzi),
Caprice, Lanson (Icebug), 
Geneze (Romika, Josef Seibel), 
Legero, TERM, V+J obuv, Gabor, 
Protetika a další. S koženou galanterií
se opět budou prezentovat český vý-
robce kabelek UNIDAX, Ragazza,
Axel accessories, Verde, Hellas
star, Arteddy, Sendi design, Borse

Design a další. V rámci společné expozice České obuvnic-
ké a kožedělné asociace se představí firmy Jiří Šnobl, 
Pegres, Lagen, VTR a Natur produkt.

K novým vystavovatelům veletrhu KABO patří společ-
nost HH sportif, která je výhradním dovozcem značek 
HELLY HANSEN a SELECT. Historie norské značky 
HELLY HANSEN sahá až do roku 1877 a jde
o významného inovátora v oblasti outdoorového
a sportovního vybavení. Novinkou v sortimentu společ-
nosti bude francouzská značka sportovní obuvi TBS. 

Pozornosti návštěvníků by neměla uniknout ani pre-
miérová expozice polské společnosti Trio PL, která je

významným výrobcem luxusní pánské obuvi. Dal-
ším zajímavým nováčkem je společnost Soňa 

Karaivanova s nabídkou obuvi pro sport a volný
čas.

Po dvou ročnících se na KABO vrací společnost
DERMATEX, která je dodavatelem luxusní dámské obu-

vi značky DESKA. Po stejně dlouhé absenci se 
návštěvníci veletrhu seznámí také s obuví polské
firmy ACORD, vrací se rovněž dodavatel batohů 
Leasyn a další.

DOPROVODNÝ 
PROGRAM

Molo v pavilonu P bude čtyřikrát
denně dějištěm přehlídek nových ko-

lekcí vystavovatelů z branže dámské
konfekce, spodního prádla, ale

i sportovního a nočního prádla
a plavek. Přehlídky začínají
každý den veletrhu vždy

v 10, v 11, ve 13 a v 15 hodin.
Tradiční součástí veletrhů STYL

a KABO je doprovodný program pro ob-
chodníky. Přednášky a diskusní fóra na
aktuální témata připravují odborní garanti
obou veletrhů Asociace textilního, oděvní-
ho a kožedělného průmyslu a Česká

obuvnická a kožedělná asociace. 
Podrobnější informace naleznete na 
www.bvv.cz/styl nebo www.bvv.cz/kabo.

STYL a KABO – vstupní brána 
na středoevropský módní trh
MK, FOTO: ZACH, ZEMÁNEK - STYL KABO, BRNO
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Veľtrh MOMAD Metropolis je najvýznamnejším veľ-
trhom na Pyrenejskom polostrove, o čom svedčí aj vy-
soká účasť domácich i zahraničných vystavovateľov re-
nomovaných odevných značiek ako Gant, Barbour, 
Pisonero, Gizia, La Martina, Cristina Barros, Brave Soul,
Desigual, Pause Café, El armario de Lulu, Olimara

a mnoho ďalších. K pravidelným vystavovateľom patrí
aj dánska spoločnosť Bestseller, ktorá aj tentokrát pri-
nesie kvalitný  mix značiek ako Only, Noisy May, Vero
Moda, Name it, Selected, Vila, Jack&Jones i Outfitters
Nation. Z obuvníckych značiek sa môžete tešiť naprík-
lad na Desigual, Pertini, Pons Quintana, Menbu, 
Hispanitas, Mustang, Gioseppo, Nero Giardini, Sendra
Boots, Kangaroos ai. Súčasťou veľtrhu bude aj poduja-
tie Fashion Showrooms, ktoré predstaví kolekcie špa-
nielskych i zahraničných luxusných dizajnérskych zna-
čiek, spomenúť môžeme Roccobarocco, Lorena 
Antonazzi, Les Copains, Analisa, Didier Parakian, 
Cristina Effe, Lauren Vidal Paris, Eva Tralala. Pre lepšiu
orientáciu na výstavisku dodávame, že kompletnú po-
nuku obuvi a koženej galantérie nájdete v hale 12, ha-
la 4 bude sústreďovať kolekcie mladej a mestskej mó-
dy a obuvi, s okamžitou možnosťou dodania kolekcií
a v hale 14 sa predstavia značky odevov a kožušín. 

Organizátor podujatia, IFEMA, predpokladá, že náv-
števnosť prekoná počet obchodníkov z prvého ročníka,
ktorých bolo dovedna 17 500 zo 70 krajín sveta. Pozi-

tívne čísla očakávajú aj z toho dôvodu, že termín
i miesto konania MOMAD Metropolis je po tentokrát
zhodný s akciou, nazývanou aj výkladnou skriňou špa-
nielskeho dizajnu – Mercedes Benz Fashion Week 
Madrid. 

POZVÁNKA
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Marcový obuvnícky veľtrh GDS 
prinesie opäť mnoho zaujímavostí
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Z TS GDS SPRAC. DARINA VITTEKOVÁ, FOTO: MESSE DÜSSELDORF

VERONIKA CHMELÁROVÁ, FOTO: IFEMA

Popredné španielske i zahraničné odevné a obuvnícke značky predstavia svoje kolekcie na druhom ročníku veľtrhu
MOMAD Metropolis v Madride. Obchodníci by tak určite mali mať vo svojom pracovnom kalendári vyznačený termín
14.-16. februára 2014. A nielen oni. Madrid v týchto dňoch určite priláka aj obrovský počet módnych nadšencov,
nakoľko práve v týchto dňoch bude prebiehať módna akcia roka – Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Presuny
nie sú potrebné, miesto konania je identické – výstavisko Feria de Madrid.

Madrid – výkladná skriňa 
nielen španielskeho dizajnu

Okolo 800 obuvníckych firiem z 30 krajín sveta má v diári zaznačený  termín 12. –
14. marec 2014, Düsseldorf – jeseň a zima 2014/15. Stretnú sa na veľtrhu, ktorý bude
v marci ešte podľa doterajšieho scenára, no od júla 2014 bude na obuvníkov čakať
v Düsseldorfe štartovacie podujatie pod názvom Kick-Off Event, ktoré bude mať za úlo-
hu poskytnúť predbežný pohľad na danú sezónu. V marci sa na tom istom mieste, ale
o jeden deň skôr, bude konať Global Shoes, na ktorý sa prihlásilo asi 300 vystavovate-
ľov. 

Doterajší koncept GDS sa rozlúči zaujímavou ponukou nielen skalných vystavovate-
ľov, ale aj mnohých nových a tiež tých, ktorí niekoľko sezón absentovali. Medzi nová-
čikmi budú napríklad Rizzolli s elegantnou dámskou aj pánskou obuvou, T&F z Londýna
alebo značka Delle Cose s kabelkami, viedenská extravagantná značka rosa mosa, či
detské značky ako francúzska Little Mary alebo talianska Asso, Didi Blu a Laura 
Biagiotti.  

Návštevníkov čaká, ako vždy, bohatý program v podobe módnych prehliadok, pred-
nášok a iných podujatí. V programe nebude chýbať oceňovanie topánky roka, či mode-
lov mladých návrhárov.

Mimoriadne jubileum bude oslavovať sekcia Design Attack, ktorá sa dočkala už 20.
vydania. Design Attack bude preto tentokrát zasadený do scény idylického vidieckeho ži-
vota kombinovaného s hlučnými motorkármi a jadrnými rokermi. V strede bude situova-
ný výročný veľtrh s alpským domčekom a tanečným parketom.

Návštevníkov čaká na veľtrhu veľa inšpirácií aj odborných informácií. Veď patrí medzi
dva najvýznamnejšie obuvnícke veľtrhy v Európe.

Zhrňme si to: 11.-14. 3. 2014 Global Shoes, 12.-14. 3. 2014 GDS,
otvárací čas: streda 9.00 až 18.00 h, piatok 9.00 až 17.00 h. 
Preukázateľní odborní návštevníci, ktorí sa predregistrujú prostredníctvom internetu 
www.gds-online.de) a zaobstarajú si e-ticket, majú vstup voľný. 

Mesto Düsseldorf
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Obchodné zmluvy sú jednou z naj-
významnejších podmienok úspešného 
podnikania. Dvojnásobne to platí, po-
kiaľ zmluvu uzatvárame so zahranič-
ným partnerom. Správne vypracovaná 
obchodná zmluva vie predísť problé-
mom i ušetriť fi nancie. Ako nastaviť 
cezhraničnú obchodnú zmluvu, aby nás 
chránila, akým právom sa riadia cezhra-
ničné obchodné vzťahy, ako si vopred 
overiť svojho zahraničného obchodného 
partnera, ako nepodceniť úpravu rieše-
nia sporov v zmluve a akými nástrojmi 
vymôcť svoju pohľadávku v zahraničí? 

Na tieto otázky nám odpovedal Mgr. 
Ing. Peter Daniel, PhD., ktorý má ako 

manažér pohľadávok vo významných nadnárodných spoločnostiach dlhoročné 
skúsenosti a je i autorom knihy Správa a vymáhanie pohľadávok. Stretli sme 
sa s ním na seminári o cezhraničnom vymáhaní pohľadávok, ktorý organizovala 
spoločnosť Wolters Kluwer, odborné vydavateľstvo právnickej a ekonomickej lite-
ratúry, ktoré vydalo v novembri 2013 aj spomínaný knižný titul.  

MR: Neznalosť právnej úpravy uzatvárania zmlúv môže obchodným partnerom narobiť značné 
problémy, či už prevzatím záväzku s nepredvídateľnými právnymi následkami alebo nevedomým 
porušovaním zmluvných povinností. Pri uzatváraní zmluvy s obchodným partnerom v EÚ majú obe 
strany možnosť si vybrať, akým národným právom sa bude zmluva riadiť. Aká je vnútroštátna 
úprava medzinárodných obchodných zmlúv v SR a kedy má právo EÚ prednosť pred vnútroštát-
nym právom? 

PD: Pri uzatváraní zmluvy so zahraničnými obchodnými partnermi sa sloven-
ské podniky riadia buď Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2008/593/ES 
z 17. 6. 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (známym aj pod názvom Rím I) 
alebo zákonom č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. S istým 
rizikom zjednodušenia môžeme povedať, že spomínané európske Nariadenie Rím 
I prichádza do úvahy vtedy, ak uzatvárame zmluvu s obchodným partnerom z člen-
skej krajiny EÚ, kým vyššie uvedená slovenská právna úprava zasa vtedy, ak náš 
obchodný partner sídli mimo územia členských štátov EÚ. Dôvodom dvojkoľajnosti 
právnej úpravy je všeobecná prednosť aktov práva EÚ pred vnútroštátnym právom 
členských krajín (zakotvená aj v našej ústave), hoci si musíme uvedomiť podstat-
ný rozdiel medzi dopadmi nariadení a dopadmi smerníc EÚ na podnikateľské sub-
jekty. Kým Nariadenie je pre nás akýmsi „zákonom EÚ“ a znenie jeho ustanovenia 
teda určuje práva a povinnosti priamo pre fyzické aj právnické osoby v členských 
štátoch, smernica iba zaväzuje zákonodarcu v členskom štáte transponovať ju do 
národného právneho poriadku. Nariadenie sa teda do našich zákonov netranspo-
nuje, a preto by sme ho mali poznať rovnako ako vnútroštátne zákony (ba ešte 
lepšie), pretože priamo zakladá naše práva a povinnosti. V prípade smernice nám 
práva a povinnosti vzniknú až vtedy, keď budú naše vlastné zákony upravené v sú-
lade so smernicou (ak by neboli, môžeme sa domáhať voči nášmu štátu náhrady 
vzniknutej škody). Vo vyššie spomínanom Nariadení Rím I, rovnako ako v uvede-
nom zákone č. 97/1963 Zb., sa v záväzkových vzťahoch dáva jasná prednosť 
autonómii vôle zmluvných strán, t.j. ich slobodnej voľbe, právom ktorého štátu sa 
má ich zmluva riadiť. Ak by tak však výslovne alebo mlčky neurobili, Nariadenie 
Rím I aj zákon č. 97/1963 Zb. určujú základné pravidlá, ako bude rozhodujúce 
právo určené pri jednotlivých typoch zmlúv. 

MR: Dobré zmluvy robia dobrých partnerov. Aby sme si však vybrali toho „správneho“, 
určite je potrebná istá forma overenia. Pokiaľ zmluvu uzatvárame so slovenským partnerom, je 
samozrejme najjednoduchšie overiť si jeho legálnu existenciu pomocou internetových stránok ob-
chodného registra. V reálnom čase tak dokážeme zistiť nielen či spoločnosť reálne existuje, ale 
aj mená konateľov fi rmy a ich právomoci vo vzťahu k podpisovaniu zmlúv. To všetko na počkanie 
a zadarmo. Sú takto vybavené aj registre ostatných štátov EU?

PD: V mnohých krajinách, vrátane európskych, nie je zďaleka k dispozícii 
podnikateľom taký jednoduchý, verejný a bezplatný súbor elektronických úda-
jov, ako poskytuje náš obchodný register na svojich internetových stránkach. 

V mnohých krajinách sú tieto údaje platené, prípadne sú poskytované v menšom rozsahu alebo 
súkromnými subjektmi. Preto je dôležité nájsť si správnu cestu overenia údajov v kaž-
dej krajine, buď cez overené verejné zdroje (hoci aj platené) alebo cez spoľahlivú 
právnickú kanceláriu v danej krajine, ktorá pozná spoľahlivosť a dôveryhodnosť 
databáz fi riem a tiež lokálne zákonné pravidlá, pokiaľ ide o štatutárov obchodných 
spoločností a ich podpisové právomoci.  

MR: Obchodná zmluva by mala riešiť nielen práva a povinnosti zmluvných strán. Na čo všetko 
sa musíme zamerať, aby sme minimalizovali riziko cezhraničného obchodného vzťahu?

PD: V prvom rade je nevyhnutné dobre spoznať nášho obchodného partnera, 
preveriť si jeho legálnu existenciu, ako sme už uviedli pri odpovedi na predchá-
dzajúcu otázku, ale aj poznať jeho platobnú disciplínu, napríklad preverením cez 
renomovanú ratingovú agentúru, medzinárodne pôsobiacu inkasnú agentúru, da-
tabázy dlžníkov dostupné v daných krajinách a pod. Výrazne môže napomôcť aj 
poistenie pohľadávky u renomovanej poisťovne (pretože táto si ešte pred uzav-
retím poistenia preverí nášho obchodného partnera, či ho považuje za „poistiteľ-
ného“ pre daný rozsah obchodu). Každá takáto informácia nás niečo stojí, ale 
zníži riziko budúcich nemalých strát. Ďalším dôležitým faktorom je samotná voľba 
rozhodného práva v zmluve – mali by sme sa snažiť dosiahnuť, aby sa zmluva riadila 
právom, ktorému rozumieme (ideálne našim právom) alebo ktoré je nám aspoň základnou 

právnou fi lozofi ou blízke (väčšina právnych poriadkov v kontinentálnej Európe). 
Ak sa to už nedá dosiahnuť, mali by sme sa vopred uistiť, že budeme v prípade 
sporu vedieť najať za rozumných podmienok právnych expertov na daný právny 
poriadok. A napokon, súbor nástrojov zabezpečenia záväzkov zakotvený v zmlu-
ve (bankové záruky, dokumentárne akreditívy, výhrada vlastníctva, penalizácia 
omeškania, možnosť odstúpenia od zmluvy a pod.) významne posilňujú naše 
právne istoty.     

MR: S oneskorenými úhradami sa stretáva každý podnikateľ pravdepodobne viac, akoby si 
želal. Aké zmeny priniesla novela Obchodného zákonníka v súvislosti s dobou splatnosti faktúr a 
výškou úroku z omeškania?

PD: Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2011/7/ES o boji proti 
oneskoreným platbám v obchodných transakciách bola do nášho Obchodného 
zákonníka transponovaná novelou účinnou od 1. februára 2013 a novým vyko-
návacím nariadením k Obchodnému zákonníku (Nariadenie vlády SR č. 21/2013 
Z.z.). Novela priniesla najmä spresnenie maximálne prípustných dôb splatnosti faktúr. 
Doba splatnosti vo všeobecnosti nesmie presiahnuť 60 dní od doručenia faktúry 
alebo poskytnutia zmluvného plnenia. Ak však nejde o vzťah podnikateľa k ve-
rejnoprávnemu subjektu alebo spotrebiteľovi, môže sa dohodnúť aj dlhšia, než je 
zákonom určená doba splatnosti, avšak dlhšia doba splatnosti nesmie znamenať 
takú nerovnosť zmluvných podmienok, ktorá by mohla byť považovaná za nekalú 

Ako vymôcť pohľadávky v EÚ
SILVIA CHMELÁROVÁ

Mgr. Ing. Peter Daniel, PhD.
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zmluvnú podmienku (to bol aj hlavný účel vyššie uvedenej európskej smernice 
– chrániť pred neprimeranými splatnosťami faktúr malé a stredné podniky ako 
slabší článok obchodného vzťahu). Spomínané nariadenie vlády určilo po prvý raz 
aj zákonnú výšku úrokov z omeškania pre obchodnoprávne vzťahy, pričom túto si volí veriteľ 
vo výške buď 8 alebo 9 percentuálnych bodov nad základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej 
banky (podľa toho, či ju chce počítať podľa výšky sadzieb ECB v prvý deň omeška-
nia alebo podľa výšky úrokových sadzieb ECB v prvý deň každého kalendárneho 
polroka trvania omeškania). A napokon veľkou zmenou bolo aj zavedenie nároku na 
paušálnu náhradu nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky vo výške 40 EUR. Na ňu a na 
zákonnú výšku úrokov z omeškania má veriteľ priamy zákonný nárok, t.j. nie je 
potrebné ich osobitne dojednávať v zmluve (a ani fakturovať dlžníkovi, hoci mnohí 
tvrdia, že bez faktúry úroky či iné penalizácie hradiť nemôžu). 

MR: Je nesporné,  že platobná disciplína fi riem na Slovensku sa viditeľne zhoršila najmä 
s nástupom krízy. Aké omeškanie úhrad pohľadávok môžeme očakávať od ostatných zahraničných 
partnerov v EÚ? 

PD: Viaceré medzinárodne pôsobiace inkasné agentúry a poisťovne špecializo-
vané na poistenie pohľadávok robia každoročne rozsiahle analýzy platobnej dis-
ciplíny v jednotlivých krajinách Európy a zverejňujú ich v pravidelných prehľadoch 
a publikáciách. Ak budeme vychádzať z tzv. Európskeho platobného indexu (EPI), 
ktorý publikuje známa medzinárodná inkasná spoločnosť Intrum Justitia, je možné 
po spriemerovaní výsledkov za jednotlivé krajiny a regióny za rok 2013 porovnať 
významné európske regióny takto:

V uvedenej tabuľke B-2-C predstavuje obchod medzi podnikateľskými subjek-
tmi a konečnými spotrebiteľmi, B-2-B obchody medzi podnikateľmi navzájom 
a „verejný sektor“ predstavuje obchod medzi podnikateľmi a verejnoprávnymi sub-
jektmi. Je celkom zrejmé, že rozdiel medzi oneskorene platiacim mediteránnym regiónom 
a takmer vzorne platiacou Škandináviou je veľký. Tak, ako náš región leží geografi cky 
uprostred medzi dobre platiacim európskym severom a vysoko rizikovým juhom, 
tak aj naše platobné zvyklosti predstavujú „zlatý stred“ medzi nimi. Avšak aj situácia na 
Slovensku sa počas krízy zhoršovala a iba pomaly sa začína stabilizovať (čo je 
vidieť z nasledujúcej tabuľky):    

Rok
Priemerný počet dní omeškania platieb v SR

B-2-C B-2-B Verejný sektor

2009 10 13 14

2010 15 17 21

2011 13 20 25

2012 13 21 32

2013 12 19 27

MR: Európske právo zjednodušuje vymáhanie pohľadávok, dáva možnosť uplatniť tzv. formu-
lárové konania, akými sú európsky platobný rozkaz a európsky exekučný titul.  Kedy ich využiť 
a ako sú transponované do našich zákonov?

PD: Uvedené „formulárové konania“ sú prijaté v právnej sile Nariadenia EÚ, preto 
nie je potrebné, ani žiaduce ich do nášho národného práva transponovať. Všetky 
uvedené nariadenia sú u nás priamo aplikovateľné. Formulárovými konaniami ich 
zvykneme nazývať preto, lebo de facto predstavujú súbor formulárov v národných jazykoch 
členských krajín, pomocou ktorých zahraničný sudca ľahko identifi kuje jednotlivé 

položky návrhu či podania (či už je to výška dlhu, požadovaný úrok z omeškania, 
identifi kácia veriteľa a dlžníka a pod.). Rovnako vyjadrenia druhej strany (odpor, 
odvolanie a pod.) sa podávajú na predpísaných formulároch. To značne zjedno-
dušuje a zrýchľuje konanie, hoci je tu aj mnoho zradných miest. Ak napríklad 
nechceme príliš predražiť konanie o vydaní európskeho platobného rozkazu, vy-
značíme priamo v tlačive, že ak druhá strana podá odpor, nechceme pokračovať 
v konaní – na rozdiel od našej vnútroštátnej úpravy však odpor proti európskemu 
platobnému rozkazu nemusí byť patrične odôvodnený, a tak je druhej strane z náš-
ho postoja jasné, že stačí naše nároky namietať podaním akokoľvek nezmyselne 
odôvodneného odporu a my ako veritelia už nebudeme v konaní pokračovať. Tieto 
triky a úskalia jednotných európskych konaní sú však dobre vyvážené faktom 
automatickej uznateľnosti rozhodnutí v ktorejkoľvek krajine EÚ bez ďalších admi-
nistratívnych nárokov a prieťahov.

MR: Podnikateľ má možnosť využiť aj alternatívne formy riešenia sporov. Patrí sem rozhod-
covské konanie, mediácia, zmierovacie konanie, zhodnotenie neutrálnym expertom, odborným 
orgánom alebo i dobrovoľná dohoda o vysporiadaní záväzku. Akú formu by ste pri ktorých prí-
padoch odporučili? 

PD: Všetko závisí od rozsahu sporu (čo do výšky dlhu) a od odbornej nároč-
nosti sporu. Rozhodcovské (arbitrážne) konania pred renomovanými arbitrážnymi súdmi 
majú výhodu dlhoročných skúseností arbitrov špecializovaných na medzinárodné 
obchodné spory a vysokej vymožiteľnosti arbitrážnych rozsudkov, avšak najmä 
v prípade ústnych konaní môžu byť drahšie. Mediácia je jednoduchší, avšak vo 

všeobecnosti menej záväzný spôsob urovnania sporu a vyžaduje si veľkú ochotu 
strán dohodnúť sa, keďže mediátor ich k dohode iba vedie, ale nič nerozhoduje 
za nich. Obrátenie sa na expertov či odborné orgány (napr. komory) môže byť výhodné 
najmä pri technicky náročných sporoch, na ktoré schopnosti arbitra či mediátora 
nemusia odborne stačiť. Ich nevýhodou je nízka až nulová miera záväznosti, ak ich 
druhá strana sporu nebude rešpektovať.  

MR: Správne zvolenú komunikáciu so zahraničným partnerom by sme mohli tiež považovať za 
určitú formu alternatívneho prístupu k riešeniu sporov. Aj v tomto prípade však určite platí – iný 
kraj – iný mrav. Mentalita je asi to prvé, na čo upriamime svoju pozornosť. Horúci južanský 
temperament či anglickú rezervovanosť pravdepodobne očakávame.  Čoho sa však ešte možno 
vyvarovať a čo si preveriť o prostredí zahraničného partnera? 

PD: Poznanie mentality v danej krajine je nepochybne významné (ak na nás 
náš taliansky či španielsky obchodný partner zvyšuje hlas, neznamená to jeho 
nahnevanosť, kým aj dosť jemná a diplomaticky prednesená námietka britského 
obchodného partnera môže byť myslená ako zásadná výhrada). V každej kraji-
ne sa pri rokovaní používa aj odlišná miera neformálnosti (napríklad používanie len 
krstných mien, nepoužívanie titulov, tykanie). So Španielmi si budeme ihneď 
tykať a oslovovať sa krstným menom, kým rovnako južanský temperamentný 
Talian bude ešte dlho používať priezvisko a zrejme aj akademický titul. Veľmi 
významné je tiež poznanie obchodných a platobných zvyklostí a metód v danej krajine 
(zaužívané doby splatnosti, spôsoby označovania bankových účtov, zvyčajné 
metódy platby a pod.). Svoj význam má aj preštudovanie obvyklej organizačnej štruk-
túry podnikov v danej krajine (aby sme vedeli aké názvy pozícií a útvarov sa tu 
bežne spájajú s určitými kompetenciami). A nepochybne je nesmierne dôležité 
voliť aj vhodný čas na kontaktovanie obchodného partnera (nie iba s ohľadom na časové 
pásma, ale aj na postoje k pracovnému času, obedňajším prestávkam, popolud-
ňajšej sieste, ale aj vymedzenie určitých dní a hodín na telefonáty dodávateľov 
a pod.). 
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Mať web alebo e-shop bola kedysi výsada a nie kaž-
dý si to mohol dovoliť, preto bolo veľmi jednoduché 
nájsť na internete fi rmu. Dnes je situácia úplne iná, web 
stránka je pre každú spoločnosť už samozrejmosťou, 
podobne ako e-shopy pre obchodné fi rmy.  Problémom 
sa tak stáva, ako sa dostať prvý do povedomia zákaz-
níka v nekonečnom mori internetových adries. Ako 
docieliť to pomyselné prvenstvo? Správnym riešením, 
pokiaľ nie ste technicky zdatní, je vybrať si reklamnú či 
mediálnu agentúru a s ich podporou sa dostať do pove-
domia zákazníkov. Aké možnosti prináša e-marketing 
nám priblížil Andrej Suchý z IPA group, s.r.o., fullservisovej 
agentúry v oblasti internetového marketingu. 

„Dnes veľké percento ľudí vyhľadáva produkty ale-
bo služby na internete, hlavne na Google (80-90%). 
Nehovorím, že stačí byť na Google a tým je váš online 
marketing zabazpečený, ale na rozbeh to stačí.  Na 

úvod by som rád povedal, že online marketing nie sú 
len sociálne siete a vyhľadávače. Existuje veľa foriem, 
no dnes si rozoberieme hlavne tieto dve, pretože sú 
momentálne najznámejšie,“ hovorí Andrej Suchý a do-
dáva: „Pokiaľ chcete uspieť na stále napredujúcom 
trhu, nesmiete zanedbávať web. Každý deň počúvame 
klientov, ktorí sa sťažujú na nedostatok návštevníkov, 
ktorých im preberá  konkurencia, v poskytovaní služieb 
síce veľmi nekvalitná, ale je na prvej strane v Google 
a preberá resp. zachytáva značnú časť návštevníkov. 
Rozdiel je v tom, že prvá skupina sa sťažuje, ale inves-
tovať nechce, lebo na to nemá alebo má zlé skúsenos-
ti. Lenže pokiaľ nezačnú dôverovať špecializovaným 
agentúram, tak zostanú pravdepodobne na mŕtvom 
bode.  Na Google máte dve možnosti ako sa dostať na 
popredné miesta – je to optimalizácia webu (OnPage & 
OffPage) a Google Adwords. 

MR: Google poskytuje pravidlá, ako si upraviť stránku tak, 
aby vyhovovala základným kritériám a zároveň poskytuje tzv. ná-
povedy ako nastaviť AdWords. Prečo si tieto veci nemôžu fi rmy 
zabezpečiť sami?

AS: Áno, Google zverejňuje niektoré pravidlá, ale 
veľa ich nie je známych. Tie pravidlá hovoria naprík-
lad o tom, že kladú veľký dôraz na text, ale laik sa 
môže iba domnievať, čo tým asi myslia. Rovnako tak 
AdWords. Každý druhý klient má zlú osobnú skúsenosť 
s týmto typom reklamy, lebo podľa neho nefunguje 
a kredit mu zhltne za dva dni. Taká éra dúfam už skon-
čila, veď kto si už dnes ide opravovať auto  v garáži?  
Efektivita spočíva v tom, že si najmete ľudí, ktorí sú v 

danom segmente experti a majú výsledky. U nás vo 
fi rme máme na každý segment špecialistu, či už SEO 
(optimalizácia pre vyhľadávače), PPC (platená reklama 
AdWords) alebo sociálne siete. Nemyslím si osobne, že 
jeden človek môže byť expert na všetko.

MR: Čo všetko v rámci optimalizácie a AdWords dokážete 
zabezpečiť?

AS: Ako som už spomínal optimalizácia sa delí 
na OnPage a OffPage. Keď hovoríme o OnPage, treba 
vedieť, že Google, ako aj iné vyhľadávače, má svoje 
kritéria, cez ktoré skúma konkrétne podstránky a na 
ich základe potom robí vyhodnotenie. Je to hodnote-
nie podobné tomu v škole. Na to, aby váš web dos-
tal jednotku, je potrebné, aby dokonale vyhovoval 
stanoveným kritériám. Našou úlohou je pre váš web 
získať jednotku, a tak pripraviť základy na postave-
nie dokonalého webu. V prípade, že chcete dosiah-
nuť vyššiu pozíciu, bez OnPage to nepôjde. Výsledky 
tohto kroku sa prejavia cca 2-3 týždne od skončenia.
Nuž a OffPage? Predstavte si, že váš web je ostrov. Na 
to, aby sa k vám dostali ľudia, potrebujete mosty. Link-
building je v podstate budovanie mostov smerom na 
váš web, nie však pre ľudí, ale pre roboty. Tie hodnotia 
odkiaľ a kam smeruje most, resp. z akého relevantného 
webu na aký a zároveň to, do akej miery je daný most 
kvalitný. Linkbuilding tvorí 70% úspechu, zvyšok je 
o kvalitnom obsahu. Jedno bez druhého nefunguje, 
resp. nemá požadovaný efekt! V tomto kroku sa vytvá-
rajú spätné odkazy pravidelne každý mesiac až pokiaľ 
sa nedostane web pre zvolené kľúčové slovo na poža-

dovanú pozíciu. Je potrebné si uvedomiť, že tak, ako pri 
budovaní domu je potrebný čas na to, aby sa dostavili 
výsledky, na webe platí, že čím je konkurenčnejšie slo-
vo, tým dlhšia je cesta hore. Takéto mosty sa vytvárajú 
napr. zo sociálnych sietí, z katalógov fi riem, z blogov 
atď...  Každý odkaz vychádza zo stratégie a nie je ná-
hodný. Preto si treba dávať veľký pozor. Ak vás niekto 
žiada o výmenu odkazov, môže vám to aj poškodiť. 

V rámci AdWords (ppc)  poskytujeme založenie účtu, 
kompletné nastavenie kampane a samozrejme správu 
kampane. V rámci nej  je zabezpečené sledovanie 
a upravovanie napr. časov, kedy sa kampaň zobrazu-
je, slov na ktoré sa zobrazuje a naopak nezobrazuje. 
Jedna z funkcií AdWords je okamžité zvýšenie náv-
števnosti. Pokiaľ máte nový web a potrebuje dostať 
investície späť, môže byť tento spôsob najvýhodnejší, 
nakoľko nemusíte ako pri optimalizácii čakať na výs-
ledky mesiace. Je to z dôvodu, že ide o tzv. kúpenie 
si pozície. 

MR: Sociálne siete určite treba považovať za dôležitý doplnok 
k ostatným formám online marketingu a celkového marketingové-
ho plánu vôbec. Čo v tomto smere ponúka Vaša spoločnosť? 

AS: Sociálne siete sú veľkým fenoménom. Najskôr 
ich využívali ľudia na súkromné účely, neskôr ich za-
čali využívať fi rmy. Dôvodom je stále narastajúci počet 
užívateľov i nové, pokročilé formy reklamy. Nedá sa 
presne povedať, koľko sociálnych sietí existuje. Každú 
minútu vznikajú nové. Inzerovať na sociálnych sieťach 
sa oplatí takmer každej spoločnosti. Pokiaľ nie ste na 
sociálnej sieti, akoby ste neexistovali. Spôsob inzero-
vania je samozrejme trochu odlišný ako v klasických 

médiách. Dá sa použiť klasická PPC reklama (Pay per 
click – internetová reklama platená za preklik), ale aj 
vysokoefektívne statické obrázky. Dá sa propagovať 
buď samotná stránka, príspevok alebo udalosť... Naša 
agentúra ponúka klientom kompletnú starostlivosť 
o sociálne siete, tvorbu a pridávanie obsahu i vytvore-
nie samotnej stratégie pre sociálne siete.

Viac na www.ipagroup.sk.

Zanedbávať web znamená 
upadať do zabudnutia
SICH

„Kvalitný profi l spoločnosti vám vie zaručiť obľúbenosť u zákazníkov. 
Zákazníci predsa radšej nakupujú od spoločnosti, ktorú majú radi, ako u konkuren-
cie, ku ktorej nemajú žiaden vzťah,“ hovorí Andrej Suchý zo spoločnosti IPA group, s.r.o.

Andrej Suchý

Jednoduché rady 
• investujte do funkčnosti a dizajnu webu,
• zistite si, v čom ste lepší od konkurencie,
• dajte si profesionálne optimalizovať weby

Využite propagáciu na sociálnych sieťach
Facebook – slúži na komunikáciu, zdieľanie fotografi í, videí. Je veľkým prínosom pre fi rmy. Pomáha 

udržiavať neustály kontakt so zákazníkmi a reagovať na ich potreby. Pomocou Facebooku jednoduchšie 
budujete image fi rmy. 

Twitter – je mikroblogovacia sieť. Užívatelia uverejňujú tweety, 140-znakové príspevky. Ani časté prispie-
vanie tu nikoho neobťažuje.

LinkedIn – je biznisová sociálna sieť. Osobný profi l na tejto sieti slúži ako online životopis a spoločnosti 
tu majú možnosť nájsť potenciálnych zamestnancov. Na komunikáciu používame príspevky a blogy – rovna-
ko, ako aj pri iných sociálnych sieťach. 

Pinterest – zabudnite na obrovské množstvá textu. Tu dominujú obrázky. Z obrázkov je možné odkázať 
priamo na váš web.

Instagram  – veľmi obľúbená sociálna sieť. Obsahom sú fotografi e a krátke videá. Je vhodný pre spoloč-
nosti so zaujímavým vizuálnym produktom – oblečenie, jedlo, dizajn. 
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Výsledky prieskumu potvrdili, že šaty naozaj robia človeka, a preto spotrebite-
lia, ktorí si nemôžu dovoliť drahé značkové oblečenie, radi siahajú aj po jeho imi-
táciách. Značka oblečenia a doplnkov totiž často odzrkadľuje spoločenský status 
ich majiteľa a vylepšiť si svoje spoločenské postavenie pomocou napodobeniny 
drahého výrobku by boli ochotní traja zo štyroch Slovákov, ale za predpokladu, že 
by o tom ich okolie nevedelo.

 NAJVIAC FALOŠNÝCH VÝROBKOV JE 
MEDZI TRIČKAMI A PULÓVRAMI
„Každý druhý Slovák a vyše tretina Čechov pozná niekoho zo svojho okolia, 

kto má napodobeninu značkového tovaru. U svojich známych sa ľudia najčastej-
šie stretávajú s napodobeninami športových značiek a výrobkov kopírujúcich zná-
me dizajnérske značky. Čo sa týka konkrétneho sortimentu, v kurze sú najčastej-

šie „falošné“ tričká a pulóvre a s odstupom nasledujú imitácie kabeliek, džínsov 
a tenisiek,“ upresňuje Barbora Hrapková Šlosárová, Sector Leader, Consumer 
Goods & Media zo spoločnosti GfK.

  ĽUDIA HODNOTIA KVALITU FEJKOV 
AKO PRIEMERNÚ AŽ NÍZKU
Hoci Slováci a Česi považujú kvalitu napodobenín predovšetkým ako priemernú 

až nízku, polovica ľudí sa vyjadrila, že si pravdepodobne niekedy obohatí svoj 
šatník o nejakú imitáciu značkového výrobku. Nákup takéhoto tovaru odmieta 
približne tretina ľudí a falošný tovar si určite nekúpi viacej mužov a ľudia s vyššími 
platmi, ktorí si môžu dovoliť zakúpiť originálne značkové oblečenie.

 OČAKÁVA SA RASTÚCI TREND NÁKUPOV 
NAPODOBENÍN ZNAČKOVÝCH VÝROBKOV 
NA SLOVENSKU AJ V ČECHÁCH
„Podľa výsledkov prieskumu by sa obchodu s napodobeninami na Slovensku 

a v Čechách mohlo dariť aj v budúcnosti, nakoľko polovica Slovákov a Čechov 
očakáva zvyšujúci sa trend nákupov napodobením značkových výrobkov,“ uzat-
vára Barbora Hrapková Šlosárová.

Zistenia pochádzajú z novembrového prieskumu spoločnosti GfK, ktorý sa 
realizoval metódou CAWI (online) na vzorke 1300 respondentov na Slovensku 
a v Českej republike.

Inditex sa sústreďuje 
na zaoceánsku expanziu 
ZDROJ: PAMBIANCODAILY, SPRAC. FILIP STAŇO

Španielska holdingová spoločnosť Inditex, ktorá vlastní aj značku Zara, 
zatvorila 61 obchodov v Španielsku počas prvej polovice jej fi škálneho roka 
v roku 2013. Učinila tak za ostatných 5 rokov napriek 4% rastu svojej malo-
obchodnej siete.

Podľa španielskych novín El Economista, plánuje spoločnosť expanziu 
za oceán, pričom aktivity vo svojej rodnej zemi bude brzdiť. V januári 2013 
Inditex riadilo v Španielsku 1 930 obchodov, v októbri 2013 sa ich počet zre-
dukoval na 1 896. Podľa Inditex-u bola dôvodom slabšia ekonomika a taktiež 
nový obchodný model značky Zara, ktorý zahŕňa otváranie väčších obchodov 
na prezentovanie kompletných kolekcií.

Inditex tvrdí, že v súčasnosti je priemerný obchod o 20 až 25 percent 
väčší, ako tie v predošlých rokoch. V Španielsku ZARA zatvorila za ostatné 
roky 39 obchodov. Oproti tomu Inditex otvoril 79 obchodov Zara v krajinách 
Európy, 54 v Amerike a 107 v Ázii a vo zvyšku sveta. 

Benetton nasleduje 
Moncler 
ZDROJ: PAMBIANCODAILLY, SPRAC. FILIP STAŇO

V novembri 2013 Benetton oznámil reštrukturalizáciu spoločnosti. Tento 
proces má za cieľ modifi kovať aktivity Benettonu a zvýšiť zisky jeho dcér-
skych značiek. Benetton má v pláne zrušiť niekoľko značiek, medzi inými 
aj Playlife, Killer Loop, Jeans West. Účelom je kontinuálny rozvoj potenciálu 
ústrednej značky United Colors of Benetton a premostenia spoločnosti značky 
Sisley.

Alessandro Benetton v interview vyhlásil: „Nevidím inú možnosť ako stiah-
nuť také značky, ako sú Playlife, Killer Loop, Jeans West a iné, aby sa ma-
nažment mohol maximálne sústrediť na úspech United Colors of Benetton 
a Sisley, našich dvoch vedúcich značiek. Iste si viete predstaviť, že to nie je 
to pre mňa jednoduché rozhodnutie, vzhľadom na to, ako blízko k mnohým 
týmto značkám mám.“

Alessandro Benetton zároveň poznamenal, že k danému rozhodnutiu sa 
dopracoval na základe jeho skúseností ako člena predstavenstva Moncler. 
„Potvrdili platnosť mojich domnienok o našej spoločnosti,“ vysvetľuje 
A. Benetton. „Jednoducho je nemožné zamerať sa na príliš veľký počet zna-
čiek a očakávať primeranú efektivitu. V prípade spoločnosti Moncler tento 
fakt tiež viedol k prepusteniu menších značiek.“

Spoločnosť Benetton si plánuje po ukončení nasledujúceho trojročného ob-
dobia udržať konštantný obrat. V súčasnosti uzatvára rok 2013 s polovičným 
dlhom v porovnaní s rokom 2012 a cieľom je dosiahnuť podobné výsledky aj 
v roku 2014.

Originál alebo FEJK
ZDROJ: GFK, SPRAC: SICH

Len zhruba tretina Slovákov a Čechov má voči napodobeninám značkových výrobkov výrazne odmietavý postoj. Imitácie, či už ide o oblečenie alebo dopln-
ky, akceptuje väčšina ľudí a nevadilo by im mať na sebe niečo „nepravé“ za predpokladu, že by o tom okolie nevedelo. Medzi fejkami sú najpopulárnejšie 
značky športového oblečenia a výrobky od známych svetových návrhárov. Hoci ľudia prevažne hodnotia kvalitu nepravých tovarov ako priemernú až nízku, 
necelá polovica z nich zvažuje v budúcnosti ich kúpu. 

Ešte stále mladý trh 
s denimom v Číne rastie 
ZDROJ FNA, SPRAC. DARINA VITTEKOVÁ

Celkový predaj džínsov dosiahol v roku 2012 v Číne 11,5 miliardy dolárov 
a prekonal tým Japonsko, ktoré dosiahlo predaj v hodnote 7,4 miliardy dolárov. 
Podľa spoločnosti Euromonitor, roztrieštený ázijský denimový trh obsadilo päť 
top džínsových značiek – Levi, Lee, Texwood, UNIQLO a Calvin Klein. Mix zah-
raničných a domácich značiek má len 12 percentný podiel na trhu, v porovnaní 
so Severnou Amerikou a Európou, kde malo spomenutých päť značiek 36,5% 
a 20% podiel na trhu. 

Denim je v Číne stále v hre, ale objavujú sa náznaky, ktoré poukazujú na to, 
že trh začína dozrievať a homogenizovať sa. Ako istý džínsový odborník z Hong 
Kongu poznamenal, „pranie“ čínskych značiek má veľmi dramatickú tendenciu, 
hoci stále nepochopili posadnutosť Západu denimom.



POSTREHY

 MÓDA REVUE február 2014 35

Textilní výrobcovia z Číny a Indie začínajú vyrábať na juhovýchode USA, kde elek-
trina môže byť lacnejšia. Miestne vládne stimuly sú totiž veľkorysé a náklady sú stále 
porovnateľné alebo dokonca nižšie. „Rastúce náklady sú príčinou drahšej výroby 
priadze v Číne ako v USA,“ povedal Brian Hamilton, ktorý v roku 2012 ukončil dokto-
randské štúdium na North Carolina State University College of Textiles dizertačnou 
prácou na tému globálny textilný priemysel. Uviedol, že v roku 2003 stál kilogram 
priadze v USA 2,86 US dolárov, zatiaľ čo výroba kilogramu priadze v Číne stála 2,76 

US dolárov. Do roku 2010 však stála výroba kilogramu priadze v USA 3,45 US do-
lárov a náklady v Číne vyskočili na 4,13 US dolárov za kilogram. Náklady na výrobu 
kilogramu priadze boli v Amerike nižšie ako v Turecku, Kórei a Brazílii.

Dobrý obchod: dohoda o voľnom obchode umožňuje, že priadza a tkaniny vy-
robené v Amerike sa môžu poslať do niektorých obchodných partnerských krajín 
v Severnej a Južnej Amerike, kde sa z nich vyrobia hotové odevy a potom sa expor-
tujú späť do Ameriky ako duty free. 

Výroba v USA môže byť lacnejšia ako v Číne 
INFORMÁCIU SO SÚHLASOM WALL STREET JOURNAL UVEREJNIL FNA, KRÁTENÉ, (SPRAC. DV)

Nové šetrenie Greenpeace vykonávané podľa 
skupín životného prostredia odhalilo stopy poten-
ciálne škodlivých chemikálií v celom rade detského 
oblečenia a obuvi mnohých medzinárodných mód-
nych značiek, vrátane takých, ako je Primark, Gap, 
H&M, C&A, UNIQLO a Burberry.

Štúdia, nazývaná „Malý príbeh o monštrách 
vo vašom šatníku“ je súčasťou pokračujúcej série 
šetrení Greenpeace v rámci Detox kampane, ktorá 
upozorňuje na chemikálie nebezpečné zdraviu, kto-
ré sa použitím vo výrobnom procese dostávajú do 
textilných a kožených výrobkov. Štúdia potvrdila, 
že pokračujúce používanie škodlivých chemických 
látok sa vyskytuje vo veľkej miere, a to aj pri výrobe 
odevov pre deti a dojčatá.

V priebehu vyšetrovania sa v mesiacoch máj 
a jún 2013 zakúpilo vo vlajkových maloobchod-
ných miestach alebo u ofi ciálnych predajcov, v 25 
rôznych krajinách, resp. oblastiach celého sveta, 

celkom 82 detských textilných výrobkov. Zakúpené 
textilné výrobky boli vyrábané vo viac než dvanás-
tich rôznych krajinách/oblastiach. Väčšina výrobkov 
nebola vyrobená v tej istej krajine, kde sa predávala, 
vyrobené boli prevažne v Číne, USA, Turecku, Tuni-
se, Taliansku a Mexiku.

Textilné výrobky boli odoslané do výskumného 
laboratória univerzity v Exeteri vo Veľkej Británii a 
neskôr aj do nezávislých laboratórií. Všetky textilné 
výrobky boli testované na prítomnosť etoxylátov no-
nylfenolu (NPE), vo vybraných textilných výrobkoch 
sa tiež analyzovala prítomnosť ftalátov, organociniči-
tých látok, poly-fl uoranov (PFC) alebo antimónu. 

Greenpeace dospel k záveru, že stopy nebez-
pečných chemických látok boli zistené vo všetkých 
testovaných textilných výrobkoch, ktoré by mohli 
mať vplyv tak na zdravie textilných a odevných pra-
covníkov, ktorí sa podieľajú na ich výrobe, rovnako 
ako na nositeľa produktu. Zistilo sa, že tričká značky 

Primark, ktoré boli zakúpené v Nemecku, obsahujú 
11 percent ftalátov – chemických látok používaných 
hlavne ako zmäkčovadlá v plastoch, o ktorých je 
známe, že sú toxické pri reprodukčnom vývoji cicav-
cov. Nájdené hladiny ftalátov by sa podľa predpisov 
EU nemali nachádzať v určitých hračkách a výrob-
koch pre starostlivosť o deti.

Vysoká úroveň iónových PFC bola zistená 
v nepremokavých nohaviciach a bundách predáva-
ných H&M. Švédsky predajca sa obhajoval tým, že 
„úroveň PFC zistená v testovaných H&M odevoch 
nebola obmedzená v čase výroby a že si ani neboli 
vedomí toho, že porušujú všetky obmedzenia EÚ. 
H&M tiež tvrdí, že požiadalo externé laboratórium 
o otestovanie presne rovnakých výrobkov a to 
v nich našlo oveľa nižšie hladiny PFC.

Ostatní predajcovia sa vyslovili proti vyšetro-
vaniu a obvineniam Greenpeace. Hovorca značky 
Burberry uviedol, že produkty Burberry nepred-
stavujú nebezpečenstvo pre zákazníkov, zatiaľ čo 
Primark vydal vyhlásenie, že spoločnosť tvrdo pra-
cuje na odstránení chemických látok z jeho výrob-
ného procesu: „Máme prísnu politiku nakladania 
s chemickými látkami, ktorá je plne v súlade s práv-
nymi predpismi EÚ.“ Primark však už dlho uznáva, 
že je dôležité pokračovať v úsilí za zníženie dopadu 
výrobných procesov na životné prostredie.

Nebezpečné chemikálie 
v šatníkoch detí
ZDROJ FNA, SPRAC. DARINA VITTEKOVÁ, KRÁTENÉ

Táto odborová špecifi kácia stanovuje kategorizáciu 
vrchných odevov z hľadiska ich účelu používania vo 
vzťahu k frekvencii a intenzite používania. Rozdeľuje 
- kategorizuje odevy do troch základných skupín, kde 
špecifi kuje podmienky ich používania.

Ide o tieto tri základné skupiny: 
• Reprezentačné odevy – sú určené na slávnostné 

príležitosti, ako sú významné kultúrne a spoločenské 
akcie, svadby, promócie, plesy a podobne. Dôležitým 
kritériom je módnosť. 

• Odevy pre business – sú určené do zamestnania, 
kde sa kladú zvýšené nároky na vzhľad pracovníkov, 
ktorý musí zodpovedať povesti, resp. postaveniu fi r-

my alebo povolania. Dôležitými kritériami je pohodlie 
a vzhľad budiaci dôveru. 

• Ekonomické odevy – sú určené na bežné použí-
vanie, ako je práca v kancelárii, pri nakupovaní, nená-
ročné vychádzky a podobne. Dôležitým kritériom je po-
hodlie, univerzálnosť použitia a primeraná životnosť.

OS P 80-14-13 uvádza aj príklady vhodného infor-
movania zákazníka práve z hľadiska kategórií typov 
odevov. Písmeno „P“ znamená, že ide o normu „pred-
bežnú“, vydanú na overenie v praxi po dobu jedného 
roka. Najmä v priebehu overovacieho obdobia je preto 
potrebná súčinnosť zainteresovaných formou zasiela-
nia pripomienok k tejto OS, skúseností z praxe, prípad-

ne ďalších poznatkov, ktoré by mohli byť využité na 
doplnenie konečného vydania.

Zavedením značenia účelu použitia a súčasne jeho 
vysvetlením by sa mohlo predísť mnohým nedorozu-
meniam a sťažnostiam zákazníkov. Súčasne je aj sú-
časťou vzdelávania obchodníkov-predavačov, ktorí by 
mohli kvalifi kovanejšie informovať spotrebiteľa, a tým 
odovzdávať spotrebiteľovi informácie priamo od výrob-
cu, na aký účel odev konštruoval.

Informačná kampaň o tejto novinke bude odštartovaná v rám-
ci sprievodného programu veľtrhu Styl v Brne, konkrétne 17. 2. 
2014 v konferenčnej časti pavilónu P. 

Nová odborová špecifi kácia 
vrchných odevov
ZDROJ: TZU, SPRAC. SICH

Brniansky Textilní zkušební ústav (TZÚ) spracoval na základe požiadaviek výrobcov vrchného ošatenia odborovú špecifi káciu OS P 80-14-13 Vrchné odevy 
- Kategorizácia z hľadiska používania. Jej účelom je vytvoriť informačný základ na zlepšenie komunikácie medzi výrobcom, obchodníkom a spotrebiteľom.
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STYL
MEZINÁRODNÍ VELETRH MÓDY 
DÁMSKÉ PRÁDLO & PLAVKY

Brno - Výstaviště - pavilon P
16. – 18.2. 2014

www.anita.com

CUP  A – I

Vás srdečne pozýva 
do svojho stánku v pavilóne P – 261 

na výstave STYL-KABO 
16. – 18. 2. 2014 v Brne. 

Móda Marlene 
Alena Kublová 
Zborov nad Bystricou 610
023 03
marlene@marlene.sk
www.marlene.sk 
 

00421 905 447 056
00421 41 43 91 444
00421 41 43 82 732
 

Zastúpenie pre ČR
00420 608 622 450
jozef.masaryk@seznam.cz
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LASKARA group  
Central Europe Franchise Offi ce
show-room, velkoobchod
Čížovská 2317, 190 16 Praha, tel: +420233370540, laskara@mail.cz, www.laskara.cz

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA NÁŠ STÁNEK 

S KABELKAMI VERDE DO BRNA 

NA KABO VE DNECH 16.-18. 2. 2014



   Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava      T: +421 (0) 2 444 55 777, F: +421 (0) 2 444 54 777, E: medcom@medcom.sk, www.medcom.sk
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