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PRÍHOVOR
Krátko pred vydaním

tohto čísla otvorili v brati-

slavskom Ružinove nové

obchodné centrum. Je len

jedným z mnohých, ktoré

vznikajú po celej krajine 

a vlastne po celom svete. Predajne vo väčších 

i menších obchodných centrách sú zariadené

účelne, v duchu trendov doby, v ktorej vznikali.

Spotrebiteľ si často ani nepamätá, v ktorom

obchode a meste si kúpil napríklad nohavice

alebo kabát, veď tie obchody majú veľmi podob-

nú neosobnú atmosféru. 

Kam sa uberajú spôsoby riešenia a zariaďova-

nia predajní? Je na Slovensku čas na atypické

inovatívne a atraktívnejšie riešenia obchodov? 

Je náš trh dostatočne pripravený na nové techno-

logické riešenia, ktoré síce uľahčujú a urýchľujú

nákup, no sú príliš neosobné? V niektorých kraji-

nách sa už udomácňuje spôsob virtuálneho naku-

povania. Po čom túži spotrebiteľ, to vo veľkej

miere závisí aj od veku. Mladý zákazník s techno-

logickými znalosťami inklinuje k technologickým

riešeniam v predajni, starší vyžaduje skôr osobný

kontakt, rozhovor, radu. Možno práve z týchto

dôvodov sa v budúcnosti budú najviac využívať

kombinované nákupy - virtuálne s osobnými,

ktoré sa začínajú presadzovať v niektorých kraji-

nách. 

Touto témou nadväzujeme na trendy nakupo-

vania, ktorým sme sa venovali v minulom čísle 

a veríme, že prinášané témy vám pomôžu zorien-

tovať sa v tejto problematike. Viac sa dočítate aj

na www.modarevue.com .
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ZLATÁ ZIMA V SAINT MORITZI
Synonymom tejto témy je pohodový a elegantný mladý cestova-

teľ navštevujúci horské strediská. Jeho oblečenie pôsobí odvážne
a jeho súčasťou by mali byť kamien-

ky, retiazky a koráliky.
Nesmú chýbať ani niek-

toré druhy kožušín.
Úplety sú čisté
a luxusné so
žakárovými
výšivkami.

TRENDY

Detská konfekcia na jeseň a zimu 2011/2012

SPRAC. DV A MR Z TS PITTI BIMBO, FOTO PITTI IMMAGINE BIMBO

Deti sa štýlom obliekania čoraz viac podobajú dospelým. Vývin módy posunul detskú
konfekciu do polohy elegancie a luxusu. Hravosť jej dodávajú doplnky a ozdobné prvky, ktoré
ju zaradia do niektorého zo štýlov. V každom prípade môžeme povedať, že detská móda
oveľa viac vyjadruje osobnosť dieťaťa ako kedysi. Najvýznamnejší európsky veľtrh detskej
konfekcie Pitti Bimbo vo Florencii prezentoval nasledujúce témy. 

Veľká móda pre malých
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Biela, strieborná, prípadne zlatá a smotanová budú jemne trblietavé, aby pripo-
mínali osvetlené severské ľadové krajiny. Koráliky, Swarovského krištáliky
a veľké aplikované logá doplnia celkový outfit tejto témy. 

OPLETENÉ POPLETY 
Svetre, svetríky, vesty, vestičky sú sofistikovanými stehmi, tvarmi a strihmi

dôležitejšie ako inokedy. Tak ako u dospelých, aj tu je ich vzhľad síce objem-
ný, ale priadze veľmi jemné. Vlnené detaily nájdeme skoro všade. Na rukávoch
a golieri nápadne pôsobí vlnená výšivka na tyle alebo aj pletená mašľa. Flanel
sa vrátil! Používa sa na šaty, sukne, košele aj nohavice. Na odeve nesmú chý-
bať textúrované efekty ani pletené čipky. Kabátom s militaristickými prvkami
dodá zajačia kožušina sofistikovaný nádych. 

SPÄŤ DO ŠKOLY
Romantické prvky sa miešajú s rockovou módou

a kazia vizáž „poslušného dieťaťa“. Satén a flitre sa striedajú
s kožou a očarujúcim mestským imidžom. Tvíd bude nevyh-
nutnosťou sezóny a príde s patchworkom
s bodkovaným žakárom a zamatom. Vyblednuté
rifle ozdobia kamienky, ženilkové svetre

s anglickými pruhmi a prešívané saténové bundy lesknúce sa kryštály. Dlhšie
bundy s džínsovým vzhľadom sa vyrábajú v tepelnej úprave a nosia sa na volá-
nových sukniach, šortkách, bermudách alebo menčestrových nohaviciach.
Dufflecoaty s prešívanými detailmi neobídu ani detskú módu a ponuku tejto
skupiny doplnia lesklé legíny s lycrou, vesty z eko-kože, košele s gombíkmi so
zvieracími vzormi, pleteniny so strapcami a celkový obraz ukončia kožené de-
taily. 

TOTO MUSÍM MAŤ
Už z názvu tejto skupiny môžeme vytušiť, že bitka bude o kožuchy a ovčiu

kožu, pletené krátke kabátiky, už spomínané flanelové košele, plisova-
né tylové šaty, kruhové alebo volánikové sukne, tričká s potlačou
šperkov, detaily zvieracích vzorov, páperové bundy s odnímateľnou

eko-kožušinou a golierom.
Viac foto na www.modarevue.com.

TRENDY
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Satén, šifón a organza sú tri kľúčové materiály pre dámske blúzky na sezó-
nu jeseň a zima 2011/12. Farebné aj vzorované satény sú ideálnym materiá-
lom na elegantné blúzky, často jednoducho strihané tak, aby mohla vyniknúť
mäkkosť a splývavosť materiálu. S retro trendom sú spojené aj stojačikové go-
liere, viazačky a vysoké manžety. Hodvábny aj zmesový satén dodá takýmto

TRENDY
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Dámske blúzky na jeseň a zimu 2011/2012

NINA PROVAAN SMETANOVÁ, FOTO GETTY IMAGES PRE MBFWB DAN & CORINA LECCA

Blúzky sú po mnohých rokoch späť a úspešne si upevňujú svoje miesto v dámskych šatníkoch. 
Tomu napomohol výrazný trend z leta 2011, ktorý priniesol návrat košieľ a košeľových šiat, a tiež retro
eleganciu v štýle päťdesiatych rokov.

Elegantné a noblesné blúzky
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blúzkam eleganciu a noblesu. S romantikou sedemdesiatych rokov minulého
storočia sa vrátili aj blúzky s volánikmi pozdĺž légy a zdobené sedlá. Blúzky zo
šifónu využívajú mäkkosť materiálov, pohrávajú sa s riasením a naberaním.

Avantgarda zaradila do svojich kolekcií niekoľko odevných dielov z organ-
zy, najmä zaujímavé košeľové blúzky. Tento tuhší materiál s charakteristickým
priesvitom a lomom svetla pôsobí zaujímavo a novo. Prekvapia nás aj odvážne
priesvity a zaujímavé možnosti vrstvenia. Nechýbajú blúzky a košele z brúse-
nej zimnej bavlny, jednofarebné aj potlačené, ktoré príjemne hrejú a padnú ako
uliate.  

Na prehliadkových mólach sme mohli spozorovať dva hlavné spôsoby nose-
nia blúzok – zastrčené do vysokého pásu sukne alebo nohavíc alebo naopak,
nosené navrch, voľne opásané s predĺženou, až kazakovou dĺžkou, ktorá nie-
kedy prechádza až do šatovej dĺžky.

Viac foto na www.modarevue.com.

TRENDY
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Musíme pripomenúť,  že hľadanie nových foriem
nielen u pánskych košieľ je na prelome tisícročia na
konci. Pánska košeľa sa mení prakticky výberom
materiálu, farbou, vzormi a ich kombináciami, sofis-
tikovanými detailmi a účelom ich využitia. 

KLASIKA
Klasická košeľa je určená k obleku, do samo-

statného saka, obleku, ale aj pulóvra či vesty. Skôr

ný, má skôr poddimenzovaný charakter alebo otvo-
rené špičky. 

CASUAL
Košeľa je tu prevládajúcim doplnkom, má tiež

uvoľnenú formu, sedlo so záhybmi, malé goliere,
často s prepínanými špičkami, zapínacie légy, lišty
na vreckách, prešité manžety. Vzorovým motívom
sú často kára a kocky stredných veľkostí, ale aj
jednofarebné typy z jemnej džínsoviny s efektom
častého prania. Farby sú výraznejšie a farebné
kombinácie pôsobia žiarivejšie. 

ŠPORT – OUTDOOR
Do tejto kategórie košieľ patria už len retro typy.

Vzory drobných kociek aj veľkých kár, zapínacie lé-
gy, prepínacie goliere, dve vrecká – to sú športové
prvky, ktoré sa pri týchto košeliach bežne využíva-
jú. Farby sú výrazné, kombinácie kontrastné.

Košele majú mnoho podôb a funkcií a preto im
nehrozí vyhynutie.    

Viac na www.modarvue.com

si stráži kvalitu materiálu a sústreďuje sa na
jemné a lesklé bavlnené priadze spracované

do plátnovej či keprovej väzby. Forma
si zachová štíhly charakter, pre po-
hodlnosť so sedlom a záhybom na
chrbte. Vo farebnosti prevládajú
svetlé zastreté tóny. Golier ako
dominantný diel, ktorý je viditeľ-
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Pánske košele na jeseň a zimu 2011/2012

D CLUB, FOTO ARCHÍV AUTORA

Košeľa už dávno nie je bielizeň, za ktorú ju – možno i právom – považuje zastaralá
nomenklatúra. Dnes je košeľa neoddeliteľnou súčasťou pánskeho odevu a plní funkciu
medzivrstvy, tepelnej izolácie i viditeľného estetického módneho prvku. Súčasná košeľa
zdobí, hreje, chladí, dýcha... 

Košeliam vyhynutie nehrozí
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Ako je to so strihmi a dĺžkami? Krátke kabáty tesne po
kolená alebo máličko pod ne sú väčšinou jemne tvarované
do pása alebo rovné. Dlhé, trojštvrťové, sú často roz-
šírené so širokým opaskom. Šálové goliere zod-
povedajú všeobecným inšpiráciám 50. a 60. ro-
kov, preto na kabátoch chýbať nebudú, zvyčaj-
ne s kožušinou. Najviac však bude stojačikov

a riasených golierov. Väčšinou jednoradové zapínanie upozorní na se-
ba nápadnými gombíkmi, či už veľkosťou alebo dizajnom. Skryté zapí-
nanie sa uplatní na elegantnejších typoch. Okrem vsadených vreciek
budeme môcť siahať do veľkých predných vreciek, najmä na rovných
typoch.

Dufflecoaty zostávajú na módnej scéne a prenikli aj do sféry preší-
vaných kabátov. Neopustia ju ani na budúcu zimu a budú stále obľú-
bené pre svoju ľahkosť, vysokú hrejivosť a širokú paletu možností

TRENDY

Dámske plášte na jeseň a zimu 2011/2012

DARINA VITTEKOVÁ, FOTO DAN & CORINA LECCA/MBFW BERLIN

Tohtoročná dlhšia zima sa podpísala na nových kolekciách kabátov, ktoré nám priniesli
dizajnérske prehliadky aj zimné veľtrhy s trendmi na jeseň a zimu 2011/2012. Teplými
materiálmi sa nešetrilo a aby toho nebolo málo, pridali sa ešte kožušiny. Hitom zostávajú
rozšírené kabáty s opaskom. 

Koľko chutí, toľko druhov 
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zdobenia riasením, sťahovaním do gumičky aj prešívaním. Dôležitú úlohu pri duffle kabátoch zohráva
aj ľahká údržba. 

Materiály ako vlny s polyesterom a polyamidom, velúry, dubly, flauše a lodény budú väčšinou jed-
nofarebné. Nebudú však chýbať ani žakáre. 

Základná farebnosť bude značne triezva. Čiernu, odtiene sivej, dymovej, tmavomodrej a ťavej srsti
oživí signálna červená, žltá a bledomodrá, veľmi často sa bude používať tehlová a, samozrejme,
v spoločnosti čiernej je vždy prítomná biela. 

Na spoločenské udalosti budú najvhodnejšie taftové kabáty sofistikovaných tvarov aj nápadnejších
farieb. Pre mladšie zákazníčky treba mať vždy v ponuke aj bundičky, ktoré sa budú na rukávoch pýšiť
klubovými značkami a kožušinovými doplnkami, ako aj krátke kabátiky s opaskom. 

Výber kabátov na budúcu zimu bude bohatý a mal by uspokojiť každú ženu. Prídu si na svoje ženy
so zmyslom pre eleganciu, detail, šport, aj dámy s vyhraneným vkusom. 

Viac foto na www.modarevue.com.
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ná vnútorná podšívková  strana. Výsledkom sú ľahké, luxusné
a pohodlné zvrchníky, ktoré sa rýchlo usadili v pánskom šatníku. 

Na aké typy sa máme pripraviť? 
V prvom rade na štíhle, mierne tvarované jednoradové kabátiky

na zapínanie, s dĺžkou nad kolená a klasickou fazónou, šikmo striha-
nými vreckami s príklopkami, s dĺžkou ako predĺžené sako. Iným va-
riantom sú dvojradové zapínacie typy so širšou chlopňou, šikmo stri-
hanými vreckami tiež s príklopkami a s dĺžkou ako predĺžené sako.
Na strihoch s náplecníkmi je ľahko rozpoznateľná militaristická inšpi-
rácia.

Autokabáty majú tiež klasickú formu plášťov s jednoradovým
a dvojradovým zapínaním. Ich dĺžka je však skrátená až k sedacej par-
tii. Veľká pozornosť sa bude venovať vnútornému vybaveniu s mnohými
vreckami, na odľahčenie prípadne v sieťovanom vyhotovení, niekedy
budú kabátiky pre celkovú ľahkosť zateplené veľmi jemnými materiálmi.

V žiadnom prípade nejde o dlhé vlnené plášte po päty, ale o celý rad inovo-
vaných klasických typov, a to nielen dĺžkou. Inováciu prinášajú odľahčené
vlnárske materiály, či už ide o vlasové lodény, velúre, súkna, či ľahko plstené
typy alebo strihané, diagonálne výrazné konštrukcie. Objavia sa aj zastrené an-
glické vzory lomených keprov, glenčekov a kančích zúbkov. Kabátiky si nepotr-
pia na rustikálne „vidiecke“ tvídy, tie sú určené skôr mestskému štýlu. Ďalším
výrazným inovačným faktorom je odľahčená technológia a kvalitne vypracova-

TRENDY

Pánske zvrchníky a plášte na jeseň a zimu 2011

D CLUB, FOTO ARCHÍV AUTORKY A GETTY IMAGES PRE MERCEDEZ-BENZ

Pánsky klasický a elegantný plášť už dávno opustil módnu scénu a ustúpil
obľúbeným a praktickým bundám, zatepleným prešívaným kabátikom, parkám
a zimným sakám. S čiastočne obnovenou eleganciou a s casual náladou
slávia svoj návrat aj pánsky zvrchník, plášť a krátke kabátiky. Módna
špirála ich však posúva do nových dimenzií. 
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Vrátili sa dufflecoaty, predovšetkým do casual a outdoorového sektoru. Ich
forma je vizuálne takmer totožná s tou klasickou, teda so sedlom, kapucňou,
zapínaním na olivky koženými pútkami, najlepšie v modrozelenom vyhotovení
s vnútornou stranou zdobenou škótskym károm. 

Staronovou formou sú trenčkoty, ktoré v minulých sezónach mali veľký
úspech aj v dámskej móde. Tentoraz budú zimné trenčkoty z vlnených aj bavl-
nených gabardénov, s dĺžkou nad kolená a do polovičky stehien s jedným ale-

bo dvomi sedlami, fazónkou, výložkami, sťaho-
vacími pásikmi na rukávoch a často prepásané. 

Parky nebudú novinkami a inklinujú viac
k športovému odevu a na voľný čas. Sú to skôr
dlhšie bundy na zips, s kapucňou, s eskimáckou
kožušinou, stiahnuté v páse a na spodnom okraji
so šnúrkou v tuneli. Môžu byť z novodobých hi-tech
syntetických materiálov a z impregnovanej bavlny, za-
teplené vnútorným prešívaním. Predpokladá sa, že ich ná-
vrat bude komerčne veľmi úspešný. Bundy doplnené nevyh-
nutným šálom sú totiž funkčné a vhodné pre všetky vekové kate-
górie. Znamenajú tiež zmenu, ktorá je predsa v móde taká potrebná!

Viac foto na www.modarevue.com.

TRENDY
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Najčastejšie používanou kožuši-
nou je králičia. Vďaka novému

spracovaniu, ako je strihanie
a farbenie, potlač srsti, brúsenie, sten-

čovanie, farbenie a potlač remeňa sa stal
králik univerzálnou surovinou použiteľnou v podstate
od hlavy až po päty. Svojej univerzálnosti vďačí tiež
prijateľnej cene, preto ho ani nenachádzame
v syntetických napodobeninách.

Na prehliadkových mólach nechýbali ani kožušiny
zvierat chovaných na farmách – luxusné norky, líšky

a dostupnejšie bizamy a nutrie. Syntetické kožušiny, po-
kiaľ sa nesnažia napodobniť luxusné kožušiny, hýria fan-
tazijnými vzormi a nezvyčajnými farbami. Kožušinové go-
liere a šály budú na jeseň a v zime 2011/12 priam ne-
vyhnutnosťou, a to nielen v elegantnej, ale aj športovej

TRENDY

Koža a kožušiny na jeseň a zimu 2011/2012

NINA PROVAAN SMETANOVÁ, FOTO GETTY IMAGES PRE MERCEDEZ-BENZ A IGEDO COMPANY, CPD

Stačili dve tuhé zimy a prehliadkové móla sa zahalili do kožušín. Iste, toto konštatovanie je
trochu nadnesené, ale v porovnaní s predchádzajúcimi sezónami, kedy boli kožušiny skôr
popoluškou, nastal skutočný boom. A to platí tak o pravých, ako aj syntetických, na prvý
pohľad ťažko od seba rozoznateľných. Fascinácia kožušinami sa začala už kolekciami na
leto 2011, keď mnoho návrhárov zaradilo kožušinové boa do svojich spoločenských kolekcií. 

Robiť dojem nestačí

14 MÓDA REVUE 2/2011
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móde. Mladá móda predstavila mnoho krátkych kožušinových kabátikov, často v retro štýle inšpirovanom
60. rokmi minulého storočia, nechýbali ani varianty dvojradových sák. Zaujímavou alternatívou ku kožušino-
vému plášťu sa stala vesta z dlhovlasých aj nakrátko strihaných kožušín, ktoré sa nosia cez zimný plášť
alebo len na pulóver, či blúzku. 

Ruka v ruke s kožušinami idú aj usne. Koža a kožušiny neoddeliteľne patria k sebe. Favoritom medzi
odevmi z kože stále zostáva motorkárska bunda. Tento kedysi výhradne pánsky odevný diel úspešne dobý-
va šatníky mladých žien a dievčat a vďaka variantom môže osloviť aj konzervatívnejšie generácie. Hravé
kombinácie kože s najrôznejšími druhmi kožušín na odevoch a doplnkoch stále prekvapujú a potvrdzujú
pravidlo, že urobiť len veľký dojem je niekedy naozaj málo. 

Viac foto na www.modarevue.com.
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DIVOČINA
Už samotný názov vyberá z našej mysle celkom

konkrétne predstavy o tomto smere.  Áno, príroda,
vonkajšie aktivity a drsné pohoria sú jeho synony-
mom. Vypovedá to tiež o charakteristických far-
bách tejto skupiny – pestrej palete hnedých tónov
a militaristického zeleného tieňovania. Teplo im do-
dá matná zlatá a medená.

POKOJ
Prísny, perfektný a čistý dizajn nastoľuje do tej-

to skupiny pokoj. Všetko je jasne dané, žiadne
stresy. Pokoj umocňujú aj farby - studené zimné tó-
ny, modrá a sivá. Je to téma, ktorá vyžaruje vyrov-
nanosť a miernosť.

TRENDY
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Obuv na jeseň a zimu 2011/2012

DARINA VITTEKOVÁ, FOTO IGEDO/CONSTANZE TILLMANN A ARCHÍV AUTORKY

Osvedčené, pretavené do nového, kreatívne a technologické vylepšenia, pridaná hodnota,
kožušina a funkcia, umenie a detail. Toto všetko spája bohatú ponuku topánok na jeseň
a zimu 2011/12, ktorú sme mohli vidieť na veľtrhu GDS v Düsseldorfe. Menované vlastnosti
vychádzajú z troch tém, do ktorých sa topánky, topánočky a čižmy zaraďujú podľa štýlu,
vlastností a dizajnu. 

Obujte sa do kožušiny
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všeobecne transformovali do dámskych topánok,
kde sa  prezentujú nízkou podrážkou a štíhlym tva-
rom. Na exkluzívnejších modeloch je podrážka zvý-
raznená kontrastnou farbou, najčastejšie červenou
alebo bordovou, a pokrýva aj vnútornú časť pod-
pätku. Samozrejme, že v ponuke sú aj stredne vy-
soké podpätky, no nie tak masívne, ako spomína-
né dva extrémy. 

U žien obľúbené členkové čižmičky upútajú ten-
toraz pozornosť najmä vyšším oblým kopytom.
V skutočnosti je to akási kamuflácia vysokých
podrážok, ktoré sú vlastne vysokými podošvami
v kopyte. Keďže ich zvonku nie je vidieť, opticky
prirodzenejšie predlžujú nohy a vysoký podpätok
v skutočnosti nie je taký vysoký. 

Kabelky budú v budúcej zimnej sezóne veľmi rôz-
norodé. Dominovať budú malé a stredné typy.
Potrebu praktickosti vykryjú vrecové
a multifunkčné formy v koži a suchom voskovom
ohmate. Metalické doplnky, patina a dvojitá optika
im dajú rustikálny vzhľad. Neoklasiku budú repre-
zentovať „lekárske“ tašky, ktoré sa budú nosiť

v ruke a nie na pleci. Hlavným heslom je variabi-
lita v podobe skladov, kontúr a nových, ino-

vatívnych foriem. Výber doplnia pevné
geometrické typy. 

Zaujímavá bola ponuka aktoviek. Muži sa môžu
tešiť na excelentne vypracované aktovky s krátkou
rúčkou.

Viac na www.modarevue.com

OČARENIE
Sofistikovaná, výrazová a hravá je skupina,

v ktorej sa prelínajú dva motívy – mesto a krása.
Farba pokožky a farba rúžov bude elegantným
kontextom k ťavej hnedej.

Z materiálov zostanú nepostrádateľné matne
pôsobiace kožené kvality, mäkká napa, nubuk
a velúr. Kožušina sa nekompromisne presadila
v lemoch, podšívkach aj ako vsadka v zvislých aj
vodorovných švoch. Jedným slovom, nájdeme ju
úplne všade. Kožušina spolu s filcom a kožou sa
používa dokonca aj na hite posledných sezón, gu-
mených čižmách.

Očividne sa dámske topánky aj čižmy rozdelili
do dvoch protipólov - nízke jesenné typy v štýle
„budapeštianok“, čo je tiež jedna z noviniek nad-
chádzajúcej sezóny, a vysoké typy s hrubou pod-
rážkou, mierne zdvihnutou špičkou a vysokým pod-
pätkom. Mimochodom, maskulínne typy obuvi sa

TRENDY
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REPORTÁŽ

PRIEREZ VEĽTRHMI
Zmeny na trhu medzinárodných veľtrhov nás postupne prinútili s napätím sledovať ich kalendáre na ďalšiu sezónu a selektovať, na ktoré sa oplatí vycestovať. Začali

sa konať už od februára a novinky z nich sme vám postupne prinášali na našom e-magazíne – www.modarevue.com. Vráťme sa ešte k tejto téme a pozrime sa ako boli
úspešné z hľadiska obsadenosti, návštevnosti a programového naplnenia. 

18 MÓDA REVUE 2/2011

SIMM, Madrid 3. – 5 . 2. 2011

MADRID/DARINA VITTEKOVÁ, FOTO SIMM

Pomaly, ale iste sa zotavujúce zahraničné veľtrhy začali svoje tohtoročné jarné vstu-
py už začiatkom februára v Madride. Módny medzinárodný veľtrh SIMM vyhlásila uspo-
riadateľská spoločnosť IFEMA za jeden z najvydarenejších za posledné roky. Oproti sep-
tembru 2010 prišlo vo februári tohto roku o vyše 53% návštevníkov viac, zahraničných
o 29% viac, z nich nadpriemerný nárast tvorili návštevníci z Portugalska, Ruska
a Veľkej Británie. Tieto čísla sú pre organizátora ako dávka adrenalínu, o to viac, že ten-
to veľtrh je v Španielsku akýmsi barometrom úspešnosti. 

Treba však vedieť, že SIMM, umiestnený už tradične v dvoch halách 12 a 14, spre-
vádzali ďalšie dve výstavy Intergift a Bijoutex a ten, kto sa akreditoval na jednu z nich,
mal voľný vstup aj na ostatné. Počas najväčšej návštevnosti boli haly také plné, že sa
návštevníci predierali medzi stánkami. Objektívne môžeme potvrdiť, že na stánkoch bol
naozaj veľký pohyb a čulý obchodný ruch. Častejšie sme mohli počuť slovenčinu aj češ-
tinu. Jednoznačne SIMM zapôsobil na návštevníkov nielen vynikajúcou návštevnosťou,
ale aj kvalitnou ponukou. 

(Reportáž sme krátko po veľtrhu uverejnili na e-magazíne www.modarevue.com v rubrike Reportáže).

ISPO, Mníchov 6. – 9. 2. 2011

Z TS ISPO SPRAC. DV

Hneď po madridskom nasledoval veľtrh ISPO v Mníchove. Dlhé roky je dodnes naj-
väčším a najvýznamnejším športovým veľtrhom v Európe. Aj on zaznamenal historický,

viac ako 25%-ný nárast návštevníkov z viac ako 106 krajín a zvýšenie počtu vystavo-
vateľov o 200 na 2 267 na ploche 185 tisíc m2. Generálny riaditeľ svetovej obchodnej
organizácie WTO Pascal Lamy, ktorý sa počas veľtrhu zúčastnil na plenárnom zhromaž-
dení Svetového zväzu priemyslu športových potrieb WFSGI  zdôraznil, že športová obuv
je stále viac a viac produktom „Made in the World“.  Spokojnosť vystavovateľov aj ná-
vštevníkov sa preniesla aj na organizátora. „ISPO prekonalo všetky naše očakávania“,
povedal Klaus Dittrich, predseda predstavenstva Messe München GmbH. 

Ďalším veľtrhom, pre nás dôležitým, bol STYL a KABO v polovici februára. V tomto čísle mu 
venujeme zvláštny priestor. 

GDS & Global Shoes,
Düsseldorf  15. – 18. 2. 2011

DÜSSELDORF/DARINA VITTEKOVÁ

FOTO MESSE DÜSSELDORF/GDS/C. TILLMANN

V polovici februára sa otvorili brány obuvníckych veľtrhov GDS a Global Shoes
v Düsseldorfe. Aj keď sa spočiatku uvažovalo, že tieto dva veľtrhy budú v oddelených
termínoch, nakoniec rada veľtrhu rozhodla, že aj v budúcnosti sa budú konať v jednom
termíne. Po prvý raz bol veľtrh v iné dni, od stredy do piatku, namiesto cez víkend.
Možno aj to bolo dôvodom, prečo na GDS nezaregistrovali taký enormný nárast ob-
chodníkov ako na iných veľtrhoch. Napriek tomu vystavovatelia, s ktorými sme hovorili,
boli s priebehom veľtrhu spokojní, najmä s tým, že tentoraz bolo medzi nimi viac ľudí
s rozhodovacími kompetenciami. „Okrem toho sa k nám vracajú obchodníci, ktorí náš
veľtrh už dlhšie nenavštevovali“, hovorí Kirstin Deutelmoser, riaditeľka GDS a Global
Shoes. Veľtrh si seminármi, trendovými prehliadkami a konferenciami zachoval vysokú
informačnú hodnotu a aj ponuka bola už tradične pestrá a kvalitná. Napriek problémom,
ktoré spôsobovala kríza, patrí
veľtrh GDS jednoznačne me-
dzi tri najdôležitejšie európs-
ke veľtrhy.

Dobrou správou je, že na
veľtrhu GDS vystavovalo do-
posiaľ najviac slovenských
výrobcov - štyria. Firmy
Catwalk a Mjartan  sa na
tomto veľtrhu  prezentujú
pravidelne, k nim ešte pribud-
li dve firmy z Partizánskeho -
Novesta a Moneta. 

Firma Novesta vznikla
z gumárenského závodu
Závodov 29. augusta (ZDA)
v Partizánskom. Jej výrobné
portfólio je zamerané na celo-
pryžovú obuv aj sofistikované
modely, trendové nielen vo
farbách, ale aj strihových pa-
rametroch. V Noveste vyrába-
jú pre slovenský a český trh obuv na voľný čas, vhodnú aj pre poľovníkov, rybárov
a drevorubačov. Ako nám povedal generálny riaditeľ Štefan Kolumber, z veľtrhu majú
dobrý pocit. Výsledky dohodnutých rokovaní údajne uspokojili všetkých zainteresova-
ných. 

Firma Moneta bola na GDS prvovystavovateľom. Majiteľ firmy Igor Ďurček možno
očakával viac návštevníkov, ale vystavovatelia zo skúseností vedia, že trpezlivosť je
najlepšou cestou k úspechu. Ako nám iní potvrdili, počet odberateľov sa im začal rozši-
rovať až po viacerých účastiach na veľtrhu. Firma Moneta využila prvú účasť na to, aby
dala o sebe vedieť a nadviazala nové kontakty. 
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Študenti sa zapojili do všetkých ôsmich kategórií a predviedli neuveriteľných 140 ko-
lekcií! Celková úroveň súťažiacich prác bola tak ako pred rokom na dobrej úrovni, tento-
raz  bola kvalitou silnejšia kategória „Voľná tvorba a vychádzkové odevy“ a tiež

v kategórii „Scénická a historická odevná tvorba“ bolo čo oceniť. Pozitívne je, že pre-
važná väčšina modelov bola prihlásená aj do náležitých kategórií, čo v minulosti
pôsobilo porote problémy pri hodnotení. Slabšia v porovnaní s minulými ročníkmi
bola kategória spoločenských šiat.

Porota udelila vo všetkých kategóriách ceny za prvé tri miesta a rozdelila aj
všetky mimoriadne ocenenia. (Výsledkovú listinu sme pár dní po súťaži zverej-
nili na našom e-magazíne www.modarevue.com.).

Za účasti generálnej konzulky Ukrajiny pani prof. Oľgy Benč, PhD. a hostí zo Slovinska,
Poľska a Maďarska sa súťaže okrem slovenských už tradične zúčastnili
aj české školy. Módna línia mladých má ambície stať sa medzinárod-
nou súťažou v pravom slova zmysle a tak riaditeľ Strednej odbornej
školy podnikania Ing. Stanislav Kuchta nadviazal prvé užitočné kon-
takty s delegátmi z Poľska a Slovinska.

Na odovzdávaní cien sa zúčastnil aj primátor mesta Prešov
Pavel Hagyari, zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja
a ďalšie osobnosti verejného života, ktoré svojou prítomnosťou aj
vecnými cenami podporili súťaž. Ako to už na takýchto súťažiach
býva, prejavy nadšenia a eufórie sa striedali s prejavmi sklamania,
niekedy aj slzami. Aj to však k súťaži patrí. 

O rok sa v Prešove opäť stretnú stredné školy zo Slovenska,
Čiech a snáď, ako sme spomenuli, aj z ďalších susedných štátov.
Jediná súťaž stredných škôl so zameraním na dizajn odevu si takú
účasť zaslúži. Preto aj touto cestou vyzývame ochotných sponzo-
rov, aby súťaž podporili. Je to pre dobro tých, čo nastúpia po nás. 

Viac foto na www.modarevue.com

Letos se tu navíc předvedla oborová historie půl sto-
letí s významnými výtvarnými počiny a úspěšnými vý-
robky designérských ikon. Téměř žádná z významných
výrobní firem neopomněla vystavit na čelné místo někte-
rý ze svých úspěšných produktů, které jsou dnes už kla-
sikou.

Celkový pocit z výstav byl trochu rozpačitý - tvorba ja-
koby tak trochu vyčkávala. Excesům z oblasti forem
a předimenzované dekorativnosti z přelomu století už od-
zvonilo a na řadu přichází spíš čisté tvary s nápaditým
funkčním detailem. S doznívající krizí souvisí i jistá dávka
„opatrnosti“. Ergonomické dimenze forem bytového zaříze-
ní jsou dány, změny přináší především volba barev
a materiálů. Pracuje se s novodobými materiály
a technologiemi, které umožní nové možnosti tvarování

a spojování stavebních prvků. Nápaditá práce
s modulovými stavebnicemi je také jednou z tvůrčích cest.  

EUROLUCE - SVĚTLO 
JAKO SOUČÁST INTERIÉRU 
(I EXTERIÉRU)

Euroluce je součást výstavy, určená světlům
a osvětlení. Neuvěřitelné efekty světelných a barevných
paprsků dokážou vytvořit nové podoby interiéru. Pro ve-
řejné prostory to platí dvojnásob a velkolepé světelné
show už nejsou také žádnou novinkou.

TEXTIL V INTERIÉRU
Textil je v interiéru samozřejmě nezbytný, je jeho ne-

dílnou součástí, často doslova jeho strohost „polidšťuje“.

Potahové tkaniny sedacích souprav jsou na barvu i vzory
velmi skoupé, důraz je kladen na funkci – nešpinavost,
vyloučený oděr, měkkost. Barevné neutrály osvěží výraz-
né polštářky, často s originálním vzorem. Ani ložní prádlo
nepřineslo nové vzory, spíš kvalitu a luxusní provedení
komplexu s přehozy. Kusové koberce slaví svůj návrat,
vedle geometrických, fantazijních a květinových vzorů se
velmi často objevují náznaky perských motivů s patinou
stáří a opotřebovanosti.   

Miláno odborníky zaujme a laiky nadchne už pro tu
svou tvůrčí atmosféru, přátelská a obchodní setkání. To
vše ještě umocnilo téměř letní počasí a kvetoucí keře
a stromy.

Foto na www.modarevue.com

SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE, 

Miláno 12. – 17. 4. 2011, VÝROČNÍ EDICE SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE

MILÁNO/D CLUB, FOTO ARCHIV AUTORA

Milánský salón nábytku a bytového zařízení je sám o sobě událostí roku. Jestliže se jedná o 50. výročí jeho vzniku, pak je důvod k velkým oslavám. A ty v Miláně
byly. Šťastné je spojení komerčního veletrhu s týdnem designu do jedné velké akce, kdy se připojí celé město dílčími výstavami, tiskovými konferencemi, nejrůznějšími
prezentacemi i retrospektivními aktivitami. Celé Miláno žije v dubnu designem, sjedou se sem výrobci, designéři, novináři a odborná i laická veřejnost z celého světa.
Jedni aby nabídli své nápady, jiní své výrobky, mnozí proto, že je design zajímá. Miláno je tak město vizí a nových nápadů.
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Žiaci 2. ročníka SOŠP Trenčín

Módna línia mladých má nové ambície
PREŠOV/DARINA VITTEKOVÁ, FOTO SOŠP PREŠOV

Obavy, že zanikajúcimi textilnými odbormi na stredných školách je jednoznačne definovaný stav úpadku súčasného textilného priemyslu na Slovensku
a v Čechách, sa nepotvrdili. Na súťaži Módna línia mladých 2011 v Prešove sme dokonca zaznamenali väčší počet výstupov na pódium ako v minulom roku. 
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STYL aj KABO sa opäť posnažili, aby si zachovali povesť iniciatívneho veľtrhu, najmä
v sprievodných programoch nasmerovaných na zvýšenie informovanosti odborníkov.
Veľký záujem bol o zaujímavú prednášku profesora dizajnu a marketingu Jozefa Ťapťucha
na tému „Módny dizajn v oblasti sériovej výroby odevov“. V prvej časti vysvetlil, ako vlast-
ne vznikajú trendy a akú úlohu v nich zohrávajú inštitúcie ako Haute Couture a Prêt à
Porter. Druhú časť venoval porovnaniu výroby konfekcie v Európe, najmä Taliansku,
a v ázijských krajinách, kde výrobcovia ani len nepredstierajú, že robia módu - vyrábajú
konfekciu len na komerciu. Podľa profesora Ťapťucha, tieto výrobky nemajú „dušu“. Síce
sú už kvalitné, módne a rôznorodé, no nevyzdvihujú osobnosť. A práve toho ducha by ma-

li vniesť naši výrobcovia do
svojich kolekcií.
Obchodníkom s obuvou bol
určený seminár o zákone na
ochranu spotrebiteľa
a o zásadách reklamačného
vybavovania. 

Súťaž TOP Styl Designer
sa bude od teraz konať už

len raz v roku a februárovú šancu využilo 22 návrhá-
rov, z ktorých osem postúpilo do finále. Prvú cenu
porota  prisúdila českej dizajnérke Miroslave Horkej
za kolekciu Profilo. 

Semináru „Ako najlepšie využiť veľtrh na propa-
gáciu značky“ sa venujeme v samostatnom mate-
riáli.

Veľtrhy obohatila premiéra niekoľkých hodnot-
ných značiek, ako napríklad DKNY Donna Karan
a Pleasur State sa medzi vystavovateľov zaradili
s kolekciami spodnej bielizne. V segmente det-
ského oblečenia upútala kolekcia LEGO Wear
a z dámskej konfekcie značky Iron First, MAG móda,
Butka Fur, Oleana a Skunk Funk v oblasti dámskej kon-
fekcie

Na veľtrhu KABO sa po prvý raz na českom trhu
prezentovali kolkecie značiek United Nude, Sorel,
Betty Barclay alebo značka Novesta, obnovená
vďaka slovenskému Vulkanu. 

Na móle v pavilóne V sa počas veľtrhu vystriedalo 15
prehliadok, medzi inými aj prehliadka kolekcie modelov

pre bacuľky „CHIC PLUS“, ktoré vytvorili študenti ateliéru módnej tvorby VŠUP
v Prahe pod vedením prof. Ťapťucha. 

Neoľutoval ten, kto si nenechal ujsť spoločenský večer vystavovateľov, ktorý
otvorila prehliadka americkej návrhárky slovenského pôvodu

Louisy Dvorakovej. Mimoriadne inšpirujúca kolekcia
s mnohými modelmi pod názvom

ART & Fashion mala veľký úspech
a v spojení s krásnou grafikou fil-
mového plátna v pozadí emotívne

podfarbila vystúpenie. 
Podrobnejšie materiály

o jednotlivých akciách po-
stupne pribúdajú na na-

šom e-magazíne
www.modarevue.com.  

Veľtrhy STYL a KABO
vnímame pozitívne v tom,
že aj keď príliš nepreľudnil
haly návštevníkmi, prostred-

níctvom vystavovateľov po-
núkol vyššiu kvalitu výrob-
kov nielen v konfekcii, ale aj
v ponuke obuvi a spodnej
bielizne.
Ešte jedna zmena do budúc-

nosti: veľtrhy STYL a KABO sa
budú novo konať  21. – 23. au-
gusta 2011, t.j. v nedeľu až uto-
rok.

Viac foto na www.modarevue.com.

Styl a KABO prilákali nové značky
BRNO/DARINA VITTEKOVÁ, FOTO VELETRHY BRNO

Tri najmodernejšie haly Brnianskeho výstaviska, v ktorých vo februári sídlili veľtrhy módy STYL a KABO, osireli po trojdňovom súperení 390 vystavovateľov o priazeň
zákazníkov s ponukou 625 odevných a obuvníckych značiek. Aj keď si ešte mnohí ťažkali na krízu neopúšťajúcu naše trhy, predsa len bolo cítiť závan opatrného opti-
mizmu, ktorý k nám prinášajú správy z pomaly sa zotavujúcich západných veľtrhov.
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Moneta SK spol. s.r.o.
Nitrianska cesta 6, 958 01 Partizánske

www.moneta.sk

Tel.: 00421 38 7488 146

e-mail: igor@moneta.sk

POHODLIE 
PRE VAŠE NOHY
Výroba stielok do obuvi

• viac ako 200 druhov

• dámske, pánske, detské

• športové

• pracovné

• relaxačné

• ortopedické

•  široký program 

doplnkového tovaru



Sublimačná potlač nábytkových 
a dekoračných látok 

– záclony, závesy, obrusy, látky na čalúnenie 
sedacích súprav, postelí, stoličiek

Sublimačná potlač 
módnych látok 

– látky na módne oblečenie 
(šaty, sukne, blúzky)

NOVINKA
  potláčanie krepu 
(75% BA/22% PES/3% elastan)

  nanášanie plastických 
a metalických dezénov na látky 
(zlaté, strieborné,  priesvitné alebo farebné fólie)

  stužovanie látok latexom

SUBLIPRINT, s.r.o.
Čachtická 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVAKIA

Telefón/Fax : +421-32-771-3069, Mobil : +421-903-546-147, Mobil : +421-911-277-362
Skype: martina 41976, E-mail: subliprint@subliprint.sk , offi ce@subliprint.sk 

Web.: www.subliprint.sk

Tkanie popruhov a šnúr, 
textilných gúm, matracových lemoviek

Prešívanie nábytkových, 
dekoračných a módnych látok 
-  podšívky, látky na obalenie matracov 
a čalúnenie postelí



Už na ostatnom veľtrhu v marci sa kontrahovali
a odsúhlasovali stánky na septembrové vydanie
a organizátor veľtrhu Ifema sa stretol s priaznivým
ohlasom väčšiny vystavovateľov, keď nakontrahoval

až 85 percent plochy z marca 2011. K značkám, kto-
ré sa veľtrhu MODACALZADO+IBERPIEL tradične
prezentujú a potvrdili už aj účasť na jesennom vyda-
ní, patria: Pons Quintana, Pedro Miralles, Callaghan,

Fluchos, Mascaró, Robert Clergerie, Beverly Feldman,
Luis Onofre, Ilse Jacobsen, Minnetonka, Hispanitas,
Wonders, Mustang, Giosseppo, Pura López, Magrit,
Castañer, Paco Gil, Xti und Pertini a iné. Okrem nich
pribudne aj niekoľko prvovystavovateľov. Obuvníci
sa v septembri s ponukami kolekcií na jar a leto
2012 nasťahujú do hál 12 a 14, v ktorých sa zvyčaj-
ne konajú aj ďalšie atraktívne podujatia zamerané na
módu – Cibeles Madrid Fashion Week, Madrid
Novias a známy veľtrh SIMM. 

Koncept veľtrhu MODACALZADO+IBERPIEL bude
na jeseň prepracovaný tak, že jeho integrálne deko-
račné zmeny na otvorených modulových stánkoch
budú prispôsobené obuvi a koženej galantérii
a zároveň sa budú výrazne odlišovať od iných profe-
sionálnych veľtrhov.

Foto na www.modarevue.com
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India pripravuje jeden z najväčších 
ázijských veľtrhov, India International Garment Fair 

Z TS IIGF, SPRAC. DV

Veľtrh India International Garment Fair (IIGF) je jedným z najväčších ázijských veľtrhov odevov a módnych doplnkov. Na 47. ročníku sa na ploche 15 823 m2

predstaví 350 vystavovateľov. Bude sa konať 12. – 14. júla 2011 v šiestich halách komplexu Pragmati Maidani v indickom New Delhi za podpory troch dominant-
ných exportných inštitúcií a Ministerstva priemyslu a obchodu Indie. 

Veľtrh Modacalzado+Iberpiel 
už takmer vypredaný
Z TS IFEMA SPRAC. DV, FOTO IFEMA

Španielsky veľtrh obuvi a koženej galantérie Modacalzado+Iberpiel už v apríli predal na september až 85
percent výstavnej plochy. Veľtrh sa bude konať od 11. do 13. septembra, teda v čase medzi veľtrhmi CPD
v Düsseldorfe a talianskym veľtrhom Micam. Prepracovaný koncept veľtrhu sa koncentruje na rad noviniek
v móde a trendoch a zameria sa viac na dizjan a imidž domácich značiek. 

Vyhlídky prvního ročníku tohoto veletrhu jsou dobré. Texprocess je místem, na ně-
mž společnosti uvedou na trh svá inovační a technicky vyspělá řešení pro textilní prů-
mysl. Mezi vystavovateli budou mezinárodně uznávaní výrobce ze zemí, které jsou
špičkovým zpracováním textilu proslulé – Německa, Itálie, Japonska, Číny, Koreje a
Tchaj-wanu. Exponáty, které budou na veletrhu k vidění, zahrnují celý výrobní řetězec
od designu, stříhání a zpracování přes šití, vyšívání a spojování až po povrchové úpra-
vy, IT a logistické služby v textilním průmyslu. 

KONTRAKTAČNÍ CENTRUM SOURCE IT!
Jednou z nejvíce ceněných akcí veletrhu Texprocess je kontraktační platforma

Source it!, v jejímž rámci budou k vidění prezentace jednotlivých výrobců oděvů i vý-
robních zařízení. Reakce na tuto veletržní platformu je velmi příznivá – k prezentaci se
přihlásilo 50 smluvních výrobců. 

Škála produktů na veletrhu Texprocess je skvěle doplněna nabídkou současně
probíhajícího veletrhu Techtextil, který se koná ve dnech 24. až 26. května 2011, a
návštěvníci s platnou vstupenkou na Texprocess jej mohou zhlédnout zdarma.
Sortiment veletrhu Techtextil zahrnuje různá vlákna a nitě, používané k výrobě netka-
ných a povlakových textilií, ale i kompozit a lepidel, i funkční textilie v segmentu
Avantex. Techtextil končí o den dříve než  Texprocess.

Více informací a aktuální seznam vystavovatelů na veletrhu Texprocess najdete na internetu na ad-
rese www.texprocess.com.

Viac foto na www.modarevue.sk.

Veľtrh usporiada indická odevná exportná asociácia AEPC, ktorá zorganizovala
aj účasť indických vystavovateľov na minuloročnom veľtrhu Styl v Brne. Zahraniční
vystavovatelia prídu z USA, Veľkej Británie, Kanady, Nemecka, Francúzska, Špa-
nielska, Talianska, Grécka, Holandska, Portugalska, Cypru, Rumunska, Izraela,
Austrálie, ale tiež z krajín Škandinávie, Beneluxu a Stredného Východu. 

V ponuke budú kolekcie s futuristickými prvkami na voľný čas, formálne obleče-
nie, svadobné, spoločenské a kokteilové kolekcie, športové oblečenie, spodná
a nočná bielizeň, tehotenské oblečenie ako aj pracovné odevy. Veľtrh by mal byť

pestrou prehliadkou dizajnu najrôznejších materiálov, ako bavlna, hodváb, ľan, de-
nim, syntetické vlákna a ich zmesi. Na veľtrhu sa predstaví takmer 350 známych in-
dických exportných spoločností.

Záujemcovia o návštevu veľtrhu sa môžu predregistrovať na
www.indiaapparelfair.com. Okrem bohatého programu s radom seminárov, diskusií
a módnych prehliadok usporiadateľ zabezpečil bezplatné letenky a ubytovanie pre
vybraných zákazníkov a kyvadlovú doprava z letiska hotela na výstavisko pre všet-
kých návštevníkov.

Veletrh Texprocess, Frankfurt nad Mohanem

V termínu 24. – 27. května 2011 se ve Frankfurtu nad Mohanem bude konat nový mezinárodní veletrh pro zpracování textilu a pružných materiálů Texprocess. Koncepčním partnerem veletrhu Texprocess
je německá asociace VDMA - Garment and Leather Technology. Partnery veletrhu jsou Euratex (The European Apparel and Textile Confederation) a IAF (International Apparel Federation).

Ilustrační foto z posledního veletrhu Textextil



Priznám sa, že aj mňa prekvapilo, na čo všetko treba dbať, aby sa telesne
postihnutý človek cítil komfortne, ak potrebuje ísť von. Zamyslela som sa nad tým
až vtedy, keď som sa na veľtrhu SIMM zoznámila so španielskou podnikateľkou,
ktorá vyrába oblečenie pre vozičkárov. Prečo sa na to dala? Ak by ste očakávali, že
za tým budú tradičné dôvody (mala doma vozičkára a pod.),  nie je to tak. Mottom
Eleny Parrilly zo Zaragozy je: „Móda je pre všetkých“. 

Od roku 2002 pracovala tri roky na vlastnom výskume strihov. Až potom začala
predávať hotové výrobky, hoci začiatky boli viac ako ťažké. Spočiatku bojovala o
každého klienta a ako najväčšia prekážka sa napodiv ukázala neinformovanosť
zákazníkov. Dnes spolupracuje aj s domovmi sociálnej starostlivosti a združeniami

pre postihnutých, pre ktoré organizuje dokonca i módne prehliadky. 
Pre vozičkárov vypracovala dve línie – jednu pre mladších klientov a jednu pre

starších. Obe potrebujú špeciálne strihy a materiály, líšia sa však dezénom a farba-
mi. S materiálmi to nie je jednoduché – musia byť nepremokavé, priedušné 
a s vysokou odolnosťou voči oderu. Mali by byť ľahké a jemné na dotyk. Navyše
materiálové zloženie by malo byť také, aby sa odev mohol často prať aj pri vyso-
kých teplotách a pritom nestratil nič zo svojich pôvodných vlastností. 

Čo všetko ešte zvyšuje komfort vozičkára? Napríklad vyššie strihaný sed 
(na obr. vľavo). Nohavice alebo sukňa by sa pri sedení nemali zošmyknúť a odhaliť
kríže. Rovnako blúzky, košele a vesty majú dlhší chrbát. Vrecká nie sú nízko posa-
dené, ale vyše pása. Praktické sú vrecká umiestnené na stehnách, kam sa dá
ľahko siahnuť a manipulovať s ich obsahom. Elena Parrilla nám ukázala aj praktické
peleríny do nepriaznivého počasia s dvomi výrezmi na rúčky, takže látka nie je
naskladaná medzi chrbtom a operadlom vozíčka a je to praktické aj pri obsluhe
vozíka. 

Pre tých, ktorí sú celkom imobilní a vyžadujú opateru, je vhodná nočná košeľa
preložená na chrbte, čo uľahčuje manipuláciu pri hygiene. Netreba zabúdať ani na
zapínanie. Klasické nie je vhodné, kde je to možné, použijú sa oveľa praktickejšie
suché zipsy. Samozrejme, že pri výrobe sa dbá na módnu farebnosť i detaily tak,
aby sa klient necítil hendikepovaný ešte aj neatraktívnym oblečením. 

Elena Parrilla tvrdí, že napriek zložitejšej výrobe sa snaží udržať ceny na takej
úrovni, aby si jej modely ľudia mohli dovoliť. Pravda, ak ide o šitie na mieru, odrazí
sa to aj na cene. 

Viac foto na www.modarevue.com
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Móda je 
pre všetkých 
DARINA VITTEKOVÁ, FOTO AUTORKA

Zrejme sa nemýlim, ak poviem, že prevažná väčšina z nás, textilákov, sa
ešte nezamyslela nad tým, aké skryté úskalia podstupujú pri obliekaní telesne
hendikepovaní občania pripútaní na invalidný vozík. Nehovorím o obliekaní
ako úkone, ale o potrebe špeciálneho oblečenia. 

To je niečo pre rockerov! Obuvnícka tradícia v špa-
nielskej rodine Ortuño pretrváva už tri generácie.
Vznikla v roku 1929, ale rockerky vyrába od roku 1978.
Odvtedy sa značka Newrock stala vyhľadávanou na
celom svete. Jedinečný spôsob výroby, sústavný vývin
a futuristický dizajn oslovuje samozrejme najviac mla-
dých zákazníkov – ženy a mužov, ktorí sa chcú upísať
novému životnému štýlu. Skoro denne pridávajú do topá-
nok nové komponenty, ktoré vylepšujú ich dizajn i tech-
nické vybavenie. Topánky nie sú také ťažké, ako by
sme podľa vzhľadu súdili, no nie
sú to ani žiadne balerínky.

Napriek technickým
vylepšeniam majú tie
najfuturistickejšie typy

svoju váhu. 

Výrobca však myslí aj na spoločenskejšie modely. Vyrábajú sa z exkluzív-
nej kože, s koženou podošvou a s výmennými anatomickými stielkami.
Komfortné kopyto, integrované šitie a exkluzívna ručná konečná úprava im

dodávajú  vysokú hodnotu. Mimochodom, tieto hodnoty má väčšina vyrá-
baných typov, len v niektorých sa materiály menia

podľa toho, na čo sú určené - napr. motorkárske
rockerky majú gumenú podošvu. 

Viac foto na www.modarevue.com

Niečo pre rockerov   
DARINA VITTEKOVÁ, FOTO ARCHÍV
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Vo všeobecnosti si už nejaký ten rok pretrvávajúci
minimalizmus s jednoduchými tvarmi, farbami a ekolo-
gickými materiálmi zachováva svoju dominantnú pozí-
ciu. A tak by sa mohlo zdať, že okrem nástupu moder-
ných technológií nám veľtrh veľa nového nepriniesol.
V skutočnosti by však náruživých milovníkov kreativi-
ty mohli uspokojiť výrobky, pre ktoré sa stala inšpirá-
ciou práve móda.

Nábytok sa odel do módnej konfekcie nielen
vďaka okázalej všadeprítomnosti prestížnych mód-
nych domov v sektore dizajnu, ale tiež materiálmi
a uplatnením štýlov a postupov, na ktoré sme skôr
zvyknutí z nášho šatníka. Úzky kontakt s odevným

svetom dokumentujú výrob-
ky Marie Westerberg, ktorá

na exponátoch pestrofa-

rebného sedacieho nábytku predviedla, ako užitočne
môžu poslúžiť hodvábne kravaty alebo obyčajné bavl-
nené tričká. S nádychom francúzskej haute couture sa
zasa prezentuje kreslo Colombo Couture od Colombostile,
„oblečené“ do jemne ružových zamatových šiat s fialo-
vým líščím šálom. K hre s očkami sa uchýlila i dizaj-
nérka Patricia Urquiola a hladkým
maxi-stehom potiahla exterié-
rové kreslá Biknit firmy
Moroso.

Ako vidieť, móda si úspešne podmaňuje aj nábytok
a dokazuje, že čo pristane telu, nájde si svoje miesto

aj medzi štyrmi stenami. Veď nie nadarmo sa
hovorí, že dom je jedným z našich odevov...

Viac inšpirácií nájdete 
na www.modarevue.com

Oblečme si ...dom 
MOK, FOTO: ARCHÍV AUTORKY

Milánsky medzinárodný veľtrh nábytku Saloni práve zatvoril brány tohtoročnej expozície, 
a tak sa natíska otázka, čo nové tentoraz „osvieži“ náš interiér, prípadne exteriér.

Slovensko
3. – 4. 8. 2011 Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) − odevy, textil, 

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

Česká republika
17. – 18. 5. 2011 Obchodné dni Tori (Olomouc) – textil, odevy, obuv, koža

31. 5. 2011 Obchodné dni Tori (Praha) − textil, odevy, obuv, koža 

Zahraničie
21. – 23. 5. 2011 Modaprima (Miláno) – odevy, pletené odevy, 

kožené doplnky, doplnky
www.pittimmagine.com

24. – 27. 5. 2011 Texprocess (Frankfurt) – veľtrh spracovania 
textilných a pružných materiálov
www.texprocess.messefrankfurt.com

8. – 10. 6. 2011 Texmed (Tunis) – pleteniny, džínsy, spodná bielizeň, 
plavky, obuv, pracovné odevy, doplnky
www.texmed-tunisia.com

14. - 17. 6. 2011 Mosshoes (Moskva) – obuv a doplnky
www.mosshoes.com

14. – 7. 6. 2011 Pitti Uomo (Florencia) – pánske odevy 
www.pittimmagine.com

14. – 17. 6. 2011 Pitti W Women (Florencia) – dámske odevy
www.pittimmagine.com

18. – 21. 6. 2011 Milano Moda Uomo (Miláno) – návrhárske kolekcie 
pánskej módy
www.cameramoda.it

23. – 25. 6. 2011 Pitti Bimbo (Florencia) – detské odevy
www.pittimmagine.com

25. – 28. 6. 2011 Modatex (Essen, Nemecko)  - svadobné a spoločenské šaty
www.modatexfair.eu

4. – 7. 7. 2011 Hong Kong Fashion Week (Hongkong)
www.hktdc.com

5. – 7. 7. 2011 Pitti Filati (Florencia) – priadze, úplety
www.pittimmagine.com

6. – 8. 7. 2011 Premium (Berlin, Nemecko) – dámska a pánska móda, 
obuv, doplnky  
www.premiumexhibitions.com

6. – 8. 7. 2011 Bread and Butter (Berlín) – športové odevy, streetwear, džínsy
www.breadandbutter.com

12. – 14. 7. 2011 IIGF, India International Garment Fair (New Delhi) – 
dámske, pánske, detské odevy, svadobné odevy, doplnky

23. – 25. 7. 2011 CPD Signatures (Düsseldorf) – dámske odevy
www.cpd-signatures.com

4. – 7. 8. 2011 CIFF (Kodaň) – dámske, pánske, detské - textil, 
odevy, doplnky, obuv
www.ciff.dk

VÝSTAVY A VEĽTRHY

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

Colombo Couture

Marie Westerberg

Marie Westerberg Biknit 
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Na domácej scéne už šesť rokov prevládajú trojdňo-
vé prehliadky slovenských módnych návrhárov a jedné-
ho-dvoch zahraničných hosťujúcich návrhárov.
Bratislavské módne dni sa za šesť rokov svojej existen-
cie vypracovali na oveľa vyššiu úroveň, než na akej
začínali. Každoročne upozorňujú módnu scénu na nové
talenty a predstavujú kolekcie známych autorov. Už
druhý rok je prominentným hosťom Bratislavských
módnych dní známa španielska módna návrhárka
Agatha Ruiz de la Prada. Pravidelne sa zúčastňuje  madrid-
ského týždňa módy Cibeles, jej jedinečné detské kolek-
cie môžeme vidieť vždy na Pitti Bimbo vo Florencii
a značka Prada rezonuje na všetkých prestížnych pre-
hliadkach. 

Pani Agatha  prirodzene vzbudzuje veľký záujem
médií, pravdaže aj náš. Vyhradila si pre nás čas na krát-
ky rozhovor.  

Ak by niekto chcel stručne charakterizovať túto
dámu, stačilo by na to jedno slovo – farby.
Sprevádzajú ju všade, má ich na sebe aj všade okolo
seba – v dámskych, pánskych aj detských kolekciách,
na kozmetike a ako nám ukázala v Bratislave, aj na
kávovaroch Nescafé Dolce Gusto pre spoločnosť
Krups. 

Spýtali sme sa, či farby používa cielene na budovanie imidžu
v tom dobrom slova zmysle alebo vyjadrujú jej povahu. „Farby
vychádzajú z môjho vnútra. Odjakživa som musela
mať okolo seba farby a obklopujú ma dodnes. Nielen
v kolekciách, ktoré robím, ale aj v kozmetike, veciach
dennej potreby alebo v byte a domácnosti“. 

Zaujímali sme sa, či si aj svoj byt zariadila pre ňu typickými
sýtymi farbami.  „Ph!!!“. Gesto s rozhodenými rukami
a pohľadom dohora hovorilo jasne o tom, že jej byt je
veľká hra s farbami.

MR: Reprezentujete španielsku módnu scénu. Čo máte na nej
najradšej?

„Mám rada španielsku módu, som Španielka, ale
nie nacionalistka. Myslím si, že móda nemá hranice.
Mne sa páči dobrá móda, nech je odkiaľkoľvek. Či už
z Európy, Ameriky, Číny alebo Japonska. Všade sa
nájdu dobrí návrhári, ktorí vedia robiť peknú módu.“

Agatha Ruiz de la Prada je prirodzená, kultivovaná
a príjemná pani bez hviezdnych manierov. Bez okolkov
pre našich čitateľov rada zapózovala. 

Agatha Ruiz de la Prada: Milujem farby

Vitajte v mojej ríši snov 
MADRID/DV

„Farby, starožitnosti a domorodci všade na svete ma inšpirujú k tvorbe cigánsky bohémskych kabe-
liek. S láskou dotvorím ženy, ktoré majú iskru a chcú si život užívať naplno“. Asi takto charakterizuje
svoje kabelky výrobca, ktorý netradičnými modelmi oslovoval obchodníkov na veľtrhu SIMM v Madride. 

Stánok belgickej firmy Believes
hýril farbami a priťahoval pozor-
nosť návštevníkov až z druhého
konca haly. Majiteľ firmy tvrdil, že
záujem o kabelky prejavujú najmä
zákazníčky mladšieho a stredného
veku. Na ich ručnú výrobu tvorca
využíva kvalitné kože, ručné tkani-
ny so starožitným dezénom
a etnickými ozdobami zhromažde-
nými zo všetkých kútov sveta. 

BRATISLAVA/DARINA VITTEKOVÁ

Popri veľtrhoch sa rozkrútil  tiež kolotoč prestížnych týždňov módy po celom svete, ktoré predstavili  kolekcie na jeseň a zimu
2011/2012 od renomovaných svetových módnych návrhárov. Či už Mercedez-Benz Fashion Week vo svetových metropolách alebo parížs-
ke prehliadky, až po španielsky týždeň módy Cibeles v Madride. Zo všetkých sme postupne prinášali novinky na našom e-magazíne
www.modarevue.com. 

Operte si
koženú bundu 
SPRAC. DARINA VITTEKOVÁ, 
FOTO SAGA IBANEZ

Čo je SAGA IBAÑEZ? Netušíte? Prezradíme, že
je na trhu od roku 1953, čo je už slušná doba. Je
to španielska rodinná firma špecializujúca sa na
výrobky z rôznych druhov jahňacej kože, ktoré
kombinuje s inými materiálmi. Dizajnérom je
Carlos Ibañez Yarza zo Zaragozy. Keď mal dva-
násť rokov, vyhral súťaž v maľovaní v rodnom
meste a to ho predurčilo na dizajnérsku kariéru.

Firma, na madridskom veľtrhu SIMM známa,
pútala pozornosť koženými odevmi, ktoré sa dajú
prať doma v pračke. Perú sa v samostatných vrec-
kách, ktoré predávajú spolu s odevom. Vrecká sú
z toho istého materiálu ako odev, aj rovnakej
farby. Postup je jednoduchý. Odev, napr. bunda, sa
vloží do vrecka a dá sa prať na programe ručného
prania v studenej vode. Odporúča sa použiť jemný,
najlepšie tekutý prací prostriedok. Do posledného
pláchania sa môže dať aviváž. Koža môže byť po
opraní a vysušení trochu pokrčená a tuhá, výrobca

však uvádza, že nosením sa rýchlo obnovia
jej pôvodné vlastnosti, pričom

pružnosť a mäkkosť
zostanú zachova-

né. 

S rádiom na rande
DARINA VITTEKOVÁ, FOTO AUTORKA

Sú šesťdesiate roky a po uliciach slovenských
miest sa nonšalantným krokom prechádzajú mladí-
ci s obrovskými tranzistormi na pleci. Čím väčšie
rádio, tým väčší frajer. A úmerne so silou decibelov
im rastie sebavedomie. Veď ktorá baba by si ich
pri tom rámuse nevšimla? 

Móda sa vracia. Tentoraz si však rádiá hodia na
plecia dievčatá. Kabelky v podobe rádií ponúkala
na madridskom veľtrhu SIMM firma Lemon
Shunsed. Je vraj o ne veľký záujem najmä medzi
mladými ľuďmi. Najviac ich exportujú do Belgicka, Nemecka a iných krajín. Sú milé, a hlavne nerobia rámus...

Viac foto na www.modarevue.com
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Stielky do topánok
treba pravidelne meniť
Žiadna cena za zachovanie ľudského zdravia nie je dosť vysoká. Túto
myšlienku si firma Moneta SK, s.r.o. osvojila hneď od svojho založenia
a drží sa jej dodnes. Týka sa napodiv i takého sortimentu, ktorý spotrebite-
lia často považujú za samozrejmosť – stielok do topánok.   

Od roku 1992 vyrába Moneta SK, s.r.o. v Partizánskom, bývalom centre sloven-
skej obuvníckej výroby, stielky do topánok. Vo firme začínali s dvomi druhmi
a dvoma pracovníkmi. Dnes vyrábajú 200 druhov s desiatimi zamestnancami
v rekonštruovaných priestoroch, ktoré sa budú ďalej vylepšovať. 

Spočiatku firma dodávala stielky len na domáci trh. „Dnes
zásobujeme maloobchodné i veľkoobchodné prevádzky
a predajne zdravotníckych pomôcok a vyvážame do Česka,
Poľska, Nemecka a Bulharska“, hovorí majiteľ firmy Igor Ďur-
ček. 

Širokú ponuku letných, zimných, ortopedických, pracov-
ných aj športových stielok čoskoro obohatia zdravotné stielky
pôsobiace na akupresúrne body chodidla. „Okrem nich máme
v ponuke široký sortiment ošetrujúcich prí-
pravkov na obuv a doplnkový tovar, ako
napríklad šnúrky, obuváky a podobne“,

dodáva Igor Ďurček. 
Postavenie na trhu si spoločnosť Moneta buduje kvalitnou

ponukou tovaru. Používaním najmodernejších technológií
a sledovaním najnovších trendov sa výrobca snaží vyhovieť náro-
kom užívateľa a zabezpečiť maximálny komfort aj tomu najnároč-
nejšiemu zákazníkovi. Napríklad stielky z karbosanovej peny

s prísadou aktívneho uhlia pohlcujú pot
a odstraňujú zápach. Povrch stielok býva často z jahňacej kože,
ktorá im dodáva komfort a predlžuje životnosť. Zimné stielky sú
vybavené jahňacou vlnou, prípadne dvojitou vrstvou filcu a pre
náročných aj s hliníkovou ochranou proti prenikaniu chladu.
V športovom sortimente sú stielky vybavené aktívnym gélom
tlmiacim nárazy a „priedušnými“, protipachovými a tlmiacimi
účinkami. Anatomicky tvarované ortopedické vložky pomáhajú
udržiavať správny tvar chodidla. Firma má tiež v ponuke stielky
na ploché nohy aj na klesnutú priečnu a pozdĺžnu klenbu.

Nohy nesú váhu tela po celý deň a preto by sa starostlivosť o chodidlá nemala
podceňovať. Vkladacie stielky, tzv. „vložky do topánok", sú
vhodnou prevenciou, aby sa udržiavali v dobrej kondícii nielen
chodidlá, ale celkovo sa podporil zdravý vývoj nôh. “Preto
treba stielky pravidelne meniť. Len tak si ochránime nohy. Dlho
používané stielky sú nefunkčné a môžu skôr poškodiť ako
poslúžiť”, odporúča Igor Ďurček.  

Moneta SK spol. s.r.o.
Nitrianska cesta 6, 958 01 Partizánske
www.moneta.sk
Tel.: 00421 38 7488 146
e-mail: igor@moneta.sk

Spodní prádlo DKNY 
a Donna Karan 
je konečně na českém
a slovenském trhu!

Firma Emporio Lingerie s. r. o. uvedla v loňském roce poprvé na český
a slovenský trh spodní prádlo a noční program americké návrhářky a neyworské

patriotky Donny Karan. 
A co od této značky

mohou obchodníci čekat?
Skvěle padnoucí komfortní
prádlo pro každodenní měst-
ský styl. Tvary a střihy, které
by sama Karan ráda nosila,
respektující ženské potřeby.
A to vše za velmi dostupné
ceny. 

Donna Karan ví, co ženy potře-
bují a přináší jim to. Je patronem
žen, které nosí šaty skutečných
velikostí.

OD ŽENY 
PRO ŽENU...

Jak byste popsala svou práci?
DK: „Jako citlivou, městs-

kou a k tělu shovívavou.“ 
Odrážejí se nějak vaše vlastní

zkušenosti na práci? 
DK: „Jistě. Jako každá

žena chci být štíhlejší, vyšší a vypadat lépe, aniž bych se musela moc namáhat.
Všechny tyto pocity se snažím do svých kolekcí zanést.“ 

Jaká je vaše definice krásy? 
DK: „Krása je o individualitě. Není nic atraktivnějšího než žena, která si je vědo-

ma své jedinečnosti. Ví, jak se vyjádřit, jak mluvit, jak tvořit sebe samu.“ 
Spodní prádlo Donny Karan, často přezdívané „královny sedmé Avenue“ je

obchodníkům k dispozici ve dvou kolekcích DKNY a Donna Karan, přičemž DKNY
vytvořila Karan pro svou dceru Gabrielle. V kolekcích nočního a domácího progra-
mu dominují přírodní materiály jako je modal a bavlna a velmi neotřelé, moderní
a městské střihy.

Emporio Lingerie s. r. o. však svým obchodním partne-
rům nabízí mnohem více. 

Neméně lákavou nabídkou je i australské luxusní
spodní prádlo Pleasure State do velikostí košíčků G. Ani
tímto ale nabídka firmy Emporio Lingerie nekončí. Již
v průběhu letošního roku plánuje spolěčnost představit
kolekce prádla dalších velkých jmen módního průmyslu. 

Více informací a kompletní nabídka sortimentu firmy
je k dispozici na www.emporiolingerie.cz

Kontakt: 
Tel.: +420 608 180 125, E-mail: info@emlingerie.cz

Igor Ďurček vo svojej vzorkovni
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Záujem o kolektívne 
nakupovanie rastie 
DARINA VITTEKOVÁ

Kolektívne alebo hromadné nakupovanie sa na Slovensku začalo len nedávno,
no za ten čas si získalo veľkú popularitu u zákazníkov, ale najmä u obchodníkov. Je
to vlastne nový spôsob podpory predaja. Ide takmer výlučne o internetový predaj. 

Princíp kolektívneho nakupovania spočíva v tom, že prevádzkovateľ
internetového obchodu osloví firmy ponúkajúce obvykle služby, prípadne produkty,
a na dohodnuté služby spustí akciu – ponúka limitovaný predaj produktov alebo
služby so zaujímavou zľavou vo forme poukážky. Na Slovensku je viacero takýchto
stránok, napríklad Šetrizatri.sk, Zabagateľ.sk, ZaMenej.sk alebo Zlavomat.sk 
a Shopcity.sk. 

Akcie netrvajú dlho, spravidla len niekoľko hodín, musí sa však nazbierať
dostatočný počet záujemcov. Ak sa nenájde dosť záujemcov o kúpu, ponuka sa
zruší a záujemcovi, ktorý si službu už zaplatil, vrátia peniaze. Za každú zakúpenú
poukážku si prevádzkovateľ internetového obchodu stiahne províziu.

Profitujú na tom všetci – obchodník, ktorý nárazovým predajom predá viac
produktov, čo mu umožní poskytnúť na ne zľavy, prevádzkovateľ webových
stránok, ktorý zarába na províziách a napokon klient získa cenovo výhodnú službu.
Obchodník má zároveň postarané aj o propagáciu svojej služby prípadne tovaru,
pretože informácie o nich sú uverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa.

Viac foto na www.modarevue.com

29

Iný a nepochybne revolučný príklad
v tomto smere prichádza z talianskeho
Turína. Nedávno tam priamo v centre
mesta otvorili jednu z nových obchod-
ných jednotiek značky športového ošate-
nia K-Way, patriacej do skupiny spoloč-
nosti BasicNet, ktorá združuje okrem
iných i značky Kappa, Robe di Kappa,
JesusJeans a Superga. Raritou predaja
viac ako 3500 kusov odevov a doplnkov
v pánskom, dámskom a detskom oddele-
ní na dvoch poschodiach s rozlohou pri-
bližne 300 metrov štvorcových je jeho
vysoko sofistikovaný virtuálny spôsob.
Od výkladu až po pokladnicu zákazníka
sprevádza, informuje a pomáha mu
výhradne iba technológia. Vo výklade pre-
dajne je umiestnený plazmový monitor,
ktorý prezentuje v reálnom čase aktuálne
ponuky. Vo vnútorných priestoroch obchodu majú zákazníci k dispozícií úplne autonóm-
ne počítače Factotum®, exkluzívne projektované na tento účel, pomocou ktorých získa-
jú detaily o každom výrobku (cena, zľava, farba, veľkosť, dostupnosť, atď). 

Cieľom turínskeho maloobchodného distribútora značky K-Way však nie je iba apli-
kovanie virtuálnych predavačiek, ale i snaha obohatiť jednosmerné zameranie obchodu
o kultúrnu zložku, a to prostredníctvom tematických expozícií v K-Way Gallery. Práve
v týchto dňoch je k dispozícií prvá z výstav predstavujúca historické kusy počítačov
z konca 70. a začiatku 80. rokov, ktoré sa podpísali pod revolúciu „personálnej“ infor-
matiky.

Viac foto na www.modarevue.com

Virtuálne predavačky
MOK, FOTO: BASICNET

Profesionálne predavačky s ústretovým prístupom k zákazníkovi sú určite
jedným z kľúčových faktorov úspešného predaja tovaru v ktoromkoľvek
obchode. I keď nie vždy kupujúcemu poslúžia a poradia ako by si
predstavoval, ťažko by sme - aspoň v našich zemepisných šírkach – našli
obchodný priestor, v ktorom by sa ľudský faktor predaja tovaru
neprejavoval.

Stačí zadať kód výrobku a počítač vám dá
všetky informácie
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Konkrétne dôvody, ktoré obchodníka vedú vo
všeobecnosti  k rozhodnutiu renovovať priestory
predajne, môžu byť rôzne. Či už je to potreba udržať
atraktívnosť predajne v konkurencii iných nových
prevádzok s podobným zameraním, alebo je to nut-
nosť realizovať určité zmeny na aktualizovanie tech-
nickej vybavenosti a na zníženie energetickej spo-
treby prevádzky. Funkčnosť maloobchodnej prevá-
dzky do značnej miery súvisí práve s jej architekto-
nickým a dizajnovým riešením, ktoré musí zákazní-
kov najprv osloviť a prilákať do predajne a následne
motivovať k nákupu. Dizajn je zároveň prostriedkom
definovania a vytvorenia identity každej predajne. 

NEDOSTATKY 
NEMOŽNO ZAKRYŤ 

Dôležitou etapou v procese renovácie predajne
je prípravná fáza. Východiskom by mala byť prvot-
ná analýza, ktorá zodpovie otázky týkajúce sa
potenciálu lokality, návštevnosti a obratu predajne
v pomere k jej veľkosti a podobne. Zo stavebného
hľadiska je potrebné posúdiť stav konštrukcií, na
základe čoho je možné odhadnúť rozsah prác.
Nemožno podceňovať napríklad výskyt vlhkosti,
plesní alebo prasklín na stenách. Tieto nedostatky
nemožno iba zakryť, ale treba ich riešiť systémovo,
lebo inak sa problém po niekoľkých týždňoch alebo
mesiacoch objaví znova. „Zadávateľ by mal mať

jasno, čo od architekta chce, mal by mať premysle-
nú stratégiu a určitú víziu svojej predajne. Majiteľ
predajne by mal vedieť, či sa chce zamerať skôr na
vytvorenie atmosféry, alebo sa sústrediť na prezen-
tovanie – vystavenie čo najväčšieho množstva tova-
ru,“ hovorí Ing. arch. Branislav Kaliský z ateliéru
Respect Group. „Zatiaľ čo mnohé renovované znač-
ky a maloobchodné siete majú koncepciu predaja
dôkladne premyslenú, mnohí menší a neskúsení
obchodníci riešia svoje predajne skôr skusmo.
Veľmi často sa stáva, že od architekta požadujú,
aby im vymyslel nielen dizajn, ale celú koncepciu
predaja. To však nie je úlohou architekta. Správnu
stratégiu a koncepciu je možné dobre vypracovať
len na základe prieskumov a analýz. Napríklad

Úspešnosť predajne 
závisí aj od jej riešenia
ANNA PALFIOVÁ, PREVZATÉ SO SÚHLASOM Z ČASOPISU OBCHOD, MAREC 2011 

Rýchla doba, ktorá prináša neustále zmeny v módnych trendoch, technologické novinky, ale i transformáciu samotného životného štýlu, 
núti maloobchodníkov, aby sa týmto skutočnostiam neustále prispôsobovali. Inovácie a zmeny tohto charakteru sú viac ako nevyhnutné. 
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Vnútorné trasy v predajni by mali byť riešené
tak, aby zákazník prišiel v maximálnej miere
do kontaktu s tovarom.
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výber sortimentu a spôsob vystavenia tovaru môže
mať tá istá značka celkom iný v predajni v meste
než v obchodnom centre. Je dôležité pochopiť
danosti danej lokality – či už z hľadiska frekvento-
vanosti, alebo zostavy potenciálnych zákazníkov,
ktorí sa tu pohybujú a ktorých by obchodník chcel
osloviť.“ 

POZOR NA PREPLNENIE 
TOVAROM 

Pri riešení dispozície predajne by mala byť na
prvom mieste vždy funkčnosť a predpoklady na
pohodlie pri nákupe. Dôležité je pochopiť zákonitosti
prirodzeného pohybu v danom priestore, tak aby
navrhnuté trasy boli pre zákazníkov prirodzené, aby
sa v priestore dobre orientovali a cítili sa isto. Je
vhodné urobiť si analýzu pohybu zákazníkov po pre-
dajni a na základe toho rozmiestniť regály. Vnútorné
trasy v predajni by mali byť riešené tak, aby zákaz-
ník prišiel v maximálnej miere do kontaktu
s tovarom. Prieskumy ukazujú, že ak sa zákazník
nemôže priblížiť k pultu s tovarom na menej ako
1 m zo svojho prirodzeného chodníka, tovar sa
nepredá. „Množstvo a usporiadanie tovaru, ktoré je
taktiež vecou interiérového riešenia predajne, by
malo zodpovedať prirodzenému triediacemu procesu
zákazníka. Vystaveného tovaru by nemalo byť príliš
málo, ale ani príliš veľa – neprehľadne nahusteného
na malej ploche. Sortiment by sa mal vhodne
dopĺňať napríklad tak, aby si zákazník mohol
k určitému oblečeniu dokúpiť aj doplnky a podobne.
Toto uľahčenie výberového procesu vedie
k zákazníkovej spokojnosti, skracuje nákupný čas
a upevňuje lojalitu zákazníka k danému obchodníko-
vi,“ uvádza David Dalziel, kreatívny riaditeľ medziná-
rodnej dizajnovej a brandigovej agentúry Dalziel-
Pow. „Pre prevádzkovateľa je zasa dôležité, aby
mal o celom priestore predajne dobrý prehľad, čo
zvýši ochranu a zároveň minimalizuje počet perso-
nálu, ktorý musí byť počas prevádzky v predajni prí-
tomný. Veľmi častým problémom obchodných pre-
vádzok na Slovensku je podceňovanie zázemia.
Majitelia by chceli čo najväčšiu plochu využiť na
odbytovú časť a podceňujú pri tom úlohu zázemia
pre bezproblémové fungovanie prevádzky,“ upozor-
ňuje B. Kaliský.

HISTORICKÉ PRIESTORY 
Pri renovácii interiéru maloobchodných prevá-

dzok sa rozsah prác obvykle pohybuje v limitoch
ohlasovacej povinnosti, čiže nerobia sa zásahy do
nosných konštrukcií, ktoré podliehajú stavebnému
rozhodnutiu, ale iba zmeny inštalácií, povrchov,
farieb a zariadenia. „Pokiaľ pre realizáciu plánova-
ných stavebných zásahov stačí ohlásenie stavby,
ušetrí sa asi polovica času potrebného na vybave-
nie úradných dokladov, a zároveň sa redukujú
náklady na realizáciu prestavby. Pri stavebných prá-
cach väčšieho rozsahu by sa ľahko mohlo stať, že
náklady by prerástli únosnú mieru toho, čo obchod
môže vyprodukovať. S ohlásením stavby si však

nevystačíte napríklad pri úpravách fasád. O týchto
veciach sa vždy treba poradiť s architektom. Pri
zásahoch, ktoré vyžadujú stavebné povolenie, musí
investor rátať s tým, že schvaľovací proces bude
trvať približne rok,“ radí B. Kaliský. Samostatnou
kapitolou sú prestavby priestorov v pamiatkovo
chránených budovách, kde podľa súčasnej legislatí-
vy existuje veľké množstvo rôznych obmedzení, či
už ide o stavbu priečky, alebo inštalácie a technické
vybavenie. „Z množstva komplikácií, ktoré sprevá-
dza riešenie interiérov v historických budovách, sú
často prekvapení a sklamaní zahraniční investori,
ktorí majú záujem u nás investovať a otvoriť si pre-
dajňu niekde v starom meste. Zdĺhavé vybavovanie,
vysoké náklady na úpravu priestorov, spolu
s vysokým nájomným a chýbajúcim jednotným mar-
ketingom v centrálnych mestských zónach je hlav-
ným dôvodom toho, prečo obchodné prevádzky
v týchto polohách dlho nevydržia a centrá našich
miest postupne vymierajú,“ vyjadruje sa B. Kaliský. 

ENERGETICKÁ ÚSPORA
Spotreba energií predstavuje z hľadiska finanč-

nej náročnosti prevádzky zásadnú otázku. Rozdiely
v nákladoch pri prevádzkach s porovnateľnou
výmerou sa pritom môžu pohybovať až
v desaťnásobkoch. Prestavba interiéru predajne je
ideálnou príležitosťou na vylepšenie energetickej
bilancie priestorov, čo je možné dosiahnuť rôznymi
spôsobmi. Úniky tepla či zbytočné prehrievanie prie-
storu je možné eliminovať dodatočnou izoláciou
stien a reflexnými fóliami na oknách, k zníženiu spo-
treby elektriny prispejú úsporné svietidlá, efektívnej-
šie klimatizačné jednotky, chladiaca technika alebo
i modernejšie vykurovacie telesá. 

B. Kaliský radí pri menších prevádzkach zvážiť
možnosť prirodzenej výmeny vzduchu, pretože
mikroklíma v takejto predajni je určite zdravšia
a príjemnejšia ako v priestoroch, ktoré sú úplne
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VARIABILNOSŤ 
A ATMOSFÉRA PRIESTORU

V súvislosti s meniacimi sa trendmi a potrebou
prezentovať tovar aj prostredníctvom rôznych mar-
ketingových aktivít je nevyhnutná istá miera varia-
bilnosti priestoru predajne. V závislosti od sortimen-
tu predajne je možné pripravovať rôzne akcie na
podporu predaja. V potravinových predajniach,
najmä v prevádzkach s nezvyčajným tovarom, ako
sú bio produkty a podobne, sú dôležité ochutnávky,
v predajniach s kozmetikou je možné robiť prezen-
tácie alebo líčenie zdarma. V predajniach s odevmi,
obuvou a módnymi doplnkami prichádzajú do
úvahy napríklad aj módne prehliadky. „Variabilita
priestoru predajne sa dá dosiahnuť mobilným zaria-
dením, teda stenami alebo regálmi, ktorých umiest-
nenie je možné meniť. Pri prezentácii tovaru je dôle-
žité správne osvetlenie. Jeho flexibilnosť je možné
dosiahnuť napríklad použitím koľajníc, po ktorých
možno svietidlá posúvať, takisto ich možno natočiť
alebo meniť intenzitu svetla. Práca s farbami osvet-
lenia je zaujímavá aj v predajniach s potravinami.
Cieľom farebného osvetlenia pritom nie je len pod-
čiarknuť prirodzený a zdravý vzhľad tovaru, ale aj
zachovať maximálnu trvanlivosť výrobkov, kde sa
napríklad na mäso používajú hnedočervené odtiene,
na zeleninu zasa žlto oranžové a podobne,“ radí B.
Kaliský. Vhodné osvetlenie, farby a grafika, ktoré
vytvárajú charakter a osobitosť predajne, pomáhajú
dotvoriť správnu atmosféru v predajni akéhokoľvek
druhu. Pohodu, ktorú zákazníci oceňujú, vnáša do
predajne aj reprodukovaná hudba alebo rozhlasové
vysielanie. Podľa slov D. Dalziela, v súčasnej rýchlo
sa meniacej dobe sú víťazmi tí, ktorí dokážu tvoriť
a interpretovať trendy svojím vlastným spôsobom..

„Pokiaľ obchodík vie, čo chce, potom je možné na
prvý pokus vytvoriť dispozičné riešenie, dizajn
interiéru a rozmiestnenie zariadenia tak, aby išlo
o funkčný koncept, ktorý bez zmeny môže úspešne
fungovať celé roky,“ vysvetľuje B. Kaliský.

Orientácia výkladu 
na severnú stranu 
je vhodnejšia než 
orientácia na juh
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odkázané na vzduchotechniku. Zaujímavý tip dáva
aj ohľadom vykurovania: „V Taliansku sa veľmi
osvedčili obkladové panely stien a podláh,
v ktorých je zabudované elektrické kúrenie. Toto
riešenie je ideálne aj do starších pamiatkovo chrá-
nených budov, kde je použitie klasických vykurova-
cích systémov značne obmedzené.“ 

Z hľadiska nákladov na kúrenie alebo klimatizo-
vanie zohráva významnú úlohu napríklad aj orientá-
cia voči svetovým stranám. B. Kaliský tvrdí:
„Orientácia výkladu na severnú stranu je omnoho
výhodnejšia než orientácia na juh, nielen z dôvodu
nadmerného prehrievania priestoru, ale aj pre pria-
me slnečné lúče, ktoré znehodnocujú tovar vytave-
ný vo výklade. Na priame slnečné svetlo je citlivý
najmä textil, ktorý na priamom slnku veľmi rýchlo
stráca farbu“. 

DIZAJN PREDAJNE 
Napriek možnostiam, ktoré ponúkajú technolo-

gicky vylepšené materiály, v súčasnosti možno
pozorovať pozvoľný odklon od moderných interié-
rov, ktoré neraz pôsobia príliš sterilne a vzbudzujú

rešpekt. Namiesto toho je vidieť návrat k prírodným
materiálom, ako je drevo, kameň a podobne, a to
nielen pri niektorých štýlových predajniach
a obchodíkoch s bio produktmi, ale i pri niektorých
renomovaných módnych značkách alebo reťazcoch.
„Výhodou prírodných materiálov v porovnaní naprík-
lad s plastom je to, že ich opotrebovaním sa upev-
ňuje prírodný charakter a štýl zariadenia. Vzniká
patina, ktorá v istom zmysle pridáva prostrediu na
hodnote,“ uvádza B. Kaliský. V prípade, že by maji-
teľ chcel povrchy obnoviť, pri dreve, kameni i kove
je možné povrch prebrúsiť a ošetriť tak, že vyzerá
opäť ako nový. „Pre väčšinu prevádzok nie je
dobré, ak zariadenie vyzerá príliš luxusne
a vzbudzuje rešpekt, pretože zákazníci majú pocit,
že ho môžu poškodiť alebo znehodnotiť. Takýto
efekt však možno použiť napríklad v predajni šper-
kov alebo hodiniek, prípadne techniky, kde je cie-
ľom, aby sa vystavených predmetov zákazníci
nedotýkali. Do takýchto predajní je vhodné zapojiť
aj nové technológie komunikácie so zákazníkmi,
napojenie na internet a podobne. High-tech štýl je
v súčasnosti samozrejmosťou napríklad
v predajniach s mobilnými telefónmi, počítačovou

technikou a elektronikou, kde podčiarkuje charakter
sortimentu,“ vysvetľuje B. Kaliský. Pre úspešnosť
predajne je dôležitá aj interakcia priestoru so zákaz-
níkom. „Zaujímavým spôsobom ako upútať pozor-
nosť, sú rôzne vtipné a sofistikované riešenia ako
napríklad skúšobné kabínky zo skla, ktoré zmatnie
až po uzatvorení dvierok, podlaha, na ktorej zostá-
vajú niekoľko sekúnd viditeľné stupaje a podobne,“
uvádza B. Kaliský.

MODERNÉ PLASTY: 
Atmosféru predajne do značnej miery určujú

materiály, z ktorých je vyrobené zariadenie.
Dizajnéri v súčasnosti majú k dispozícii rôzne
moderné materiály s výnimočnými vlastnosťa-
mi, ktoré umožňujú vytvárať veľmi moderné
a luxusne pôsobiace prostredie. Mimoriadne
praktické sú napríklad moderné plasty, ktoré
dobre vyzerajú a dajú sa z nich vytvárať rôzne
dizajnovo zaujímavé tvary pultov a regálov
alebo aj skryté police, úložné priestory v stene
a podobne. 

Úniky tepla či zbytočné prehrievanie priestoru je možné
eliminovať dodatočnou izoláciou stien a reflexnými fóliami na
oknách, k zníženiu spotreby elektriny prispejú úsporné svietidlá,
efektívnejšie klimatizačné jednotky, chladiaca technika alebo
i modernejšie vykurovacie telesá.
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Hong Kong je samo-
statným správnym a admi-
nistratívnym centrom Číny.
Je však predovšetkým
medzinárodným finanč-
ným, obchodným a logis-
tickým centrom. Žije tu len
približne 7 miliónov obyva-
teľov, ale z hľadiska eko-
nomiky je objemom
obchodov trinástou kraji-
nou na svete a najväčším
centrom investičného pod-
nikania v Ázii. Celkový

obchod v roku 2010 bol na úrovni 820 miliárd americ-
kých dolárov, z toho 431 miliárd dosiahol import, zvy-
šok export - čiže percentuálny pomer je 45:55 v pro-
spech exportu. 

Hong Kong sa označuje za najslobodnejšiu ekono-
miku sveta. Tento status mu dáva predovšetkým trans-
parentný právny systém, slobodný trh, voľný obchod,
veľmi nízke daňové zaťaženie a rovnoprávne postave-
nie domácich i zahraničných firiem. A práve to robí
Hong Kong takým príťažlivým pre obchodníkov.

Na seminári o Hong Kongu (ďalej aj HK), ktorý sa
konal sa 10. marca 2011 v Bratislave, sme sa na mož-
nosti obchodovania s týmto „malým ázijským tigrom“
spýtali zástupkyne výkonného riaditeľa Hongkonskej rady pre
rozvoj obchodu (HKTDC) Margaret Fongovej a riaditeľky kancelá-
rie HKTDC v Prahe Ing. Kateřiny Zapletalovej.

M. Fongová: „Hong Kong je známy nízkymi daňovými
sadzbami. Neexistuje tu DPH, spotrebná daň, ani daň z
kapitálových ziskov. Obchodník, ktorý má v HK zastú-
penie, platí rovnako ako každý iný tamojší občan 15%-
nú daň zo mzdy a 16,5%-nú daň zo zisku“.

Čo musí urobiť slovenský podnikateľ ako prvé, ak by si chcel
zriadiť firmu v HK? 

M. Fongová: „Zriadiť firmu je veľmi jednoduché. 
Ak máte všetky potrebné papiere a certifikáty, dáte
sa zaregistrovať a do pár dní, najneskôr do týždňa,
máte firmu. Vychádza to asi na 1000 USD. Odporúča
sa zaregistrovať si zároveň aj obchodnú značku.
Nikto ju nemôže zneužiť a s rastom obchodu bude
rásť aj hodnota vašej značky. Čo je možno pre vašich
čitateľov zaujímavé, v HK je záujem aj o malé a stred-
né firmy“. 

Keď hovoríme o výhodách, mohli by ste menovať aj riziká pri
obchodovaní v HK?

M. Fongová: „ S obchodovaním v HK je to ako kde-
koľvek inde na svete. Nemyslím, že sú tam nejaké špe-
cifiká, odporúčala by som však nadviazať osobný kon-
takt s obchodnými partnermi. Pretože komunikácia tvá-
rou v tvár je oveľa účinnejšia ako stovka e-mailov
denne. Preto je potrebné stretnúť sa s vašimi partner-
mi, aby ste pochopili ich filozofiu. Určite je tiež potreb-
né ísť sa pozrieť na ich dodávateľov v kontinentálnej
Číne, pretože tak si môžete overiť, či to, čo partner
deklaruje, je naozaj tak. Najmä ak niekto chce podni-
kať v oblasti, kde sa kladie dôraz na autorské práva a
duševné vlastníctvo. Odporúčame, aby ste si predmet

duševného vlastníctva určite zaregistrovali v HK a záro-
veň aj v kontinentálnej Číne. Platí aj tu ako kdekoľvek
inde, kto prvý príde so značkou alebo patentom a zare-
gistruje si ho, stáva sa jeho majiteľom.“

Aký dopad mala svetová finančná kríza na ekonomiku HK,
konkrétne aj na export?

M. Fongová: „Aj my sme pocítili dôsledky krízy v roku
2005, keď sa rast HDP znížil o 2,7%, ale prejavilo sa u
nás aj to, ako dobre sa s krízou vyrovnal celý ázijský
kontinent, a to vo všetkých odvetviach. V roku 2010
sme zaevidovali naštartovanie ekonomiky. Mali sme
22%-ný nárast exportu produktov, do veľkej miery
zásluhou sektoru služieb, pretože sme zaznamenali
markantný nárast turistov (v roku 2009 ich bolo 30
miliónov, v roku 2010 už 36 miliónov). Turistika v pod-
state sektor služieb naštartovala. Jedným z odvetví,
ktorých sa kríza až tak nedotkla, bol finančný sektor,
pretože čo sa týka našich finančných služieb a sektora
ako takého, predstavuje kapitál čakajúci na to, aby
mohol byť investovaný do dobrých projektov. Toto je
jedna z našich veľmi silných stránok“. 

Od roku 1999 ČĽR povolila súkromným firmám priamy
obchod so zahraničím. Odvtedy začali čínski obchodníci predávať
čínsky tovar do zahraničia bez sprostredkovateľov – hongkon-
ských firiem a razom sa im stali konkurenciou. Došlo tým k zní-
ženiu obratov hongkonských firiem a ohrozilo to ich postavenie
na trhu?

M. Fongová: „ Som rada, že môžem na túto otázku
odpovedať záporne. Od otvorenia trhu uplynulo 13
rokov a uvoľnenie priameho obchodovania čínskych

Hong Kong rajom nielen turistov
DARINA VITTEKOVÁ, SILVIA CHMELÁROVÁ

Malé územie s nie príliš veľkým počtom obyvateľov sa objemom obchodov radí na trináste miesto vo svete. Považuje sa jedno z najvýznamnejších
finančných centier. Spolu s New Yorkom a Londýnom je najslobodnejšiu ekonomikou sveta. Už asi tušíte, že reč bude o Hong Kongu, zvláštnej
administratívnej oblasti Číny, ktorá bola do roku 1997 pod britskou správou celých 150 rokov. Hong Kong leží v delte Perlovej rieky, kde žijú najbohatší
čínski spotrebitelia.
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Hongkongská rada pre rozvoj obchodu (HKTDC) vytvára podporou
celosvetového obchodu s tovarom a službami nové príležitosti. 
HKTDC prepája prostredníctvom Hong Kongu malé aj stredné podniky
všetkých svetadielov. Využíva prirodzené obchodné prednosti Hong Kongu 
a celosvetovú sieť viac ako štyridsať kancelárií. 

Zástupkyňa výkonného
riaditeľa HKTDC
Margaret Fongová
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subjektov nemalo žiadny negatívny vplyv na HK, ba
práve naopak. Keď totiž všetky čínske spoločnosti,
resp. firmy začali obchodovať priamo, my sme zazna-
menali nárast obchodov, ktoré išli cez HK. V Číne je
totiž 6500 zahraničných spoločností, ktoré majú u nás
svoje zastúpenie. Zaregistrovali sme nárast aj z opač-
nej strany. Máme 3638 spoločností kontinentálnej
Číny, ktoré si v HK otvorili zastúpenie, aby mohli komu-
nikovať a spolupracovať so zahraničnými partnermi.
Týmto sa pozícia Hong Kongu ešte posilnila. Môžeme
povedať, že za ten čas sme zaregistrovali 25%-ný
nárast spoločností, ktoré majú v HK svoje zastúpenie“.

Kde môžu slovenskí podnikatelia získať zoznam firiem, ktoré

obchodujú s textilným a odevným priemyslom? Dá sa overiť aj
solídnosť týchto firiem? 

K. Zapletalová: „Na stránkach Hongkonskej obchodnej
rady (HKTDC) www.hktdc.com si vyhľadáte príslušný
veľtrh (v tomto prípade Fashion Week), kde nájdete
zoznam HK vystavovateľov alebo čínske spoločnosti z
textilného a odevného odvetvia. Istú solídnosť firiem
zaručujú ikonky D&B a Intertek. Sú to medzinárodné
nezávislé audítorské spoločnosti, ktoré overujú činnosť
a serióznosť spoločností, a to priamou návštevou v prí-
slušných firmách“.

Akým percentom sa textilný priemysel podieľa na hospodár-
skom raste (HDP) HK a aké je percento vývozu textilu? 

K. Zapletalová: „Textilný priemysel je jedným z najväč-
ších exportných odvetví v HK. V roku 2008 sa textilný
priemysel podieľal na celkovom exporte 3,7 percenta-
mi. Žiaľ, údaje o HDP nie sú k dispozícii“. 

Aké sú výsledky on-line predaja dizajnérskych módnych zna-
čiek v HK? Je v týchto končinách Ázie záujem o internetový pre-
daj? 

K. Zapletalová: „Áno, HK sa považuje za centrum ázij-
ského dizajnu a čo je „In“ v HK, to sa rýchlo uchytí v
kontinentálnej Číne a postupne v ďalších ázijských kra-
jinách. On-line predaj dizajnérskych značiek má jednoz-
načne vzostupný trend, rovnako ako internetový predaj
ako taký“. 

Sústredili sa tu tie najlepšie značky, aké Brazília so zameraním na export má.
Neboli tu prvý raz. V marci 2010 prišlo na GDS 19 brazílskych vystavovateľov, ktorí
vtedy spoločne urobili obrat za 2,5 mil. amerických dolárov. Tovar išiel odberateľom do
24 krajín. Predbežné výsledky za tento rok hovoria o 500 kontaktoch a 136 uzatvore-
ných obchodoch. Ako to vlastne bolo v minulom roku s brazílskym obchodom
s obuvou? Mimochodom, počuť o ňom čoraz častejšie. 

V roku 2010 vzrástol export o12,9% v množstve a o 9,3% v obrate. Tento výsle-
dok však zďaleka nekompenzuje straty z roku 2009, keď Brazília stratila veľa pozícií.
Napriek tomu, že pre Brazíliu je významným exportným teritóriom nemecký trh, najviac
obuvi vyváža do USA a Veľkej Británie. V minulom roku však aj tento brazílsky export
poznačil pokles v obrate. 

Záštitu nad brazílskymi vystavovateľmi na GDS mala brazílska obuvnícka asociácia
Abicalcados. Jej predseda Heitor Klein nám poskytol rozhovor:

Ako by ste zhodnotili stav brazílskeho obuvníckeho priemyslu pred krízou a po kríze. S akými
dopadmi musí váš obuvnícky priemysel zápasiť? 

„Domáci trh kríza nezasiahla, ale postihla náš export. Strata 30% exportu za dva
roky vo finančnom vyjadrení 100 miliárd US dolárov je príliš veľká“. 

Mohli by ste pomenovali prednosti a nedostatky brazílskeho obuvníckeho priemyslu? 
„Najväčšou prednosťou brazílskeho obuvníckeho priemyslu je sebestačnosť – od

výroby kože a všetkých polotovarov na obuv, cez
odbornú pracovnú silu, finálne spracovanie až po
distribúciu. Sme sebestační aj vo výrobe strojov na
výrobu obuvi. Naopak, nevýhodou je stúpajúci reálny
a výmenný kurz a neprospieva nám tiež, že obuvnícky
priemysel je momentálne založený na masovej výrobe
a stojí pred problémom, ktorý musí riešiť. Musí sa inak nastaviť, zamerať sa na kvalitu
produktu“.

Pre váš export sú najvýznamnejšími krajinami USA, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko
a Nemecko. Vyvážate aj do Čiech a na Slovensko?

„Áno, exportujeme aj do Českej a Slovenskej republiky. Jedna z našich firiem
dokonca mala na Slovensku stredisko distribúcie pre strednú Európu. Samozrejme, ten
vývoz v porovnaní s inými krajinami nie je veľký“.

Akú obuv uprednostňujú brazílski spotrebitelia – domácu, zahraničnú, značkovú alebo neznačkovú? 
„Až 95% produkcie obuvi ide na domáci trh, z toho 80% je „no name“ produktov

a 20% sa orientuje na značku“. 
Brazílska obuv má dynamický dizajn. Kde sa odborne školia vaše dizajnérske talenty? 
„Je v našom záujme, aby sme vychovávali nových kvalitných dizajnérov, preto im

dávame možnosť študovať vo vlastnej krajine“.

Brazílska obuv má čím osloviť Európu
DÜSSELDORF/DARINA VITTEKOVÁ, FOTO: AUTORKA

Na marcovom veľtrhu GDS v Düsseldorfe, na ktorom sa zúčastnili vystavovatelia z tridsiatich krajín, pútal pozornosť
spoločný stánok dvadsiatich brazílskych producentov. Nielen príjemná zelená farba priťahovala okoloidúcich. Boli to
predovšetkým kreatívne kolekcie, ktoré spojením módnosti a komfortu oslovovali zákazníkov. 

Španielska móda mieri do sveta
Ak máte pocit, že textilného tovaru s visačkou ,,Made in Spain“ je vo svete nedosta-

tok, pravdepodobne vás potešíme. V najbližšom čase, presnejšie asi o poldruha roka, by
sa to malo zmeniť. Optimisticky to očakáva Ángel Asensio, prezident FEDECONu.

Francúzsko si upevňuje pozíciu hlavného spotrebiteľa španielskych textilných produk-
tov. Za ním nasleduje Portugalsko, Taliansko a Nemecko. Prvé odhady hovoria, že v roku
2010 si Španielsko vďaka tržbám v zahraničí prilepšilo o 571 miliónov eur, pričom objem
vývozu dosiahol 840 miliónov eur. Naopak, Španielsko je najväčším spotrebiteľom výrob-
kov z Číny, Talianska, Francúzska, Turecka a Maroka.

Oproti iným krajinám má Španielsko výrazne nižšie tempo rastu. Asensio hodnotí situá-
ciu tak, že najhoršie majú Španieli za sebou. Najväčším problémom boli príliš malé špa-
nielske fabriky, ktoré sa zameriavali na domáci trh. A nielen to. Zlepšiť plánujú aj zákaz-
nícky servis, aby sa spotrebitelia cítili dôležitejší a vychutnávali si nakupovanie aj vďaka
rôznym aktivitám v obchodoch. Kľúčovou úlohou ako sa dostať do povedomia iných kra-
jín je sústrediť sa na značku, imidž, dizajn a marketing. 

Španielska móda má už teraz dosť vyslancov. Značky ako Zara, Mango, Agatha Ruiz
de la Prada a Custo sú známe na celom svete. S tým sa však nemôžu uspokojiť, veď kon-
kurencia je čoraz tvrdšia.
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Heitor Klein, predseda
Abicalcados

Vietnam a Dánsko posilnia
spoluprácu v odevníctve 
a textilnom priemysle 
ZDROJ FNA 

O možnostiach vzájomnej spolupráce v odevnom a textilnom priemysle
medzi Vietnamom a Dánskom sa nedávno diskutovalo na seminári v Hanoji.
Ako uviedol námestník ministra priemyslu a obchodu (MPO) Tran Anh
Tuan, vietnamská vláda schválila investičnú a rozvojovú stratégiu do roku
2015 s víziou do roku 2020. MPO tiež prerokovalo plán rozvoja do roku
2015 a program vzdelávania ľudských zdrojov pre priemysel.

Dánsky veľvyslanec John Nielsen ubezpečil, že Dánsko bude
podporovať vietnamské odevné a textilné odvetvie v záujme rozvoja
udržateľných vzťahov medzi oboma krajinami.

V minulom roku sektor zarobil na vývoze viac ako 11,2 mld. USD
a zaradil sa medzi kľúčové exportné odvetvia. Stal sa piatym najväčším
svetovým exportérom odevov a textilných výrobkov. Avšak aj toto odvetvie
stojí stále tvárou v tvár rôznym problémom, vrátane nadmerného dovozu
a tvrdej konkurencii iných krajín ako sú Čína, India a Bangladéš.
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Tento problém ešte zhoršujú jednostranné opat-
renia prijaté niektorými krajinami, ako India, obme-
dzujúce vývoz kritickej suroviny alebo hotových
výrobkov, ako napríklad bavlnených vlákien a pria-
dzí. V dôsledku toho cena bavlny, ktorá ešte v júli
2010 bola 84,15 centov za libru, v marci 2011
vzrástla bezmála trojnásobne na 243,65 centov.

Problém sa netýka len bavlny, ale ovplyvňuje aj
ďalšie textilné suroviny. Celkovo sa ceny zvyšovali
v rozsahu od 35% na viac než 100% v období
medzi decembrom 2009 a decembrom 2010 a
situácia sa ďalej zhoršovala aj v roku 2011. Alberto
Paccanelli spomenul ďalšie faktory, ktoré tiež zohrá-
vajú kľúčovú úlohu pri narúšaní trhu: „Finančné
možnosti krajín ako Čína umožňujú rozsiahle náku-
py zásob na podporu miestneho priemyslu a pod-
porujú aj rastúce špekulácie a intervencie finanč-

ných subjektov na trhu s komoditami,“ uviedol.
V tomto neľútostnom prostredí čelia spoločnosti

obrovskému zvýšeniu nákladov, ktoré musia pre-
niesť na svojich zákazníkov, preto EURATEX rázne
požaduje prijatie konkrétnych opatrení na úrovni EÚ
i medzinárodnej úrovni. Alberto Paccanelli zdôraznil,
že v krátkodobom horizonte by mala EÚ na dvoj-
strannej i mnohostrannej úrovni urýchlene a adek-
vátne reagovať na obmedzujúce opatrenia prijaté
tretími krajinami, zabraňujúce prístup k surovinám.
EÚ by tiež mala uplatňovať prísne kontrolné opatre-
nia trhu s cieľom obmedziť účasť špekulantov a
zlepšiť transparentnosť a výmenu informácií týkajú-
cich sa výroby, spotreby a zásob. 

Vzhľadom na zložitosť tohto problému sa EURA-
TEX domnieva, že by ho integrovaným a koordino-
vaným spôsobom mala riešiť Európska komisia,

členské štáty, priemysel a ďalšie relevantné subjek-
ty. Podľa prezidenta EURATEXu  by európski produ-
centi v krátkodobom až strednodobom horizonte
mali dosiahnuť komplexný prístup k politike obcho-
du, rozvoja, zručnosti, výskumu, inovácií i k opatre-
niam vnútorného trhu.

Prezident EURATEXu navrhuje prijať primerané
reštriktívne opatrenia na úrovni WTO, ak sa nedo-
siahne konsenzus, a odstúpiť od preferenčného reži-
mu, ak prijímajúca krajina odmietne zrušiť reštriktív-
ne opatrenia. 

Na vnútornom trhu Alberto Paccanelli zdôraznil
potrebu urgentného opätovného prerokovania pod-
mienok verejného obstarávania tak, aby nediskrimi-
novali firmy, ktoré si nemôžu dovoliť primerane oča-
kávať nárast surovín v tvorbe svojich cenových
ponúk. 

EÚ musí podniknúť kroky na 
zabezpečenie prístupu k surovinám
pre textilný a odevný priemysel
TS EURATEX (KRÁTENÉ)

Európsky textilný a odevný priemysel je hlboko znepokojený súčasnou situáciou na trhoch so surovinami. „Prudký rast rozvíjajúcich sa ekonomík, ako sú
Čína, India alebo Brazília, vytváral čoraz väčší tlak na trhy, čo viedlo k nedostupnosti ťažiskových textilných surovín a zvyšovaniu ich cien,“ varoval  na
nedávnej prezentácii štúdie o surovinách prezident EURATEXu Alberto Paccanelli. 

Za bezpečný výrobok sa považuje taký, ktorý nepredstavuje žiadnu hrozbu
v súlade s povahou jeho použitia a ktorý je prijateľný z hľadiska udržania
vysokej úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti osôb. V novembri 2000 predlo-
žila komisia Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) požiadavku na spraco-
vanie európskej bezpečnostnej normy, rešpektovaním ktorej by sa zabránilo
uškrteniu a poraneniu v dôsledku zachytenia sa na šnúrkach a sťahovacích
šnúrkach na detskom oblečení. V nadväznosti na to vydal a zverejnil CEN
normu EN 14682:2004, ktorej dal v septembri 2007 nové znenie. To zdôraz-
ňuje požiadavky na šnúrky a sťahovacie šnúrky na detskom oblečení a obsa-
huje vysvetľujúce zobrazenia. Odkaz na normu EN 14682:2007 však nebol
zverejnený v úradnom vestníku EÚ. 

Od novembra 2008 do februára 2010 prebiehal projekt, v rámci ktorého
preverovali trhové kontrolné úrady spolu s jedenástimi členskými štátmi EÚ, či
detské oblečenie ponúkané na trhu spĺňa požiadavku normy EN 14682:2007.
Tento projekt spolufinancovala Komisia EÚ. 

Kontrolné úrady zverejnili prostredníctvom RAPEXu (Rýchly informačný
systém spoločenstva) viac ako 400 varovaní spotrebiteľov pred odevmi
nespĺňajúcimi požiadavky normy EN 14682:2007. Projekt mal upozorniť všet-
ky zložky výrobnej sféry na dôslednejšie rešpektovanie požiadaviek normy. 

Komisia sa domnievala, že norma EN 14682:2007 spĺňa všeobecné požia-
davky na bezpečnosť a v súlade s článkom 4, odst. 2, prvý odstavec a odkaz
na ňu by mal byť zverejnený vo Vestníku EÚ. 

EK sprísnila bezpečnostné normy 
na detské oblečenie
DARINA VITTEKOVÁ

Európska komisia prijala v marci rozhodnutie 2011/196/EU o súlade normy EN 14682:2007 týkajúcej sa šnúr a sťahovacích šnúr na detskom
oblečení so všeobecnou požiadavkou na bezpečnosť stanovenú v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/ES.  Rozhodnutie bolo oznámené
v Úradnom vestníku EÚ 29. marca 2011 a s odôvodnením Komisie pre schvaľovanie stanovuje prijatie nového štandardu v tejto oblasti.
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www.dpk.czwww.dpk.cz

eský výrobce eský výrobce 
detské certi  kované obuvidetské certi  kované obuvi

Cup B – I

ANITA, obchodní zastoupení SR
Phone: + 421 907 264 667 · E-Mail: info@anita.sk

ANITA, obchodní zastoupení ČR
Phone: + 420 474 654 732 · E-Mail: anita-cz@volny.cz

www.anita.com

5039 · Cup B – E

Rose Illusion

5046 · Cup B – H

Cherry Blush



internetový odborný časopis

e-fashion magazine

• e - časopis o odevnom, textilnom, kožiarskom a obuvníckom priemysle 
so 16 ročnými skúsenosťami • zameranie na odborníkov i konečných spotrebiteľov

• e - magazine is oriented to clothing, textile, leather and footwear industry. 
16 th years on the market • focus on professionals and consumers

• 4 tlačené vydania do roka • 4 printing issues yearly

www.modarevue.com

Správna adresa 
pre Váš biznis

The right web site 
for yours business



Groz-Beckert Czech s.r.o.
U Sirkárny 252, 370 41 Ceské Budějovice, Czech Republic,
Phone +420 38 7016111, Fax +420 38 7016471, e-mail: contact_gbcz@groz-beckert.com

KNITTING I WEAVING I FELTING I TUFTING I SEWING

HOW IS IT POSSIBLE?

Mise budoucnost: V novém technologickém a vývojovém centru (TEZ) vytváří uživatelé a výrobci

strojů společně s Groz-Beckert pokrok v textilním průmyslu. Cílem jsou inovativní výrobky a

služby – k účelům, které lidem odkryjí netušený potenciál. Mohou technické textilie v blízké

budoucnosti umožnit realizaci mostů velkolepých rozměrů? Jakou vizi máte vy?

www.groz-beckert.com




