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PRÍHOVOR
Mať tak dvadsať... 

tak o tom veru nesní-

vam... Ťažko povedať, 

či z pohodlnosti alebo

z obavy prejsť tou ces-

tou ešte raz, keďže tá

„pôvodná“ sa mi zdala

celkom vydarená alebo jednoducho z pocitu

únavy boriť sa s výzvami, z ktorých mnohé

mám za sebou. Jednou z nich bola práve pred

dvadsiatimi rokmi aj myšlienka posunúť pra-

covné aktivity  do publikačnej a vydavateľskej

činnosti. 

Na ten štart v 1995 roku spomíname 

v redakcii naozaj úsmevne... Celkom prvým

počinom bola „vydizajnovaná“ jedna strana  

a naša prezentácia na vtedy úspešnom veľtrhu

Trenčín mesto módy. Pokračovali sme vo for-

máte A5, ktoré sa od 16 strán prepracovalo 

k dvojvydaniu o odevoch a obuvi, s úctyhodný-

mi 120 stranami. Zmena formátu tak bola

akosi vynútená a my sme s radosťou prechá-

dzali aj redizajnom celej Móda revue. Je až

neuveriteľné, koľko vzácnych ľudí sme počas

týchto dvadsiatich rokov postretali, obchodné

vzťahy častokrát prerástli do úprimných pria-

teľstiev, verná tlupa našich redaktorov sa skve-

lo pasovala s akoukoľvek témou. Všetkým

vám, ktorí ste nám „v dobrom i zlom“ zostávali

verní, patrí  veľké ĎAKUJEM.  Bez vašej podpo-

ry, rád i námetov by naša dvadsaťročná cesta

nebola zďaleka taká inšpirujúca, chvíľami

zábavná, niekedy odvážna, ale hlavne spoloč-

ná. 

Chcem veriť, že aj po ďalšie roky si zvolíme

rovnakú trasu, pobežíme po vychodených aj

nových chodníčkoch (vopred vďaka skalní

klienti ☺), pozbierame inšpirácie, naberieme

silu a odvahu a pôjdeme si plniť svoje sny.

Alebo výzvy? Tých sa asi tak ľahko nezbavím,

ale s radosťou ich prijímam a zároveň hádžem

pomyselnú rukavicu aj všetkým vám. Tak ako,

ideme spolu aj do ďalšej dvadsiatky?
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Priestor pre obe krajné polohy je zaručený a široká 
škála štýlov pre život v meste, v spoločnosti, pri relaxá-
cii a voľnočasových aktivitách sa môže plne rozvinúť. 
Módny výraz bude oscilovať od veľmi štíhlych foriem k 
predimenzovanému objemu, od oblého zabaľovania k rý-
dzo geometrickým strihom, od prehnaného dekorovania  
k strohej jednoduchosti. Individuálny prístup a sloboda 
voľby bude v budúcej jesennej a zimnej módnej sezóne 
dominujúca.

Dôraz sa bude klásť na luxusné materiály, ktoré svo-
jím spôsobom povznášajú odevy do ohniska módnych 
preferencií a zaručujú im aj funkciu ako z hľadiska užíva-
teľského luxusu, tak ochrany.

Cenné prírodné materiály budú spracované do mäk-
kých, ľahkých a objemných typov, tie novodobé potom 
zabezpečia funkciu ochrany v zimnom čase-nečase. Ľah-
kosť, mäkký omak a príjemný pocit pri nosení prinesú 
merino vlna, kašmír a ďalšie prírodné produkty, ktoré 
sú spracované novými technológiami aj úpravami. Ob-
javia sa ľahké zimné voály, kompaktný hladký elastický 

keper a plátno, jemné i výrazné štrukturálne po-
vrchy, ľahko zlisované tvídy a zaplstené tka-
niny, počesané plášťové typy a kožušiny, a 
tiež mnoho objemných pletenín. Športový 
charakter zaručia syntetické kompozície 

a skladba jednotlivých vrstiev do vyso-
ko funkčných celkov. Nemožno za-

TRENDY

Trendy dámskej konfekcie na jeseň a zimu 2015/16

Hra na súzvuk protikladov 
D-CLUB, FOTO: MBFW BERLIN, GETTY IMAGES/DOMINIQUE CHARRIAN, FRAZER HARRISON, PETER MICHAEL DILLS

Jazýček váh sa prikláňa k športovému výrazu, ale vzápätí hľadá rovnováhu v ženskej siluete. 
Tak by sa dala charakterizovať súčasná dámska móda. Na jednej strane luxus, ladnosť, krása 
a na strane druhej športová jednoduchosť a funkcie. 
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budnúť na zmesi a konglomeráty, komponované takmer 
„na mieru“ ochrany, pohodlia, funkcie...

Farebná paleta budúceho obdobia:
-   Zimné pastely - telová, púdrová, belavá, lila, 
mätová zelená, sivá, zelenožltá, svetlomodrá

-  Klasika - čierna, temná modrá, čistá biela, mnoho 
šedých a béžových odtieňov

-  Výrazné tóny - modrá, červená, žltá, oranžová, 
tyrkysová a fi alová

-  Efekty - kovové, strieborné, multikolorové neóny, 
laky, lesky i maty

Spomenúť treba celý rad efektov, ako sú potlače, 
výšivky a aplikácie, ktoré mnohokrát strohý výraz obo-
hatia.

PLÁŠTE A KABÁTY
Veľmi aktuálna jesenná a zimná téma. Plášte aj kabá-

tiky prežívajú módne návraty v mnohých podobách: ako 
klasické typy s dĺžkou pod kolená, niekedy s predimen-
zovanými ramennými partiami, raglanovými rukávmi aj 
zapínaním, ako krátke praktické kabátiky rovného strihu 
s umiernenou fazónou, ako trenčkoty z nevšedných ma-
teriálov, ako dlhé štíhle plášte s vojenskými atribútmi, 
ako zavinovacie dlhé pletené vesty a potom tie so špor-
tovým vzhľadom a funkciou – parky, rôzne zateplené 
typy na pomedzí medzi bundou a kabátom.
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SUKNE
Majú štíhlu jednoduchú formu, niekedy oživenú asy-

metrickým strihom alebo štylizovanou dekoratívnou 
kreáciou. Na spoločenské príležitosti budú aktuálne dlhé 
úzke sukne s rázporkom alebo rozšírené smerom k dol-
nému okraju.

TUNIKY
Sú jednoduchého strihu, s dĺžkou k bokom alebo pre-

dĺžené až do formy mini šiat, rovné, alebo rozšírené, až 
rozviate – záleží na použitom materiáli. Aktuálne sú aj 
pletené, kde sa využije široká škála pletiarenskej vzorko-
vacej techniky od štruktúr, cez žakárové vzory.

SAKÁ A KABÁTIKY
Okrem klasických „pánskych“ foriem z tradičných 

i netradičných materiálov je tu celý rad štylizovaných 
kreácií v krátkych alebo naopak predĺžených dĺžkach, 
s jednoradovým aj dvojradovým zapínaním, asymetric-
kým riešením či dizajnovým vzhľadom.

ŠATY
V mnohých podobách ako mini aj dlhé spoločenské, 

košeľové, dievčenské, pre vrstvenú módu aj ako sa-
mostatné, sú presne defi novanou súčasťou dámskeho 
šatníka. Návrat šiat potvrdzuje znovuobjavenie ženskej 
módnej krásy, ktorá sa v minulých obdobiach trochu 
vytrácala.

NOHAVICE
Budú vo svojom strihu veľmi štíhle, výrazne sa 

budú  zužovať, budú predĺžené alebo s dĺžkou nad 
členky a malým rázporkom. Móda nevylúči ani tie 
klasické rovné a „dizajnové“ s rôznymi rozšírenými 
sedlovými partiami a ergonomickou formou, objavia 
sa aj novo spracované niekdajšie „mrkváče“ a sa-
mozrejme legíny.

TRENDY

ÚPLETY
Sú samostatnou kapitolou využiteľnou 

vo všetkých kategóriách, najmä tých zim-
ných, ku ktorým sa pridá celý rad 
doplnkov, ktoré osviežia konečný 
outfi t, bez ktorého už dnešná 
móda nie je plnohodnotná.
Viac foto na www.modarevue.com
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chladného horského počasia sú inšpirované „country“ 
náladou a využijú „surový“ vzhľad vlnených tkanín 
a ovčích kožušín.

Inou tematikou tejto skupiny je elegancia bez forma-
lít. Reprezentuje britský štýl s remeselne vytvorenými 
nonšalantnými doplnkami, kde je v náznakoch zakot-
vený dandy vzhľad. Ďalšou tematikou je zase Angličan 
v New Yorku, interpretovanou ako „strapatá“ elegancia 
britského štýlu made in Italy, ktorá vyhovuje súčasným 
potrebám luxusu.

Materiály budú prírodné, vlna v zmesiach s kašmí-
rom, hodvábom pre dokonalý komfort a v kombinácii s 
Nylonom či kožou pre súčasný vzhľad. Inovácie v pláš-
ťoch a sakách prinesú kombinácie vysoko športových 
materiálov, ktoré inklinujú k metro dynamike a luxusu.

Pre outdoor odevy sú perfektné tkaniny s texturizo-
vanými povrchmi. Štíhla silueta sák i nohavíc vynikne 
v mäkko spracovaných vlnách s kockovanými mikro 
a makro vzormi. Dôraz sa kladie na ľahko zlisovaný 
fl anel v ľahších hmotnostiach, drobné štruktúry a žaká-
ry, strečové typy a pre väčšiu bohatosť povrchov i na 
drobné nevýrazné pretlače, či výšivky. Ľahko textúrova-
né efektné priadze typu frizé, buklé a nopky dodávajú 
vitalitu odevom aj doplnkom.

Ďalšou inšpiračnou témou je zima v mondénnych 
strediskách ako je Aspen a St. Moritz s unikátnym štý-
lom prešívaných zateplených sák a kabátikov s mäk-

kými kožušinovými vložkami, kde sa mieša 
oudoor s relaxáciou, dizajnom a tradíciou. 
Dominujú čisté kašmírové pleteniny, ne-
premokavé parky, vlnené duffl ecoaty a 

veľké saká či bundy. Plášte určené do 

TRENDY
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Tak tomu bude aj v novej jesennej a zimnej sezóne, 
ktorá v pánskych kolekciách inklinuje k viac menej ca-
sual mestskej klasike, dotkne sa outdooru, street štýlu, 
športov s  novým výsledným výrazom stylingu a siluet. 
Podstatnú úlohu tu hrajú materiály, ktoré budú sčasti 
veľmi jemné a sčasti až kompaktné, bude využitá jemná 
syntetika, vysoko kvalitné prírodné komponenty a mno-
ho zaujímavých zmesí či technických konglomerátov.

Pánsku módu pre nastávajúcu zimu možno zaradiť 
do troch obsiahlych skupín.

 KLASIKA A CASUAL LUXUS 
S DOTYKOM NEFORMÁLMOSTI
Mestská a neformálna šik móda – tak budú charak-

terizované dôležité črty pánskej odevnej zimnej sezó-
ny 2015/16. Predstavia sa jasnými a čistými štíhlymi 
formami, ktoré ovplyvnia relaxačné a športové vplyvy 
a krajčírske know-how.

Pánska konfekcia na jeseň a zimu 2015/16

NOVÉ PERSPEKTÍVY 
JČ, FOTO: GETTY IMAGES / DOMINIQUE CHARRIAN, FRAZER HARRISON / MBFW BERLIN A ARCHÍV AUTORA

Pri dlhodobom sledovaní vývoja pánskej módy a módy ako takej sa ponúka otázka: Je možné ísť 
ešte ďalej? Jemnejšie, nežnejšie, zmäkčujúco..., veď je to všetko už dávno na hrane. Stagnácia je 
nežiaduca v každom odbore a vďaka technike a technológiám sa vývoj posúva do nových kvalitatív-
nych i estetických hodnôt. 
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AVANTGARDA
Mesto je nový herný priestor pre sofi stikovanú koz-

mopolitnú módu. Avantgardne zameraný muž je dyna-
mickým gentlemanom. Oblek nosí ako druhú kožu, kom-
fort a kvalita sú jeho primárnymi potrebami, ktoré nikdy 
neobetuje vysokej elegancii. Jeho šatník je zmesou 
outdoorových kúskov s ochrannými prvkami a odevmi 
v základnej strihovej línii. Outfi ty sú volené tak, aby sa 
vždy mohli vyrovnať s počasím alebo s momentálnou 
spoločenskou situáciou. Dialóg medzi formou a textu-
ráciou má odkazy na minulosť, ale predovšetkým hľadí 
do budúcnosti. Šatník je budovaný ako architektonická 
štruktúra, kombinuje pleteniny a technické tkaniny, pra-
covné inšpirácie a krajčírsky štýl. Odevy sú tak dokonalé 
na cestovanie i každodenné nosenie – sú vždy zrodené 
ako unisex. Parky z Japonska, mikrovlákno, vode odol-
ná bavlna, povoskované či pogumované typy, obojstran-
né tkaniny na saká s odopínateľnou podšívkou, objemné 
saká, multi vreckové vesty a nohavice – to všetko sú 
charakteristické znaky vyznávačov avantgardy. 

Viac foto na www.modarevue.com

 INFORMAL - CEZ OUTDOOR 
K NOVÝM TECHNOLÓGIÁM
Veľká zmyselnosť, prevrstvovanie, technika, techno-

lógie a tepelná izolácia sú hlavnými námetmi športovo 
založeného muža oddaného outdoor štýlu, ktorý je sú-
časťou jeho života. Textílie sú premyslene komponované 
a vrstvené pre funkcie – vode odolnosť, odolnosť proti 
vetru, priedušnosť a zostávajú vo všetkých smeroch 
komfortné. Významné sú vypchávky, zatepľovacia 
vrstva, prešívané podšívky, ktoré sú často oddeliteľné. 
Na zateplenie sa využijú duté syntetické vlákna rovna-
ko ako aj najjemnejšie husacie perie. Dôležitá je nízka 
hmotnosť a vysoký stupeň izolácie. Bohatý, vrstvený 
šatník použije kombináciu vlnených typov s matným 
či potlačeným nylonom. Dôležité sú parky, trenčkoty a 
boomber bundy, ale aj košele a obojstranné teplé košele. 
Farby vnútorných vrstiev sú kontrastné a živé na rozdiel 

od farebne monotónnych základov 
vo farbách šedo modrých, šedo-
čiernych...

Mestský šatník je optimálne 
zvoleným mixom: uvoľnený de-
nim, saká a trenčkoty budú často 
ozdobené záplatami z jemných tka-
nín do vintage efektu so spranou úpravou. 
Sú vytvárané pre súdobých revolučných 
umelcov, pre moderný vintage štýl sa využijú 
vlnárske typy, pleteniny, využíva sa vzor tar-
tanu, rybích kostier a glenček. Mnoho tkanín 
vyžaduje „navrstvenie starým vzhľadom“ 
a dvojtónové tvarovanie s mokrým či vosko-
vým povrchom. Bomber a biker bundy sú zatep-
lené s prešívanými detailmi, nechýbajú kožené 
elastické nohavice. Denim je tiež mixovaný do 
vintage štýlu so zameraním na japonský dizajn 
a osobitný spraný štýl.

TRENDY
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Tá bude totiž leitmotívom sezóny jeseň a zima 
2015/2016 v detskej konfekcii. Nájdeme v nej moderné 
neoprénové tričká vyšité zlatými fl itrami, kruhové suk-
ničky s ozdobenými krajmi aj postavičkami z rozprávok. 
Nikdy by sa nemalo prestať snívať!

Detská cesta sa začína v záhrade za zimného slno-
vratu, pokračuje výletom do zoo, ďalej z poskakovania 
po listoch jesennej prírody na bezstarostnú hru na ihris-
ku po škole a končí na párty v altánku alebo na oslavách 
pri špeciálnych príležitostiach. Dizajnéri majú súčasný 
životný štýl detí dobre zmapovaný a mysleli na všetko. 
V zimnom šatníku budú  kabáty, bundy, plášte, perové 
bundy, pravé, no najmä eko-kožušiny, pleteniny a široká 

TRENDY
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Detská konfekcia na jeseň a zimu 2015/2016

Aj zima môže byť rozkvitnutá
DARINA VITTEKOVÁ, FOTO: PITTI IMMAGINE BIMBO/GIOVANNI GIANNONI

Zima nám síce ešte podkuruje, no luxusné značky s detskou konfekciou majú už jasno, aké kolek-
cie ponúknu na jeseň a zimu 2015/2016. V jesennom zubatom slnku a zimnom mraze sa bude 
odohrávať nemý dialóg farieb, zvukov a vôní prírody a prenesie sa do detskej módy, kde vytvorí 
silnú atmosféru elegancie.

škála šiat. Ponuka bude doplnená o baleríny, členkové 
topánky, moonboots, čiapky s kožušinami a kvetmi, ko-
žené tašky a čelenky s brmbolcami. Z materiálov je na 
šaty s plnou kruhovou sukňou vhodná organza zdobená 
špeciálnymi výšivkami, žakárové úplety s čierno-biely-
mi poetickými potlačami, žerseje alebo zamat. Chlapci 
sa môžu tešiť na dvojfarebné mikiny a veľmi pohodlné 
úplety. Kultový army štýl neopustí chlapčenské šatníky 
a zostane súčasťou budúcich zimných kolekcií. Kategó-
riu ,musím mať‘ budú predstavovať žlté syntetické kožu-
šiny, ktoré oživia a presvetlia zimný šatník.

Ďalším leitmotívom sezóny budú inšpirácie mami-
ným a otcovým šatníkom. Jeho pilierom budú vrstvené 
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a multifunkčné technické textílie, ktoré budú už na po-
hľad hovoriť o láske a pohodlí. Sem bude patriť aj voľno-
časový štýl kombinovaný s témou ulice a univerzitnými 
akcentami. 

V dievčenských zimných kolekciách bude veľa fl orál-
nych motívov, či už potlačí, aplikácií alebo doplnkov, ale 

aj grafi cké námety. Nezabudli sme ešte? V detskom 
sne môže byť aj zima rozkvitnutá. A bude aj teplá. Nie 
kvôli globálnemu otepľovaniu, ale vďaka hebkému 
a teplučkému kašmíru a vlne. Samozrejme lurex a 
hodváb nesmú chýbať v dievčenských kolekciách 
na elegantných a sofi stikovaných detailoch, ako 
sú volániky a jemné výšivky. Najmä v luxusných 
kolekciách musia byť materiály prvotriednej 
kvality, ktorú dosiahnu pomocou high-tech vlá-
kien a ponúknu malým nositeľom teplé objatie. 
Nadmerné svetre, kimoná a malé vesty budú 
kľúčovými odevnými doplnkami.
Farebnosť bude pestrá, budú však v nej do-

minantné jasné farby červenej, žltej a kráľovskej 
modrej na jednej strane, na druhej aj čiernobiele 

kombinácie v detskom podaní. Klasické farby a neutrály 
osviežia rôzne odtiene modrej s presahmi do červenej a 
fuksie. Intenzívna červená sa dobre kombinuje s tmavší-
mi farbami a pekne harmonizuje so zlatými doplnkami.

Samozrejme army štýl zostane vo vojenskej zelenej, 
napriek tomu aj tu bude nepriehľadnuteľná elegancia 
vzhľadu. Šedá a béžová sa uplatnia na bundách a ko-
žušinách, výrazná žltá na doplnkoch alebo ako hlavná 
žiarivá farba celého outfi tu.

Jedno sa detským kolekciám nedá uprieť, budú plné 
originálnych nápadov, doplnkov, hravé a predsa istým 
spôsobom vyzreté.

Viac foto na www.modarevue.com
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Trendy gombíkov a doplnkov na jeseň a zimu 2015/16

Nevyhnutné maličkosti 
D-CLUB, FOTO: KNOPF&KNOPF

Aj tie najmenšie predmety potrebné na dokončenie odevov, ktoré sú neoddeliteľnou štylistickou 
súčasťou či ozdobným prvkom, majú svoje trendové cesty a smery.

KRÁSNA ROZPRÁVKA
Téma, ktorá kombinuje dievčenskú romantiku s dotykom dospelého sveta. Dievčenský 

vzhľad je interpretovaný prirodzene a nevyznie sladkasto. Kytičky a drobné motívy už vzhlia-
dajú k ďalšej letnej sezóne a sú inšpiráciou dizajnu potlačí a farebných harmónií. Doplnky 
budú nevýrazné, vyblednuté. Dodávajú mäkkú ingredienciu a étericky „historickú“ náladu. 
Porcelán a krémovobiela glazúra pridá materiálom hodnotu remeselného umenia práve tak, 
ako fi ligránske okraje a reliéfy zastrených kovových alebo plastových typov.

SVET OUTDOOR
Je to svet, kde sa voľnočasové aktivity stretávajú s dedičstvom minulosti, kde 

sa mäkké vlny a objemné pleteniny spájajú do prirodzeného vrstvenia. Vedľa klasic-
kých farieb sa pripájajú nové odtiene kár a kociek, ktoré v kombinácii s farebnými 
pleteninami a nylonovými detailmi dostanú správnu športovú náladu.

Syntetické doplnky, gumové poťahy alebo lesklé farby dodajú „starobylý“ módny 
imidž zimným tkaninám alebo zmesovým úpletom. Drevené a kožené gombíky sú 
zaujímavou zimnou témou novo obohatenou o farebné kontrasty. Vlneným zmesiam 
bude dodaná sviežosť prostredníctvom bielych plastických spôn. Outdoor je svet 
stretov nových technológií s tradíciou.



TRENDY

 MÓDA REVUE február 2015 13

 BOHÉMSKY 
FREE ŠTÝL – 
PÁNSKY TREND
Nový vzhľad pánskej módy bude 

sústredený na dokonalosť, kvalitu a 
tradíciu. Individualita je defi novaná no-
vým štýlom muža s precízne krajčírsky 
konštruovanými odevmi, ale aj inteli-
gentnými zásahmi do konečného outfi -
tu. Extrémne sýte červené, burgundské 
a oranžové či žlté odtiene doplnkov s 
opotrebovaným povrchom podčiarkujú 
celkový vzhľad, často na báze čiernej 
farby. Uhlové farebné tóny, štruktúra 
a texturácia tvoria dokonalú symbiózu 
doplnkov s odevným celkom. Matné, 
zrnité drevo a parožie sú kombinačnými 
prvkami k temným kovovým farbám. 
Patrí sem aj extrémny lesk hladkých 
povrchov, matné reliéfy kovových sym-
bolov aj čisté dizajnové drobnosti.

AMAZONKA
Krása má novú tvár – tú nočnú, v ktorej sa odráža trblietanie dažďa v neónovom svetle barov 

a všetko je ešte pod vplyvom rockovej hudby z bujarého sveta zábavy. Roztečené fantazijné vzory 
potlačí na luxusných kvalitách a meňavé farby kokteilov sú v harmónii s temnými odtieňmi noci. 
Doplnky zo syntetických materiálov nemusia mať konkrétnu formu. Gombíky, uzávery, spony 
a karabíny sa živo pohrávajú s matom a leskom textúry v multifarebných interakciách. Ďalšou 
inšpiráciou pre túto skupinu je farebné sklo a minerály.

ŽIVÉ FOSÍLIE
Svet modernej čistoty s návratmi do minulosti. Kontrastnými inšpiráciami čistých foriem 

a povrchov k rôznym textilným texturáciam a štruktúram sú fosílie a rocková hudba, práve 
tak ako tmavosivý tón bridlice a zrnitá štruktúra žuly. Špičkovými produktmi môžu byť sety 
v tmavej a v ešte temnejšej farebnej nálade. Aktuálne sú metalický lesk, kovové svetelné 
odlesky, štruktúry, vzory v kombinácii lesku a matu – reliéf arabesky práve tak, ako úplne 
čisté geometrické dizajnové formy. Módne veľmi zaujímavé budú aj doplnky s matným, akoby 
grafi tovým povrchom.
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VPLYVY A INŠPIRÁCIE NA JESEŇ A ZIMU 2015/16

Námety na potlače 
D-CLUB, FOTO: INDIGO

V rámci rozsiahleho výstavného celku Premiére Vision s bohatou ponukou odevných materiálov 
sa popri tejto akcii v Paríži koná dvakrát do roka aj veľtrh Indigo. Ten ponúka návrhy potlačí na 
odevné materiály všetkého druhu od jednotlivcov, malých i veľkých dizajnových štúdií či kreatívnych 
ateliérov. 

VÝPRAVNÁ 
PERSPEKTÍVA

Téma využíva reálne 
alebo predstierané dimen-

zie, hrá sa s pohľadmi 
z rôznych uhlov či per-

spektív a mixuje skutočný 
objem s vymysleným. 

ŠTYLIZOVANÉ 
FORMY
Obrazce a fantázie na rozľah-
lých jednoduchých plochách, 
hra s geometriou a farebnými 
kombináciami. 

DEKORÁCIE 
PROSTREDNÍCTVOM OBJEMU
Kresba termografi ckou potlačou na čipku s plastickým zdôraz-
nením motívu, objem a perspektíva, potlače s texturovaným 
efektom, 3D efekty – vystrihovačky.

POETICKÉ 
DIAGRAMY
Skupina vyjadruje 
zachytenie myšlienky 
manuálnou kresbou a 
písmom, vzory vyzerajú 
ako náhodné skice, kom-
binácia typografi e a jemne 
prekreslených línií.

MEDZI POHYBOM 
A MOTÍVOM

Tvorba liniek, ich spájanie a hra do 
komunikačných celkov. Hra s drôtikmi, 

ich spájanie a prepletanie do jemnej 
čipky. 

MEDZI DRÔTIKMI A SIEŤKAMI
Kresbová inšpirácia, nervové systémy, bunkové sieťovanie. 
Retiazkové spoje, turbulencie mikroorganizmov.

FANTÁZIA ROZPRÁVOK
Sýte farebné základy zaujímavých objektov, abstraktné ľudské, zvieracie a 
rozprávkové bytosti či monštrá. Dekorácie plošne pokrývajú plochy, kresliace 
motívy stoja samostatne alebo sa násobia do plochy.
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MOZAIKY
Základné geometrické motívy 

a ich hra s farbou.

DETI
Motívy zvierat origami charakteru, 
jednoduchosť foriem, čitateľnosť 
príbehu.

KOLEKCIE 
A NÁSOBENIA

Radenie jednotlivých prvkov do 
veľkých usporiadacích celkov, nových 

útvarov, radov, kruhov a špirál.

VÝBER POLOHY
Radenie plochých predmetov ako na nástenku.

HYPERREALIZMUS
Dvojzmyselnosť medzi fotografi ou a veľmi detailným vzorom, 

silné solárne farby, litografi cké štúdie prírodnín.
HRA S VRSTVAMI
Pozitív-negatív, hra protikladov, tieňov 
a svetiel, kompaktných a transparentných 
plôch, potlačí a pretlačí, tvorba nových 
motívov cez vybrané zóny.

PRÍRODA POD 
RÖNTGENOM

Nové fotografi e, botanika pod 
x-lúčmi, kde sa dá vidieť vnútorná 
štruktúra kvetov a listov, svetelné 

efekty fi ltrované membránou.

HOJNOSŤ 
ELEMENTOV
Kombinácia rôznych grafi ckých štýlov, 
odkazov a hračiek. Kresba je voľná 
v technike: zavinovacie detaily, hyper 
detaily, štylizované formy.



FLORENCIE, JANA ČÁSTKOVÁ, FOTO: AUTORKA

Je notoricky známo, že se pánská móda příliš nekamarádí s přehnanými barvami, tvary či vzory 
a má, i přes svoji vysokou kvalitativní hodnotu, spíš konzervativní charakter. To už zcela neplatí, 
pánové si letos řekli: „ A dost …!“ Ve Florencii na veletrhu Pitti Uomo v lednu 2015 se to jen 
hemžilo nekonvečními a nekonvenčně oděnými postavami, na které pořádali profesionální fotogra-
fové i amatéři doslova hon s pozitivními reakcemi „modelů“. Hvězdní aktéři poslušně pózovali před 
hledáčky teleobjektivů.  
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Veletrh měl motto Walk about Pitti a mnoho módně 
zaměřených profesionálů se tentokrát řádně připravilo. 
A tak to má být, i když se veletrh specializuje na pán-
skou konfekci v širokém spektru zaměření, avantgar-
dní kreace většinou posouvají módní výraz kousek po 
kousku po spirále do vyšších pater a i když to někdy na 
výstavišti vypadalo jako na maškarádě, nuda rozhodně 
nebyla, spíš velké oživení oproti létům nekontaktních a 
odlidštěných „metro“ mužů s hermafroditním vzezře-
ním.

Ale vraťme se k veletrhům, vše nebylo zdaleka divo-
ké, pověstná kvalita pánské konfekce počínaje vláken-
nými vstupy, sofi stikovanými konstrukcemi, zajímavými 
úpravami přes téměř dokonalé technologie konfekčního 
zpracování po estetický výstup celku tu je víc než zna-
telná. Jednotliví výrobci tady většinou prezentují své 
kolekce uceleně včetně doplňků a často i se scénickým 
doprovodem,  možnost fyzického kontaktu návštěvníků 
s modely je vynikající.  U oděvních kreací je omak jed-
ním z důležitých faktorů a prohlídky „vnitřností“ třeba 
odlehčeného saka je velký profesní zážitek.  

A tak navzdory rozladěnému světovému společen-
ství dalo jedno z prvních módních klání roku iluzi lehké 
nonšalanci, a to nejen té oděvní. Veletrh byl určen se-
zóně podzim a zima 2015/16 a obsáhl širokou škálu 
oděvů od nové klasiky přes casual, outdoor, sport až 
po tu už zmíněnou avantgardu. Využity byly materiály 
přírodní i hig-tech syntetika, od nejlehčích váhových 
kategorií po kompaktní zaplstěné typy. Staronové byly 
lehce zaplstěné a do plocha slisované kompaktní tka-
niny pro krátké kabátky i saka se švy na lícní straně 
zase v trochu novějším odlehčeném provedení. Pletená 

saka jsou velmi vítaným artiklem pro svůj nekonvenční 
vzhled, mnohá saka a kabátky mají oboustranné využití 
v kombinaci třeba nylon/tvíd, či pletenina. Další staro-
novou součástí oblečení do výsledného oufi tu je vesta 
s klasickým střihem, kalhoty  jsou úzké tak, že nemám 
tušení  jak je obléknou ti s velkým chodidlem, ale jsou 
vesměs elastické, tak snad. Nosí se už z minulé letní 
sezóny ohrnuté (tam je pak problém s nohou na boso – 
je přeci zima) nebo v prodloužené délce, či ty klasické 
s mini manžetou. Saka jsou přiléhavá bez výrazných 
změn ve formách minulých sezón. Výrazným vizuálním 
prvkem jsou mini a makro vzory, tištěné, tkané i pletené 
struktury a  lehce opotřebovaný povrch. Pánská móda 
je krásná na pohled i na nošení… 

Veletrh Pitti Woman je už podruhé součástí Pitti 
Uomo, alespoň co se polohy týká, a jen lehce zvyšuje 
účast vystavovatelů. Oděvy a hlavně doplňky jsou bu-
tikového charakteru, s důrazem na novodobý oděvní 
design a originalitu.

Ve Florencii bylo 17 stupňů, občas sluníčko a mraky 
především lidí na výstavišti a celková pohoda.

HON NA EXOTY
Pitti Immagine Uomo a Women – leden 2015

HEIMTEXTIL 2015
Frankfurt nad Mohanem 14.-17. 1. 2015

Veletrhem s nabídkou bytových textilií a doplň-
ků začíná sérii kontraktačních akcí v novém roce. 
O Heimtextilu lze z hlediska jeho významu hovořit jen 
v superlativech: má letitou tradici, která sahá hluboko 
do 2. poloviny 20. století, je nejznámější, největší, nej-
navštěvovanější a veletržní správa se stará o bohatý 
doprovodný program pro návštěvníky i vystavovatele. 
Ale nechme hovořit čísla letošního ročníku: vystavo-
vatelé jsou beze sporu ze všech světadílů, konkrétně 
2 759 z 68 zemí světa s přírůstkem 40 od loňského 
roku – to je pozitivní zpráva. Asijští výrobci z Dálného 
východu ovládli většinu výstavního prostoru, vždyť je-
nom z Číny jich tu bylo přes 500, z Indie 390, z Pakis-
tánu 219 a z Turecka159.  Slabě konkurovat takovému 
množství mohli snad jen domácí 349 a Italové 132, 
kteří se prosadili kvalitou designu i zpracováním výrob-
ků, ale cenové nabídky u nich vyjít příznivě nemohou. 
Ta čísla jsou děsivá a nezbývá, než vzít tuto skutečnost 

na vědomí vždyť to, co dnes možná kulminuje, se tvo-
řilo v průběhu minulých desetiletí a bodrý starousedlík 
by ještě dodal:„jak se zaseje, tak se sklízí!“ Ale nechme 
demografi cké úvahy povolaným. 

Škála výrobků byla ohromná: od ložního prádla, vše 
co patří do ložnic, kuchyní, koupelen, podlahové kry-
tiny, koberce, záclony, závěsy, žaluzie, rolety, tapety, 
textil pro veřejný sektor,… vedle standardních výrobků 
byly k vidění i ty s přidanou hodnotou ve formě důležité 
funkce. Tady se otevírá prostor pro výzkum a inovace. 
Nový byl sektor digitálních tisků. Svůj nezpochybni-
telný význam si zachovává trendové fórum s trendo-
vou ideou, vytvořenou renovovanými studiemi napříč 
světem, snad jen ti Italové, nositelé kvalitního designu 
v seznamu chybí, což je škoda, ale má to patrně svůj 
důvod. Letos byly náměty shrnuty pod názvem Expe-
rience, ale o tom bude řeč v dalším čísle časopisu.

Svůj prostor k presentaci dostaly i školy. Studenti 

VŠ UMPRUM předvedli výsledky svých nových zkuše-
nosti se vzorováním na elektronickém pletacím stroji 
ve spolupráci s Technickou Univerzitou v Liberci. Důle-
žitá je možnost a příležitost si to zkusit a pak ta druhá 
možnost, nést svou kůži na trh. A v tom je to pozitivum-
zkušenost, dojmy, poznání – experience. Doufáme, že 
tato spolupráce bude pokračovat a Frankfurtská vele-
tržní správa poskytne i na dalších výstavách studen-
tům své prostory a tématická zadání.

Viac foto na www.modarevue.com

JČ, FOTO: UMPRUM

Studenti VŠ UMPRUM a jejich Experience 
na Heimtextilu
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VNĚ A UVNITŘ
JČ, FOTO: UPM

Podívat se pod pokličku, podívat se pod spodničku, podívat se co je 
uvnitř - zvídavost i zvědavost je lidstvu vlastní a je také základním ka-
menem poznání. A také jistým „mottem“ výstavy, která právě proběhla 
v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze jako poslední před jeho dlou-
hodobou rekonstrukcí. Jejím posláním je nahlédnout do historie uměle 
vytvořených vláken, potažmo textilu a oděvů.   

Ta je poměrně mladá, 
vždyť od masové výroby prv-
ního viskózového vlákna uply-
nulo sotva 100 let. Ale brzo po 
té nastala doba „plastická“ a 
sem už spadají všechna umě-
le vytvořená vlákna, zejména 
z polymérů na bázi ropných 
produktů, tedy vlákna, která 
začínají předponou poly: -ami-
dová, -esterová, -akrylnitrido-
vá, -uretanová, -propylénová, 
-vinylchloridová,… Vnesla do 
oděvního sektoru i do módy novou dimenzi, mnohá pozitiva, ale snad i více negati-
vů, první generace umělých vláken rozhodně nebyla ideální. A výstava mapuje právě 
ten čas prvních nezapomenutelných oděvních výrobků, na které si mnozí z nás ještě 
pamatují:  „šusťák“ – plášť do deště a nepohody, „dederonka“ bílá pánská košile ne-
směla chybět ve společenské části šatníku, „nylonky“ – první polyamidové punčochy 
pocházející z Ameriky, krimplenové šaty a pláště s neprodyšnou pletenou povrchovou 
strukturou, „tesilky“- kalhoty, kostýmy a obleky z kompozice vlny a polyesteru, které 
byly nezničitelné a jejichž puky byly trvalé. 

Na výstavě byly zastoupeny i další oděvy té doby, ať už notoricky známé, či jako 
ukázka tehdejší modelové tvorby. Pro srovnání nechybí ani soudobý oděvní design 
našich módních tvůrců, kteří používají také umělé produkty, ale už ty nové genera-
ce. Novodobé chemické a syntetické materiály ctí fyziologické potřeby člověka a jeho 
touhu po luxusním výrobku s téměř dokonalými uživatelskými vlastnostmi. Jak toho 
chemici docílili? To je dlouhodobá výzkumná práce s vlákennou podstatou,  jemností, 
s  geometrickými vlastnostmi, se strukturou. Sofi stikovaná struktura textilií, úpraváren-
ské technologie, vrstvení, pojení, výplně; zkrátka alchymie, která vytváří oděvy na bázi 
high-tech produktů, které chrání, dýchají, tepelně izolují i větrají, jsou lehké jako dech, 
jsou elastické a mají termoregulační schopnosti. A ještě jsou krásné.

To vše se děje díky jejich struktuře, díky tomu uvnitř. A nejen to, umělá vlákna se 
používají ve velké míře v medicíně, a to také uvnitř.

Výstava hezky spojila historii s novou dobou nejen díky exponátům, ale i díky kon-
cepci, která zahrnuje velkolepou projekci struktur textilií na výstavní plochu. Nebylo to 
lehké téma, ale díky týmu muzea vedeného PhDr. Konstantinou Hlaváčkovou se stalo 
zdařilou ukázkou nedaleké historie oděvů a textilu.

ns
Machinery

www.texprocess.com

Odevný priemysel na 
plný výkon.
4. – 7. mája 2015 vo 
Frankfurte nad Mohanom.

info@messefrankfurt.cz 
Telefon +420 233 355 246

powered by:

Paralelne prebieha:

Medzinárodný veľtrh technológií 
pre spracovanie textilu a pružných materiálov
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Pozor, STYL a KABO 
začínají už v sobotu!
MK, FOTO VELETRHY BRNO, A.S.

45. veletrhy módy STYL a KABO se na brněnském výstavišti uskuteční od soboty 21. února 
do pondělí 23. února. Prohlédnete si nové kolekce téměř 600 módních značek z osmnácti zemí 
a očekávané prodejní hity pro podzim a zimu 2015/2016.

Ke změně termínu z původního neděle – úterý na so-
bota-pondělí pořadatelé přistoupili na základě doporuče-
ní vystavovatelů a zástupců odborných asociací ATOK 
a ČOKA. Tento požadavek vyplynul z internetového prů-
zkumu a řady rozhovorů s vystavovateli v průběhu srp-
nových veletrhů. Díky jednodennímu posunu se veletrhy 
módy poprvé konají v oba víkendové dny, takže majitelé 
menších obchodů a butiků dostanou širší prostor k je-
jich návštěvě. Na minulých ročnících byla nejnabitějším 
dnem neděle, ale teď se zvýšená víkendová návštěvnost 
rozdělí na dva dny a na obchodní jednání v expozicích 
tak budou mít obě strany větší klid a více času.  

Jediné B2B veletrhy módy, obuvi a koženého zbo-
ží v České republice a na Slovensku opět přilákaly 
k účasti jak tradiční vystavovatele, tak řadu nováčků. 
Na veletrhu STYL nebudou chybět tradiční a význam-
ní vystavovatelé jako Anita Moravia, Doppler CZ, 
Jihočeská textilní, Jopess fashion, Modela, Moděva, 
Pleas, Pletex, Tonak, Veltex nebo V.Style. Ze zahraničí to 
jsou například německé fi rmy Casamoda Heinrich Katt 
a Christa Probst. 

Německo má silné zastoupení také na veletrhu 
KABO, kde vystavují fi rmy jako Caprice, Gabor, Jana 
shoes, Wendel nebo Wortmann. Dále se představí na-
příklad Högl a Legero z Rakouska a z tradičních čes-
kých vystavovatelů ara Shoes Czech, Konsorcium T + M, 
Obutex, Šanson Praha, Rieker, V + J obuv, Arteddy EU, 
Unidax  a řada dalších. 

K nováčkům 45. veletrhů módy patří společnost 
SB Group, která dodává sportovní a outdoorové obleče-
ní, polská značka MZGZ s nabídkou dámské i pánské 
volnočasové módy, německá značka dámské módy 
Kenny S, ukrajinská obuvnická společnost Tibet-Shoes 
a mnohé další. Vystavovat se vracejí značky jako Draps, 
Striessnig nebo One-o-One. Celkově se v pavilonech P 
a F soustředí nabídka téměř 600 značek a tento rostou-

cí zájem o účast svědčí o stabilizaci oděvního a obuv-
ního trhu i optimistické náladě výrobců a dodavatelů. 
Není divu, vždyť textilní maloobchod v uplynulém roce 
lámal rekordy a v posledním čtvrtletí 2014 rostly tržby 
nejrychleji za několik let.

V Brně se uskuteční také jediný tuzemský trendo-
vý seminář ve spolupráci s renomovaným zahraničním 
odborníkem. Pozvání opět přijala expertka paní Ellen 

Haeser z Nizozemí, která má více než třicetileté zkuše-
nosti jak s tvorbou trendů, tak s vývojem textilních ma-
teriálů. Před pár lety se s ní návštěvníci veletrhu STYL 
na trendových seminářích již setkali a ten její měl velký 
ohlas. Přednáška pani Haeser se simultánním tlumoče-
ním bude v sobotu 21. února od 14 hodin a zaměří se na 
styly, tvary, barvy a látky pro dámskou a pánskou módu, 
obuv a doplňky v sezoně podzim a zima 2015/2016. 
Vstup je zdarma, v rámci semináře bude i prostor na 
dotazy a každý účastník navíc obdrží základní trendové 
směry pro uvedenou sezonu na CD. Nenechte si ujít, 
nikde jinde se o budoucnosti módy nedozvíte víc!

Na veletrzích módy samozřejmě nesmějí chybět pře-
hlídky. Přehlídkové molo v pavilonu P ožije vždy čtyřikrát 
denně kolekcemi dámské a pánské módy a samozřejmě 
i spodního a nočního prádla včetně punčochového zbo-
ží. Speciální podívaná se chystá na neděli 22. února, 
kdy v 17 hodin začíná módní show CZECH DESIGNERS 
FOR ELLE. Jde o jedinečnou prezentaci kolekce dvaceti 
českých návrhářů – mj. Moniky Drápalové, Denisy Nové, 
Jakuba Polanky nebo Liběny Rochové – vytvořenou ke 
20. výročí časopisu ELLE na českém trhu. Navíc uvidíte 
i kolekci Kláry Nademlýnské, která představí poslední 
výběr ze své tvorby.

Obchodníci – přijeďte do Brna a nebudete litovat!



Mezinárodní veletrhy módy a obuvi

21–23/02/2015
BRNO / Výstaviště

Kontakty 
a důležité 
informace na:

www.styl.eu
www.kabo.cz
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Bakalárske štúdium ste ukončili na VŠVU v Bratislave. 
Potom ste odišli čerpať ďalšie skúsenosti na Royal Academy of Art 
v Antverpách v Belgicku, ktoré sú Vaším druhým domovom dodnes. 
Prečo ste sa rozhodli študovať dizajn práve tu? 

„Vždy jsem měla tendenci odjet dál za hranice. 
Antwerpská škola mě zaujala svou kreativitou, které se 

tam dáva velký prostor, ale i jako kdyby neomezenými 
možnostmi vytvořit cokoliv a taky tím, jak se presento-
vala. Je to typ školy, která má zavedený dlouholetý sys-
tém, který se nemění desítky let. Má to něco do sebe a 
pochopí to jedině student, který si tím projde. Proto není 
možné se tam hlásit jen na magistra zvlášť, ale důležité 
je prožít si to od začátku. 

Skoro všichni učitelé jsou aktivními designéry, to je motivující, 
protože se tím živí. 

Hlásí se zde studenti z celého světa – i to je velmi 
inspirující, seznamovat se s jiným myšlením. Antwerpy 
sami o sobě jsou na druhém místě na světě v počtu 
národností na město. První je Amsterdam a třetí New 
York. Je to poměrně malé město, které má své kouzlo. 
Doporučuji navštívit.“

V roku 2013 ste sa stali víťazkou prestížnej súťaže mladých 
návrhárov START-UP 2013, ktorá sa koná v rámci  pražského 
Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu. Práve tohto ročníka sa 
zúčastnil aj uznávaný Jimmy Choo, ktorý Vám spolu so skvelou  
Liběnou Rochovou odovzdal ocenenie...Vyhlásenou témou bol Bod 
zrodu. Ako sa teda zrodila táto víťazná kolekcia? 

„Bod zrodu bylo téma, které jsem řešila v životě 
a v tvorbě, takže jsem byla za něj ráda. Kolekce vznik-
la v Antwerpách pod názvem Keep in balance a je 
o energiích, každý si pod tím představí, co chce. Studo-
vala jsem spoustu informací, knih a měla jsem hlavu jak 
balon. Čas tlačil a musela jsem téma zpracovat. Koupila 
jsem různé druhy bílého hedvábí, udělala tisky, objedna-
la tisky a vypustila vše ven. Mandaly byly hlavní vizuální 
inspirací, každá silueta byla jedna z nich a šlo i o to, 
neztratit výraznost barev spojenou s jejich významem, 
které mohly změnit vibraci. Vybrala jsem správnou hud-
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SILVIA CHMELÁROVÁ, FOTO: MARTIN DANDAR, MDLS/FASHIONLIVE

Patrí k výrazným talentom medzi českými návrhárkami. Rozhodne sa vo svojej tvorbe neuberá 
smerom k minimalizmu, jej kolekcie hýria farbami, hravými prvkami a akousi zvláštnou energiou. 
Jednoducho sa pristihnete, že sa usmievate, pozitívna energia akoby krúžila v nekonečných elipsách... 
Práve podobný pocit prešiel i nami, keď sme videli jej najnovšiu kolekciu realizovanú v rámci projek-
tu SCI-FI Safari, ktorú malo možnosť vzhliadnuť aj slovenské publikum počas bratislavského Fashion 
LIVE! 2014. Ako dizajnérka komunikuje Markéta prostredníctvom symbolov, typografi e a potlačí, 
pričom sa snaží pracovať stále s novými technikami. 

Markéta Martišková

Dizajn, ktorý šíri radosť...

Markéta Martišková

Keep in balance

Keep in balance

Keep in balance

L
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bu na přehlídku, která vyzařovala ozdravné frekvence 
a obuv jsem řešila s Veronikou Jakóbkovou v doladě-
ných barvách. Koule na hlavě, které ucelovaly celou 
kolekci tomu daly už tečku.“

Čo hovoríte na odvahu českých či slovenských dievčat a žien 
pri výbere farieb? Líši sa od tých belgických?

Abych pravdu řekla, tak pokaždé když dojedu, tak 
si všímám něčeho jiného. Dívám se na spousty lidí 
a sleduji co nosí a jak to kombinují. Slovenky jsou 
výraznější v oblékání než Češky z obecného hledis-
ka. Ale vyvíji se to, my sami se měníme. Ale v módě 
o to nejde. Pokud se cítíte dobře v tom, co nosíte, je 

to dobře a tím si podtrhnete svou osobnost (pokud to 
řešíte). Já třeba nemám ráda černou barvu, i když je to 
hlavní módní barva a uznávám ji, někdy ji nosím. Má tu 
výhodu, že se zahalíte a zkombinujete s ní vše. Pokud 
si najdete význam černé barvy z dobrého zdroje, tak to 
dává do okolí nějakou informaci. Tmavě modrá může 
fungovat jako černá. Já upřednostňuji všechny ostatní 
barvy. V Antwerpách převládají tmavé barvy, elegance 
a ležérnost, ale je to i podle toho v jaké časti jste. Je tam 
hodně muslimů, Indů, afričanů nebo ortodoxních židů, to 
dodává Antwerpám svůj výraz.

Hovorí sa, že v každej novej  kolekcii návrhára sa zrkadlí odžitý 
čas od tej poslednej. Kolekcie sú tak akýmsi zhmotneným príbe-
hom sledu udalostí, náhod, nálad, radostí i starostí. Vaše kolekcie 
doslova sršia pozitívnou energiou. To musíte žiť fantastiský (alebo 
fantazijný) život...

To máte pravdu, opravdu se nenudím. Pokud jsem 
zpracovávala něco ne příliš úsměvného, naučila jsem se 
to převrátit a vidět na tom to pozitivní a šířit radost. Jsem 
už taková, každý to cítíme jinak, vždy mě potěší, když 
svou prací rozesměji. 

Minulý rok ste po prvýkrát uviedli aj svoju detskú kolekciu. 
Odhodlanie vskutku nádherné a najmä korunované úspechom. Bude 
sa aj ďalšia Vaša tvorba uberať týmto smerom?

Ano v dětské módě určitě pokračuji. Teď to všech-
no začíná a snažím se pochopit děti co chtějí a v čem 
budou krásné. Zatím to byla móda do 6 let. Starší děti 
zase potřebují jiné výrazové prvky. Těšte se, také se na 
to těším. 

V únoru se budu presentovat v Londýně, v show-
roomu pod názvem Once upon a time – Czech fashion 
at the International Fashion Showcase spolu s Petrou 
Ptáčkovou a Mirkou Hou.

Life after life

Life after life

Markéta Martišková sa narodila v roku 1986 vo Vsetíne. Vyštudovala SUPŠ v Uherskom Hradišti 
a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde obhájila bakalársky titul. V roku 2014 dokončila štúdium 
na Royal Academy of Fine Arts v belgických Antverpách. Za svoju tvorbu získala rad ocenení. 
Odevy navrhuje pod značkou MAR. 
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Favorité sezóny 
JČ, FOTO: ARCHÍV AUTORKY, GETTY IMAGES / FRAZER HARRISON / MBFW BERLÍN

Prague Design Week 2015 tentoraz na jar 
ZDROJ: AMI COMMUNICATIONS

Už v máji odštartuje druhý ročník dizajnérskej prehliadky Prague Design Week. Celotýždenná oslava kreativity a originality predstaví návštevníkom 
nielen vystavené produkty, ale zoznámia sa aj s postupmi návrhárov a zákulisím ich tvorby. Všetci záujemcovia z radov profesionálnych i amatérskych 
dizajnérov, študentov umeleckých škôl, remeselníkov či fi riem mohli do konca januára 2015 prihlasovať svoje projekty prostredníctvom on-line formulára 
na www.PragueDesignWeek.cz. O tom, kto tento rok získa exkluzívnu príležitosť prezentovať svoju prácu na 
prestížnej dizajnérskej akcii s niekoľkotisícovou návštevnosťou, rozhodne odborná porota.

Druhý ročník Prague Design Week, ktorý nadväzuje na 
tradíciu svetových týždňov venovaných súčasnému autorské-
mu dizajnu, sa tento rok uskutoční namiesto jesene už na jar. 
Návštevníci si najlepšie ukážky z domácej i zahraničnej tvorby 
budú môcť pozrieť v máji, keď prezentácia dizajnových nápadov 
ovládne centrum Prahy na celých 7 dní. Návštevníci si môžu po-
pri pútavých výstavach zakúpiť niektoré z výrobkov priamo na 
mieste od dizajnérov.

Prague Design Week ponúka nový pohľad na sféru autorské-
ho dizajnu, ktorý má v súčasnosti pre širšiu verejnosť často punc 
nedostupného luxusu. Okrem prezentácie hotových produktov 
návrhárov, kladie preto dôraz na príbehy ich vzniku. Predstavuje 
tvorivé postupy od prvotnej inšpirácie cez návrhy až po ukážky 
výroby. Originálny koncept sa s pozitívnymi ohlasmi publika stre-

tol už minulý rok na jeseň, kedy sa pražská prehliadka dizajnu 
konala vôbec po prvýkrát. Vlani videlo počas týždňa 6 500 
návštevníkov prácu 66 vystavovateľov. Aj tento rok sa okrem 
expozícií v rámci Prague Design Weeku uskutoční cyklus odbor-
ných prednášok a chýbať nebude ani obľúbené Design Kino.

„Osvedčil sa náš nový koncept prehliadky, kedy dizajnéri 
ukazujú nielen samotný hotový výrobok, ale aj proces jeho 
vzniku, alebo ho aspoň poodhalia. Návštevníci si tak z celej pre-
hliadky odnesú trochu iný zážitok, pohľad na dizajn ako taký,“ 
hovorí zakladateľ a organizátor Prague Design Week Ondřej 
Krynek.

Model návrhárky Denisy Horové 
(kolekcia Determinace bariéry osobnosti) 

z 1. ročníka Prague Design Week 

VESTA 
Klasická součást pánského obleku, krejčovsky zpracovaná 
vesta se s nástupem „odlehčeného“ vzhledu na čas vytratila 
z pánského šatníku. Ne zcela, u společenského a slavnostního 

oděvu si zachovala 
své nepostradatelné 
postavení. Nyní je zase 
zpět a v plné parádě 
doplňuje sako a kalhoty 
do kombinačních celků 
a působí dokonce 
mladistvě v novém 
módním a designovém 
zpracování. Má jistě 
i svou funkci tepelné 
izolace a uvidíme, jak si 
s ní poradí tvůrci letních 
sezón. Vesta má 
výstřih do V, případ-
ně malý šálový 
límec, zapíná se 
na knofl íky přesně jen 
o ten kousek výš než je 
výstřih sakové fazóny, 
kterou doplňuje jak 
vzorem, tak barevnou 
kombinací.

TVÍD
Také návrat tvídů zejména pro využití na pláště, případně saka je víc než 
znatelný. Vlněné tvídy jsou „oživeny“ výraznými nopky s barevností tón 
v tónu či v pestrobarevném provedení. Nové tvídy mají lehce zaplstěný 

charakter a lehce zalisovaný povrch, takže zdánlivě působí velmi kompakt-
ně. Jsou však odlehčené a vhodné právě na pláštíky, které po čase zase 

přichází slavit svůj úspěch na módní scénu podzimní a zimní sezóny.
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Ačkoliv je současná móda velmi členitá a nejednoznačná, některé prvky či vzory 
budou lehce dominantní pro každou sezónu. V té nové nebudou chybět:

VELMI ŠŤÍHLÉ FORMY
Velkou část populace asi nepotěšíme, ale štíhlá, až 
poddimenzovaná střihová linie je tady pro obě módní 
specializace, pro dámy i pány. Krásně prodlouží už tak 
subtilní siluetu. Kalhoty jsou tak zúžené, že jimi jen stěží 
projde větší chodidlo a to ještě díky elastickým tkaninám. 
V létě se nosí ohrnuté s mokasínami na boso, v zimě jsou 
v prodloužené délce nahrnuty přes obuv. Jejich pasová 
partie vychází z jeans typů. O trochu širší jsou klasické 
kalhoty i když, i ty jsou dnes zúžené.
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Základ kolekce tvoří moderní střihy, oversize kousky, 
které jsou klíčem k pohodlnosti i vysloveně ženskost zdů-
razňující modely. Svoje místo si opět našly potisky inspi-
rované přírodou, zvířecí říší i květinami, objeví se proužky, 
geometrické motivy či jemné vzory, které přinášejí do 
kolekce nové trendové dimenze. Barevná hra upouští od 

rozmarných pestrých tónů a kopíruje 
podzimní a zemité odstíny doplněné 
o paletu sytě modré a tmavě zelené 
barvy, měkce bude působit malinová, 
fuksiová či pudrově růžová. Výraznou 
barevnou kombinací bude opět 
černobílá, která se objeví téměř ve 
všech motivech – proužkovaných, 
geometrických, zvířecích a květi-
nových. Populární jednobarevné 

kousky doplňují modely 
s výrazným potis-

kem nebo struktu-
rované svetry 
a pulovry, 

které častokrát tvoří skvělý kontrast s kožešinovými 
vestami, ať již s dlouhým nebo krátkým jemným chlupem 
nebo v imitaci hladké kůže.

Objemné, teplé a výrazné zároveň. To jsou huňaté 
kabáty, které milují celebrity a po prvním vyzkoušení 
je stejně tak budou milovat i zákaznice. Pro sportovně 
elegantní look jsou určené především prošívané zimní 
bundy ve zkrácených délkách do pasu i v prodloužených 
formách se společnými znaky, jakými jsou objemná 
kapuca, horizontální štepování a jednoduchá čistá linie. 
Oblíbené svetříky jsou nabízené v různé střihové variabi-
litě, ať již s volnými předními díly nebo jsou přepásané 
tenkými koženými opasky.

Sukně, šaty, kalhoty a denim – právě tyto kousky 
z kolekce podzim/zima 2015 dotvoří a harmonicky doladí 
celkový outfi t, meze se nekladou, hravost se vítá, přesně 
ve stylu Mix and Match. V nabídce jsou jednobarevné 
modely, uplatní se i metalický efekt a opět se objeví 
množství potisků, tentokrát v tlumených barvách, 
tón v tónu, najdeme motivy květů, zvířecí říše 

a také geometrii. Oblíbený jogger úplet zůs-
tává na scéně i pro tuto sezónu, přichází 
i ve sweat pants střihu, který už po 
více sezón není jen součástí spor-
tovní módy, ale stává se skvělým 
ležérním kouskem v šatníku 
stylových a pohodlí vyznávají-

cích zákazníků.

23

Kompliment pro Geishu 
Nová kolekce podzim/zima 2015 holandské značky Geisha je opět navrhnutá pro každodenní 
oživení dne, dodá sebedůvěru při pracovních setkáních či zpříjemní podvečerní chvíle s přáteli 
a známými. Vyznačuje se podzimně-zimní náladou, jednoduchými liniemi, hravou kombinovatelností, 
propracovaným střihem a mladistvým lookem, který nositelku posouvá do věku, kdy při oslovení 
zaváháte – slečna nebo paní? Váhat však není třeba. Kompliment potěší vždy. A kolekce Geisha 
podzim/zima 2015 je komplimentem sama o sobě.

 MÓDA REVUE február 2015

www.geishafashion.eu
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Päť tipov na 
spoločenskú kabelku 
ZDROJ: ELAD, WWW.KAYMU.SK

Večerná kabelka by sa pri plesovej róbe alebo kokteilových šatách určite nemala vyskytnúť náhodou... 
Stojí väčšinou menej ako dômyselné spoločenské šaty, no napriek tomu môže celý look absolútne zničiť.

Zatiaľ čo odolnosť kabelky do práce sa tak povediac tes-
tuje každý deň – otváraním a zatváraním, prehadzovaním 
z pleca na plece či do ruky, niekedy i hádzaním pod stôl v 
práci alebo v kaviarni, spoločenská kabelka má svoj vlastný 
a nenáročný život. A aj ten žije prinajlepšom zopár večerov 
v roku.

CLUTCH-ONLY
Nad žiadnou inou kabelkou ako „clutch“, teda malou ve-

černou, ani nerozmýšľajte. Clutch kabelky na bežné nosenie 
sme síce opustili s rokom 2014, no pri večerných spoločen-
ských udalostiach je pravidlo ’mať kabelku’ nadčasové. Zvyk 
pochádza z dôb, kedy tanečné zábavy v palácoch patrili len 
vyššej spoločnosti a ples bol na účet hostiteľa a prípadná 
pompadúrka, pomenovaná podľa milenky francúzskeho 
kráľa Ľudovíta XV. madame de Pompadour, slúžila dáme len 
na drobnosti. Ak je to možné, vynechajte v tento večer aj mo-
bilný telefón, keďže niektoré smartfóny už dosahujú veľkosť 
vašej budúcej kabelky. Určite sa nájdu gentlemani, ktorí vám 
s radosťou zavolajú taxík.

ZABUDNITE NA KOŽU
Kožené kabelky, resp. imitácie kože, si nechajte na kaž-

dodenné používanie a odviažte sa k vyšším výkonom. Koža 
v kombinácii s elegantnými materiálmi večerných šiat a 
kryštálovými lustrami pôsobí stratene. Povolenou výnimkou 
je lakovaná koža.

 NIE JE DÔLEŽITÉ ČO DRŽÍTE, 
ALE AKO TO DRŽÍTE
Platí nielen pre spoločenské kabelky. Kľúčovým trendom 

sú kabelky do ruky, omotané okolo zápästia alebo s prs-
teňovou aplikáciou, ktorú prevlečiete 
cez prsty. Retiazkový remienok je 
prípustný len v krízovej situácii, ak si 
z baru odnášate viac ako je-
den drink. No aj tomu by ste 
sa mali vyhnúť s pomocou 
galantného partnera. 

 BUĎTE OKRÚHLE 
To, čo sa dá ubrať povianočnými dié-

tami na niektorých partiách, môže sa túto 
jar pokojne pridať na kabelke. Avšak len 
v 2D rozmere; kabelky totiž majú zostať 
elegantné a štíhle. Po nového Marca 
Jacobsa alebo Versaceho si však bu-
dete musieť skočiť za hranice alebo 
osloviť slovenských dizajnérov. Nám sa 
podarili nájsť niekoľko originálnych okrúh-
lych kúskov u dizajnérky Zdenky Bubákovej 
(Bubak Design). 

KVETY ZAS A ZNOVA
Ak má kvety Dolce & Gabbana, Christian Dior alebo 

Lanvin, určite ich môžete mať v túto jar aj vy. V trende sú 
jarné kvietky a jemné 
fl orálne vzory skromne 
a nenásilne roztrúsené. 
Či už sú súčasťou ma-
teriálu alebo dotvorené 
kamienkami, rozhodne 
nič nepokazíte. 

 LAST MINUTE POMOC – 
ZVOĽTE PÚDROVÚ
Púdrová lakovaná kabelka v tvare listovej obálky vás 

zachráni za každých okolnosti. Ak si neviete dať rady so 
správnou kabelkou a termín je už zajtra, siahnite po tejto 
rýchlej pomoci. Nesľubujeme, že budete kráľovnou kabeliek 
večera, ale budete aspoň lícovať líniu top kabeliek polože-
ných na umývadlách počas dámskej toalety.

VÍTE ŽE…?
Mnoho vynálezů a textilních či oděvních ná-
padů bylo inspirováno pozorováním přírody 
a jejích strategií.

•  Jedním z příkladů je třeba vynález 
suchého zipu, který se stal nedílnou 
součástí našich oděvních i běžných ži-
votů. Švýcarský přírodovědec Georgie 
de Mestral zkoumal pod mikroskopem 
bodlák lopuchu, který se mu zachytil 
na kalhotách a všimnul si droboun-
kých háčků, které se urputně drží 
tkaniny. Objev patentovaný už v roce 
1952, bez kterého si některé užitné 
předměty ani nedovedeme představit, 
byl na světě  v podobě dvou pásků, 
jeden s povrchem malých syntetických 
háčků a druhý se smyčkovou textilií 
(jsou ta mechanická zdrhovadla snad 
mokrá?).

•  Nová věda biomimetika sleduje 
a studuje zázraky vytvořené přírodou 
za miliony let vývoje. Příkladem je pero 
páva, které je obecně pokládáno za 
nejbarevnější a nejzářivější na světě. 
Oslnivý efekt však není vytvářen 
barevnými pigmenty, ale lomem světla 
podle úhlu dopadu světelných paprsků 
na peří. Jediný pigment, který pero 
obsahuje, má původ v hnědém me-
laninu. Tento princip by se mohl stát 
předlohou k šetření chemických barviv 
zatěžujících přírodní prostředí.

•  Dalším příkladem je podstata mikro 
struktur – třeba nano vlákenných pro-
duktů. Vychází ze studování  hladkých 
voskových listů tropických rostlin, 
které, ač vypadají neomylně kompakt-
ní a neproniknutelně, mají svou vnitřní 
strukturu, která dokáže nejen dýchat, 
ale má i samočistící účinky díky stéká-
ní vodních kapek, které s sebou berou 
nečistoty. A tak je to i s nano vlákny, 
které dokáží vytvořit tak velejemnou 
nano strukturu, kterou nepronikne 
ani vir, který je ještě daleko menší 
v mikrosvětě než bakterie. Proto se 
mimo jiné předpokládá využití těchto 
„neviditelných“ vláken v lékařských 
procesech.

O strukturách, zázracích přírody, ale 
i o začátcích uměle vyrobených vláknech 
je možné se víc dozvědět v knize VNĚ 
a UVNITŘ od Konstantiny Hlaváčkové 
vydané ke stejnojmenné výstavě v Umě-
leckoprůmyslovém muzeu v Praze.
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Slovenská kreativita a kvalita 
sa presadzuje aj v zahraničí
SICH, FOTO: JÁN HORA
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V ostatných rokoch sa slovenská značka ANDREA 
MARTINY začala čoraz viac dostávať do povedomia ob-
chodníkov aj v zahraničí. Originalita jej dámskych kolek-
cií hravo konkuruje aj uznávaným medzinárodným znač-
kám, čo samozrejme vedia oceniť skúsení obchodníci aj 
za hranicami Slovenska. V rámci európskeho trhu sa tak 

okruh klientov, okrem už spolupracujúcich kra-
jín, rozšíril v minulom roku aj o odberateľov 
z Portugalska, Slovinska a Chorvátska. 
Produkty z dielne ANDREA MARTINY

 sa však už dokázali presadiť aj za 
veľkou mlákou – v Kanade. Ofi ciálne 
zastúpenie je v súčasnej dobe pred-
metom rokovaní a podľa slov riaditeľa 
fi rmy a šéfa manažérskeho sektora 
Miloslava Baca sa aj napriek novej mar-
ketingovej stratégii, potrebnej na uchy-
tenie značky na tak veľkom trhu ako je 
Kanada, veci uberajú správnym sme-
rom. „Kanaďania obľubujú eleganciu, 
radi sa prezentujú niečím elegantným 
a zároveň európskym. K francúzskej a 

talianskej móde, ktorá tu na trhu preva-
žuje, by sa tak na základe mnohých po-

zitívnych ohlasov mohla dostať aj tá naša 
slovenská,“ dodal pán Baco.

Kolekcie vyrába fi rma vo vlastných dielňach, sama 
si tiež zabezpečuje manažment celého dodávateľského 
cyklu od veľkoobchodu až po maloobchod a čo sa týka 
fi nančných obratov, výrazne pomáha svojim obchodným 
partnerom zachovávať udržateľný rast. Súbežne sa tak 
značka ANDREA MARTINY dostáva do povedomia čo-
raz viacerých zákazníčiek, ktoré ju vnímajú ako vysoko 
kvalitnú a originálnu dámsku módu, ktorej pár kúskov 
by rozhodne nemalo chýbať v módnom šatníku štýlovej 
ženy. 

„Okrem výroby dámskych kolekcií sme sa v ostat-
ných rokoch začali zaoberať aj produkciou pracovných 
odevov, ktoré sú vďaka nášmu autorskému jedinečné-
mu dizajnu a kvalite veľmi žiadané,“ oznámil M. Baco. 
Originalita je tu spojená s vopred stanoveným výrobným 
postupom a vďaka hravému skĺbeniu všetkých kompo-
nentov sa tak značka ANDREA MARTINY a spoločnosť 
AST Design, ktorá za značkou stojí, môže pochváliť ši-
rokým portfóliom zamestnaneckých kompletov pre rôz-
ne cestovné agentúry, bankové inštitúcie, ministerstvá 
i samotnú štátnu správu. 

Najnovšiu kolekciu jeseň/zima 2015 predstaví značka 
ANDREA MARTINY v priestoroch brnianskeho hotela Holiday Inn 
v dňoch 21.-22. februára 2015 od 9.00 do 18.00 hodiny. 
(Hotel sa nachádza hneď vedľa vchodu E, areálu výsta-
viska BVV – Brno). 

AST Design - ANDREA MARTINY
Bratislavská 47, Trenčín 911 05
tel. / fax: + 421 32 744 5831-33
mobil: + 421 905 682 212
stuchlikova@andreamartiny.sk
www.andreamartiny.sk
FB -ANDREA MARTINY collection

o
j
z
P

 
v

t

r

w
F



MÓDNE FÓRUM

 MÓDA REVUE február 201526

Svet sa balí na Expo 2015 
do Milána 
MOK, FOTO: BIBLIOTECA DELLA MODA MILÁNO, EXPO 2015 S.P.A., ARCHÍV AUTORA   

Rok 2015 je rokom nielen veľkých projektov a očakávaní v rôznych sférach, ale dalo by sa povedať, že má i spoločného dominantného menovateľa, 
ktorý práve v ňom zlúči svet na jednom mieste. Talianska metropola Miláno bude totiž od 1. mája do 31. októbra hostiť Expo, svetovú univerzálnu 
výstavu obrovských rozmerov. 

Celkom 145 zúčastnených krajín (nebude chýbať ani 
Slovensko – pozn.autora) predstaví svoju kreativitu, zna-
losti, nové technológie a inovácie 20 miliónom návštev-
níkov, ktorých toto jedinečné podujatie očakáva. Expo 
sa ponesie v znamení hesla „Uživiť planétu, energia pre 
život“ a jeho súčasťou bude pestrý a bohatý program.

 A nebolo by to Miláno, keby sa nedotklo či už v malej 
alebo väčšej miere i módy. Každý domáci z brandže sa 
vynasnaží využiť takú cennú príležitosť na domácej pôde 
rôznorodým spôsobom. Napríklad tunajšia Módna knižnica 
(Biblioteca della Moda) pripravila, v súlade s tematickým 
obsahom výstavy, sériu podujatí pre všetkých zaintere-
sovaných odborníkov či milovníkov módy a dizajnu. Pro-
jekt, ktorý predstaví veľké patrimónium talianskej módy, 
umožní verejnosti bezplatne nahliadnuť na ploche 1 600 
m² do 50 000 knižných titulov, reprezentujúcich unikát-
ny archív histórie šiat a módy od roku 1860 až podnes. 
V priebehu výstavy Expo tu bude sedem dní v týždni od 
9.30 do 19.30 aktívny Info-Point a prítomný bude i multi-
jazykový personál, schopný asistovať v prípade potreby 
a požiadaviek. Od 1. februára je sprístupnená internetová 

stránka www.fashionpointexpomilano.it s informáciami 
aj s možnosťou naplánovať si návštevu knižnice vopred. 
Prinášame zoznam niektorých z pripravovaných iniciatív, 
fotografi ckých retrospektív, realizovaných v kolaborácii 
s akadémiami a školami módy a dizajnu: 

Od prírodného prvku po textilný vzor (27. 5.-3. 6.)
Textilný svet. Pôvod a história lombardskej oblasti 
(9. 6.-16. 6.)
Móda a šetrenie. Recyklovateľné textilné vlákna 
(28. 7.-4. 8.)
Vintage móda. Ekologické obliekanie (31. 8.-7. 9.)
Cooking Fashion (6. 10.-16. 10.)
H2O: Nadčasové inšpirácie (21. 10.-28. 10.)

Užitočným sprievodcom pre tých, ktorých záujem 
v rámci Expo bude okrem iného orientovaný i na mód-
ny sektor, by mala byť publikácia Fashion Diary 2015, 
zahŕňajúca detaily o módnych akciách, ktoré sa usku-
točnia v roku 2015 aj po ukončení výstavy Expo. Je 
k dispozícií v talianskej a v anglickej verzii v 95 000 
tlačených kópiách, v digitálnom formáte PDF a taktiež 
ako interaktívna aplikácia v App Store.  

Expo bude udalosťou, ktorá sa bude konať nielen 
v priestoroch milánskeho výstaviska Rho-Pero, ale ob-
jíme celé mesto, jeho obyvateľov i turistov. Priprave-
ných je okolo 7 000 podujatí rozmanitého charakteru, 
od koncertov, výstav, športových akcií, festivalov až 
po gastronómiu a podobne. I zainteresovanie veľkých 
mien talianskej módy sľubuje skutočný zážitok z ume-
nia, módy a jedla. Návrhár Giorgio Armani poctený 
rolou špeciálneho ambasádora oslávi 30. apríla, práve 
počas inauguračného večera Expo, 40 rokov svojej ak-
tivity módnou prehliadkou a otvorením kultúrneho cen-
tra Armani Silos. Svoje nové sídlo, kde je centrum pre 
umenie a permanentné výstavné priestory, predstaví v 
tomto symbolickom roku aj Nadácia Prada, prepojená 
s rovnomennou módnou značkou. S prispením Nadá-
cie Nicola Trussardi bude zasa v Kráľovskom paláci v 
Miláne (25. 8.-15. 11.) organizovaná výstava „Veľká 
Matka“, zobrazujúca materstvo v dielach 80 umelcov 
20. storočia. Ďalšie projekty v rámci Expo súvisejú-
ce priamo s módou ako takou, avízujú zameranie na 
prestížnú nákupnú zónu Milána s luxusnými butikmi na 
uliciach Via Montenapoleone, Via Alessandro Manzoni, 

Via della Spiga a Corso Venezia, zviditeľnie a priblí-
ženie výrobných jednotiek, produkujúcich značkové 
odevy a posilnenie týždňov módy, konkrétne pánskeho 
v júni a dámskeho v septembri. Presný program a de-
taily sú ešte stále vo fáze prípravy a informácie a spra-
vodajstvo o týchto a ostatných módnych podujatiach 
v priebehu EXPO 2015 prinesieme v ďalších vydaniach 
časopisu a na našej internetovej stránke.

Výstavný areál Expo 2015 v Miláne

Módna knižnica (Biblioteca della Moda)

V centre Milána
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Čím prekvapia naše 
národné pavilóny? 
SICH, FOTO: KGK EXPO 2015, VIZUALIZÁCIA PAVILÓNU SR - AGENTÚRA EVKA, S.R.O. A ING. ARCH. KAROL KÁLLAY
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PRÍĎTE A DOBITE SA 
ENERGIOU

Koncept slovenskej expozície na EXPO 2015 predstavuje 
Slovensko ako dynamickú krajinu, kde je na jednom 
mieste koncentrované všetko, po čom človek môže 
zatúžiť, predstavuje ju ako krajinu s úžasnými podmi-

enkami na dobitie energie a ako zdroj inšpirácie. Podľa 
architekta slovenského pavilónu Karola Kállaya: „Pre-
zentujeme Slovensko nielen ako krajinu bohatú na 
energie prírodného bohatstva, ale aj na energie kul-
túrneho dedičstva, tradícií a nevšedných zážitkov sú-
časnosti.”

Celková plocha slovenskej expozície je 1 010 m2, 
pavilón bude umiestnený na lukratívnom mieste priamo 
vedľa zón Japonska a Ruska a v blízkosti Nemecka, 
Rakúska, USA, Monaka či usporiadateľského Talian-
ska. „Máme ambíciu, aby slovenský pavilón zaujal a 
zostal návštevníkom výstavy v pamäti i napriek veľkej 
svetovej konkurencii. Dôstojná a výrazná prezentácia 
Slovenska na EXPO môže byť prínosom pre naše pod-
nikateľské prostredie i turizmus,“ povedal generálny 
komisár EXPO Miláno 2015 Martin Polák.

Slovenský Národný deň bude mať svoju premiéru 
24. júna 2015, jeho bohatá programová náplň, rovna-
ko ako aj forma prezentácie samotného slovenského 
odevného a módneho dizajnu sú však ešte v procese 
fi nálneho schvaľovania. Už začiatkom marca však mô-
žete priebežne sledovať www.modarevue.com a dozviete 
sa aj to, kto bude obliekať slovenské hostesky, a ak 
máte záujem o propagáciu vašich produktov na tejto 
unikátnej výstave, stačí sa skontaktovať s kanceláriou 
generálneho komisára EXPO 2015 pre SR (viac info na 
www.exposlovakia2015.sk).

Český národný pavilón nájdu návštevníci v bezprostred-
nej blízkosti hlavného vchodu a budovy EXPO centra, 
kadiaľ by mali prejsť dve tretiny z predpokladaných 
20 miliónov návštevníkov. Okrem skvelej polohy za-
ujme aj architektúrou. Pavilón s rozlohou 550 m2 vyras-
tie na pozemku 1 400 m2 a bude postavený z modulov 
podľa návrhu architektonického štúdia Chybik&Krystof. 

„Náš pozemok, kde bude postavený pavilón, je ako 
jediný z dvoch strán obklopený vodným kanálom a 
vďaka jazernej ploche v popredí bude národný pavi-
lón z pohľadu návštevníkov vyrastať z vody,“ popisuje 
vlastnosti pozemku J.F. Potužník, generálny komisár ČR 
pre EXPO 2015. Ústrednou témou českej prezentácie 
je voda a jej čistenie prostredníctvom nanotechnologií, 

ale samozrejme v pavilóne nájdu návštevníci aj rôzne 
zaujímavé expozície a prezentácie aj z oblasti módy a 
dizajnu, nebude chýbať reštaurácia s českými špeciali-
tami a tradičným pivom. Hostesky v pavilóne nepochyb-
ne zaujmú aj jednotnými odevmi, ktoré pre ne zhotovuje 
česká VEBA a TEXSR. Počas Národného dňa ČR, ktorý 
sa bude konať 15. mája priamo v národnom pavilóne, 
predvedú obaja českí výrobcovia módnu show. „Na 
koncepcii Národného dňa sa ešte pracuje, konečný 
program bude k dispozícii 20. februára a jeho súčasťou 
určite bude prezentácia českého odevného dizajnu. Na 
prehliadke sa predbežne predstavia české dizajnérky 
Beáta Rajská s kolekciou, ktorú pripravila v spolupráci 
s fi rmou VEBA a tiež návrhárske duo E-daniely – Eva 
Janoušková a Daniela Flejšarová s modelmi pre TEXSR,“ 
upresnila Ing. Adela Pelišková produkčná marketingu 
a komunikácie ČR pre EXPO 2015. Ako ďalej upresnila 
A. Pelišková, pracuje sa aj na koncepcii spolupráce 
s Mgr. Petrou Kurschovou, módnou návrhárkou, ktorá 
pre pavilón ČR pripravuje projekt plavky.

Partnerom českej účasti na EXPO 2015 sa stal aj ATOK, 
ktorý v spolupráci s Textilnou fakultou Technickej uni-
verzity v Liberci pripravuje expozíciu, ktorá predstaví 
počas 14 dní na ploche 80 m2 top inovácie českého 
odevného a textilného priemyslu späté s ústrednou 
témou českej prezentácie. Expozícia bude pre návštev-
níkov k dispozícii začiatkom augusta. Ďalšou aktivitou, 
ktorú ponúka ATOK je možnosť prezentácie českých 
textilných a odevných fi riem formou záznamu a inzer-
cie v Katalógu českého TOP, ktorý bude k dispozícii 
odborným návštevníkom EXPO 2015 a taktiež bude 
distribuovaný na ďalších významných svetových výsta-
vách a veľtrhoch v roku 2015, ako sú napríklad ISPO 
Mníchov, TECHTEXTIL Frankfurt, ITMA Miláno a ďalšie. 
Členské organizácie ATOK-u majú záznam v katalógu 
zdarma, nečlenovia mohli túto formu prezentácie využiť 
za 3 500,- Kč. 

Architektom slovenskej expozície na EXPO 2015 je Ing. Arch. Karol Kállay. 

Český pavilón EXPO 2015 vďaka jazernej ploche akoby vyrastal z vody.
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Slovensko
 28. 2. 2015 Svadobný veľtrh, hotel Lux, Banská Bystrica
 14. 3. 2015 Svadobný veľtrh, hotel Slovakia, Žilina
 15. 3. 2015 Svadobný veľtrh, hotel Elizabeth, Trenčín
 21. 3. 2015 Svadobný veľtrh, hotel Holiday Inn, Trnava
  www.svadobnyveltrh.sk 
 8.-9. 4. 2015  Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) − odevy, textil, 

metráž, obuv, galantéria, doplnky
  www.pska.sk
  19. 4. 2015  Svadobný veľtrh, hotel Barónka, Bratislava
  www.svadobnyveltrh.sk

Česká republika
 21.-23. 2. 2015  Styl-Kabo (BVV Brno) − odevy, textil, bielizeň, metráž, 

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

Zahraničie
 08.-10. 2. 2015  MOMAD Metropolis, (Madrid) – dámske, pánske 

a detské odevy, obuv, kožená galantéria  
  www.ifema.es/momadmetropolis
 09.-12. 2. 2015 TexWorld (Paríž) – tkaniny, doplnky
  www.texworld.messefrankfurt.com
 10.-12. 2. 2015 Première Vision (Paríž) – odevné materiály, koža, nite, doplnky
  www.premierevision.com
 10.-12. 2. 2015 Indigo (Paríž) – dizajnové odevné materiály
  www.premierevision.com
 15.-18. 2. 2015 Micam shoevent (Miláno) – obuv
  www.micamonline.com

 15.-18. 2. 2015 Mipel (Miláno) – kabelky a doplnky, galantéria
  www.mipel.com
 24.-27. 2. 2015   CPM Collection Première Moskow (Moskva) – pánske, dámske 

a detské odevy
  www.igedo.com
 25.-27. 2. 2015 Lineapelle (Bologna) – kožená galantéria, obuv 
  www.lineapelle-fair.it
 25.-27. 2. 2015  Targy mody Poznań (Poznaň) – odevy, obuv, 

kožená galantéria, bielizeň
  www.fashion.mtp.pl
 28. 2.- 02. 3. 2015 SUPER (Miláno) − dámske odevy a doplnky
  www.pittimmagine.com
 28. 2.- 02. 3. 2015  MI Milano Prêt à Porter  MIPAP(Miláno) – dámske odevy 

a doplnky
  www.mimilanopretaporter.fi eramilano.it
 03.-6. 3. 2015 Mifur (Miláno) − koža, kožušiny
  www.mifur.com
 18.-20. 3. 2015  theMICAMshanghai (Shanghai) – obuv
  www.themicamshanghai.com
 30. 3.-1. 4. 2015   Fashion Access (Hongkong) – obuv, kožená galantéria a doplnky
  www.aplf.com
 30. 3.-1. 4. 2015  APLF MM&T (Hongkong) – kožené materiály, 

výrobné technológie
  www.aplf.com
 27.-29. 4. 2015  Proposte (Cernobbio, Como)  – bytové textílie
  www.propostefair.it
 01. 5.-31. 10. 2015 EXPO Miláno 2015 (Miláno) – svetová univerzálna výstava
  www.expo2015.org

VÝSTAVY A VEĽTRHY

Slovenskí a bulharskí muži 
nakupujú viac ako ženy 
ELA DEKÁNKOVÁ

Napriek obrovskému výberu módnych oblečení a širokého výberu doplnkov na vrchole rebríčka najnakupovanejších produktov môže byť iba jeden. 
Prečo k tomu dochádza a čo to o danej krajine vypovedá, o tom sme sa porozprávali s Country manažérom svetovej online obchodnej komunity 
Kaymu.sk Alexom Zakuciom. 

Štatistiky piatich európskych krajín potvrdili známu dogmu, že ženská móda 
je žiadanejšia a nakupovanejšia ako mužská. No trendy budúcich generácií môžu 
karty ešte poriadne zamiešať. V dvoch krajinách totiž muži prekvapili a predbehli 
nežnejšie pohlavie. A to v Bulharsku a na Slovensku. 

Bulharských mužov najviac oslovil krátky elegantný antracitový kabát a slo-
venskí muži zamerali svoju pozornosť na čokoládovú fi t slim košeľu s golierom 
„bottom down“. „Výber farby síce potvrdil konzervatívneho ducha slovenských 
mužov, no tí neočakávane predbehli Slovenky v nákupoch,“ čuduje sa Alex Zaku-
cia a dodáva, že nákup tohto produktu bol uskutočnený z veľkej časti skutočne 
cez mužské profi ly.

Bielorusi zas prejavili svoj zmysel pre romantiku. Aj keď bol Valentín ešte 
v nedohľadne, žiadali si pre seba a svoje polovičky bundy s prepojenými obráz-
kami, ktoré jasne ukazujú, kto ku komu patrí. Alex Zakucia predpokladá, že ide 
o prejav miestnej tradičnej rodinnej kultúry, kde žena nemá problém vyjadriť 
príslušnosť k mužovi a muž zas k žene. 

Slovinky asi najviac trápi štíhla línia, keďže najčastejšie siahali po nenápad-
nom a účinnom body shaperi. „Slovinky síce nepatria medzi ženy s výraznou 
nadváhou, ale treba povedať, že v rebríčku tzv. obéznych krajín podľa magazínu 
Forbes sa nachádzajú na 45. mieste. To je 12 miest nad Slovenskom a až 35 nad 
Českou republikou,“ objasňuje Zakucia. „Je možné, že chcú dámy zo Slovinska 
aspoň dobehnúť ostatné krajiny bývalej Juhoslávie, ktoré sa nachádzajú tiež na 
nižších priečkach.“ 

Chorvátky poznáme skôr ako silné a nezávislé ženy, a tak to zobrazuje aj top 
produkt za Chorvátsko – zimné topánky s vrúbkovanou podrážkou ťavej farby. 

Emancipovaná a výkonná Chorvátka predsa nemá čas na drobnú chôdzu vo vyso-
kých ihlových čižmách, a tak sa riadia krédom „hlavne pragmaticky“.

Ďalšie roky môžu priniesť ešte mnohé prekvapenia v oblasti nákupného správa-
nia pri módnych produktoch. Ak bude trend vzrastajúceho záujmu mužov o módu 
pokračovať, môžu si časom vydobyť nielen viac priestoru v mediálnom svete ale aj 
v obchodných centrách. Úprimne povedané, nebolo by to vôbec na škodu a mnohé 
z nás by sa určite potešili. 

Termíny výstav sú ku dňu uzávierky časopisu overené. Zmena termínov vyhradená!
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E-shop z krabice nebo na míru? 
RADOMÍR BENEŠ

Stojíte před rozhodnutím realizovat svůj první e-shop? Uvažujete o obměně stávajícího řešení? A kolik do nového e-shopu investovat?

 MÓDA REVUE február 2015

Moravský Manchester  
SPRAC. SICH, FOTO: ARCHÍV MG

V polovici decembra 2014, v Moravskej galérii 
v Brne, bola slávnostne otvorená vernisáž zaujímavej 
výstavy, ktorá predstavuje brniansky textilný prie-
mysel (vlnárstvo) a fenomén Brna, ktoré prezývali 
moravský Manchester. Pozornosť je sústredená na 
urbanistické premeny súvisiace s budovaním textil-
ného priemyslu v niekoľkých lokalitách Brna (Cejl, 
Tkalcovská, Radlas, Dornych, Trnitá, Chrenová, 
Lidická, Václavská) a najdôležitejšie továrne a ich 
majiteľov (Offermann, Strakosch, Schmal, Schoeller, 
Redlich, Löw-Beer , Teuber, Stiassny ad.), ktorých 
rozsiahla textilná výroba iniciovala vznik mnohých 
ďalších priemyselných odvetví (strojárstvo, chemic-
ký priemysel). Výstava venuje pozornosť tiež podni-
kom Vlněna a Mosilana, ktoré vznikli znárodnením a 

spojením niektorých bývalých súkromných tovární, 
pôvodne nemeckých alebo židovských majiteľov. 

Na výstave sa môžete bližšie oboznámiť s brni-
anskou vlnárskou produkciou, ktorej výrobný sorti-
ment zahŕňal najmä veľmi kvalitné súkna a kazamír, 
určené nielen na výrobu civilných odevov, ale aj na 
uniformy armád rôznych krajín Európy. Na výrobu 
vojenského súkna sa neskôr niektoré továrne pri-
amo špecializovali, napr. Offermannova továreň 
exportovala svoje látky srbskej, rumunskej, turec-
kej, gréckej a egyptskej armáde. V medzivojnovom 
období, kedy v Brne existovalo takmer 40 veľkých 
vlnárskych tovární, bola brnianska produkcia kva-
litných vlnených látok konkurentom aj pre britské 
fi rmy. 

Veríme, že krátka slovná „prechádzka“ výstavou 
vás upútala natoľko, že do 12. apríla 2015 si návšte-
vu Brna obohatíte aj o Moravskú galériu a osobne si 
pozriete príbeh Moravského Manchesteru. 

Viac foto na www.modarevue.com

Podívejme se blíže na dva hlavní způsoby, jakým si můžete nový e-shop na 
internetu zřídit. Jedním z nich je pronájem některého z dostupných, již hotových 
tzv. krabicových produktů. Druhým je realizace e-shopu na zakázku. Pojďme se 
trochu zamyslet nad výhodami a nevýhodami obou řešení.

STABILITA A SPOLEHLIVOST DODAVATELE
Ať už se rozhodnete pro jeden či druhý způsob, bude vždy zcela klíčovým 

argumentem stabilita a spolehlivost dodavatele.  Pokud je celé řešení postaveno 
na jediné osobě, obvykle na programátorovi z řad přátel nebo příbuzných, je jen 
otázkou času, kdy spolupráce přestane z nějakého důvodu jedné straně vyhovovat 
a tím skončí i celý projekt.

CENA
Můžete získat e-shop pro komerční využití zdarma? I to je možné, ale tuto 

variantu bych nezvažoval. „Zdarma“ to bude jen ze začátku. „Krabicové řešení“ 
vyjde možná na úvod levněji. Ale budete to vy, kdo se bude muset zcela přizpů-
sobit omezeným vlastnostem a možnostem aplikace. U e-shopu „na míru“ dobrý 
dodavatel řešení analyzuje v první fázi vaše potřeby, bude s vámi pečlivě konzulto-
vat varianty řešení s ohledem na požadavky, rozsah a cenu a až po odsouhlasení 
dojde k realizaci v rámci hotového a odladěného základu, který sám vyvinul nebo 
jej má jinak k dispozici. Čím více bude e-shop přizpůsoben vašim požadavkům, 
nárokům a dotažen do absolutních detailů, tím logicky poroste časová náročnost 
a cena. Na oplátku získáte špičkový nástroj pro své podnikání.    

RYCHLOST UVEDENÍ DO PROVOZU 
Bude hotové „krabicové“ řešení rychlejší? Pokud máte jen desítky prodáva-

ných položek, můžete si e-shop naplnit za odpoledne. S rostoucím počtem položek 
prodávaného zboží a rostoucími požadavky na funkčnost už není odpověď tak 
jednoznačná. U e-shopu „na míru“ můžete očekávat spolupráci dodavatele při ko-
nečném zprovoznění celého řešení a pomoc při prvotním naplnění e-shopu daty.    

NÁROČNOST NA ČAS. TEN VÁŠ! 
Váš čas to jsou také peníze. S „krabicovým“ řešením budete řešit zprovoznění 

a problémy studiem manuálu a projdete si objevováním mnoha slepých uliček. 
V případě řešení na míru hlavní nárok na váš čas bude pouze ve fázi analýzy 
požadavků a přípravy celého projektu. Zde se čas investovat každopádně vyplatí. 
Pak je to již problém dodavatele  řešení vašeho nového e-shopu.

INOVATIVNÍ A NESTANDARTNÍ ŘEŠENÍ 
JE KONKURENČNÍ VÝHODA

Verze „e-shop na míru” vám dává šanci pro inovativní až nestandardní řešení. 
„Krabice“ vám neumožní se příliš odlišit od konkurence. Takové e-shopy jsou si na 
první pohled podobné jako vejce vejci. Odlišný, originální webdesign představuje 
rozhodující konkurenční výhodu. Prostřednictvím zakázkového řešení je možné do 
vašeho e-shopu začlenit např. videoukázky, motivační hru, soutěž nebo e-shop 
citlivě integrovat do vašich stávajících webových stránek při zachování vysoké 
grafi cké úrovně.      

FLEXIBILITA NA NOVÉ POŽADAVKY 
Vašemu e-shopu se začne dařit. Budete se snažit jej rozvíjet. V případě „krabi-

cových“ řešení narazíte na jeho limity. Jste odkázáni na výběr předem dané, do-
stupné funkcionality. Můžete „přikoupit“ jen omezené nové vlastnosti a posunout 
svůj e-shop jen nepatrně dál. Pokud by měl e-shop přímo podporovat vaše mar-
ketingové aktivity nad rámec nabízené funkcionality, nebude další přizpůsobení 
a požadovaný rozvoj u „krabicového“ řešení možný.     

SCHOPNOST SPOLUPRÁCE SE SKLADOVÝM A EKO-
NOMICKÝM PROGRAMEM NEBO PODNIKOVÝM IS

Zde již zcela jednoznačně vítězí řešení „na míru”. U „krabicových“ řešení sice 
najdete datové můstky umožňující aktualizaci položek v internetovém obchodě 
ze skladové evidence některých účetních systémů, ale od systémů „na míru“ lze 
čekat mnohem víc. Můžete dosáhnout například automatického zpracování objed-
návek nebo společného sdílení databáze zákazníků v obou systémech.

NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ PROPOJENÍ POSKYTUJE E-SHOP 
POSTAVENÝ PŘÍMO NAD SKLADOVÝM A OBCHODNÍM 
PROGRAMEM OD STEJNÉHO DODAVATELE  

Směřuje-li váš zájem spíše k „řešení na míru“ a kladete důraz na inovativní 
přístup a fl exibilitu, je možné úspěšně vybudovat e-shopy na základech progra-
mových modulů B2C-obchod a B2B – obchod od společnosti Benefi t CZ. Vedle 
uvedených výhod „řešení na míru“ hovoří v jejich prospěch i to, že jsou postaveny 
přímo nad jádrem informačního systému  Benefi t 2000 Plus a využívají vysokého 
stupně propojení se všemi jeho agendami.

Benefi t CZ, s r.o., www.benefi tcz.cz
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Toronto, priekopník vo fashion inkubátoroch 
VLADIMÍRA BEBČÁKOVÁ STEFFEK, FOTO: MARK BLINCH 

Je takmer nemožné nezaznamenať silný prúd kreatívnej energie, keď vstúpite do výškovej budovy priamo na rohu ulíc Younge a Dundas v srdci Toronta. Okrem toho, že je 
časťou univerzitného komplexu, je aj domovom dvoch centier interaktívneho vzdelávania – Zóny digitálnych médií a Zóny módy. Obidve sa stali súčasťou projektu, ktorý rozbehla 
tunajšia univerzita na podporu ľudí s kreatívnymi myšlienkami a priehrštím nápadov.

Vitajte vo svete biznis 
inkubátorov!
Už na konci päťdesiatych rokov minulého storočia vznikol prvý podnikateľský inkubátor na svete, v USA. Vtedy ešte nebola vhodná pôda na niečo 
také na Slovensku, no krátko nato, ako sa vytvorili podmienky, vznikli začiatkom deväťdesiatych rokov aj u nás prvé centrá. Napriek tomu, sú u nás 
medzi malými a strednými podnikateľmi pomerne neznáme. Oboznámime vás so svetom inkubátorov na Slovensku, predtým si však odskočíme do 
Toronta, kde v roku 1987 vznikol prvý inkubátor pre módny priemysel.

VYSOKÉ CENY PRENÁJMOV
Veľké metropoly už roky bojujú s vysokými cena-

mi nehnuteľností a prenájmov priestorov na podnika-
nie. Ale väčšina z nich má zároveň obrovský potenciál 
v prílive mladých a nadšených absolventov, ktorí majú 
chuť vyskúšať si podnikateľský chlebík. Mnohí z nich 
prichádzajú s výbornými myšlienkami a plánmi, no 
zaskočí ich tvrdá realita neľútostného obchodníckeho 
prostredia. Akú šancu na uplatnenie majú takzvaní 
“kreatívci” – novopečení módni návrhári, štylisti, či 
fotografi ? Zvyčajne ich po mnohých rokoch štúdia 
s čerstvým diplomom v ruke dostihne neúprosná re-
alita. Miest, kde sa dá dobre zamestnať a zároveň 
si naplniť profesijné ambície, s ktorými sa do tohto 
štúdia púšťali, je žalostne málo. A toto je žiaľ pravdou 
takmer na celom svete. Plní ambícií a vízií sa vrhnú 
do budovania vlastnej značky, začnú si budovať vlas-
tné kontakty a ponúkať svoju kreativitu na trhu. Reali-
ta je však taká, že každý druhý začínajúci podnikateľ 
neoslávi piate narodeniny svojej fi rmy. 

STAŇTE SA ČLENOM
Toronto má pre začínajúcich podnikateľov riešenie –  

pomocnú ruku biznis inkubátora! Biznis inkubátory sa 
hrdia vysokou, podľa niektorých štúdií až 87% úspeš-
nosťou, podporujú, pomáhajú, motivujú a zastrešujú. 
Vytvárajú prostredie, ktoré vás bude hnať dopredu 
a ukáže vám cesty, po akých ste doteraz nekráčali. 
V súčasnosti sa odhaduje, že v roku 2014 celosvetovo 
využívalo priestory a služby takejto organizácie okolo 
100 000 ľudí. Toto číslo nie je síce na prvý pohľad 
ohromujúce, ale dych vyrážajúce je tempo rastu. V pre-
došlom roku bolo toto číslo polovičné. A to už stojí za 
povšimnutie. 

Čo vlastne potrebujete, ak sa chcete stať časťou 
tímu? Predovšetkým nezameniteľnú víziu, chuť začať ju 
realizovať a silnú vnútornú motiváciu. Aj keď zvyčajne 
zmluva stanovuje minimálny počet hodín, ktoré musíte 
v centre stráviť, ostatné je na vás. Členom sa zvyčajne 
stanete maximálne na tri roky, ale ak ste súčasťou tzv. 
akcelerovaného programu, “promovať” môžete už po 

šiestich týždňoch. Váš pokrok bude sledovať interný 
tím, bude vám dávať spätnú väzbu a podporovať vás v 
naplnení vašej vízie, ale, ako podotkol jeden zo súčas-
ných členov biznis inkubátora v Toronte: “Tu dostanete 
podporu vo všetkých smeroch, ale svoju motiváciu a 
chuť pracovať a vyvíjať sa, tú si musíte niesť v sebe.”

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
Hnacím motorom na založenie biznis inkubátorov v 

Európe je väčšinou sociálny aspekt – napríklad podpo-
ra zamestnanosti v určitom regióne. Severná Amerika 
sa naopak orientuje na podporu vzniku životaschop-
ných podnikov. Napriek tomu, mnohé z biznis inkubáto-
rov sú neziskové organizácie sponzorované z vládnych 
zdrojov. Napríklad v kanadskom Ontáriu regionálna 
vláda podporuje centrá pre výskum a inováciu (RIC), 
ktoré potom ďalej poskytujú podporu začínajúcim pod-
nikateľom. Ekonomicky zjednodušene povedané, tieto 
subjekty ďalej vytvárajú obrat, zdaňujú svoj príjem, 
prispievajú do štátnej kasy a zvyšujú zamestnanosť. 

Biznis inkubátory si vytvárajú príjem z nájomného 
a členského alebo z poskytovaných služieb, prípadne 
si nechajú zaplatiť vo forme majetkovej účasti v danej 
fi rme, zvyčajne medzi 25 až 50%, v niektorých prípa-
doch až 70%. Vtedy si ale treba dobre prepočítať, či 
sa začínajúcemu podniku oplatí vzdať sa výraznej časti 
svojich akcií. Ako mi povedal jeden zo zakladateľov fi r-
my sústreďujúcej sa na vývoj interaktívnych elementov, 
ktoré sa dajú implementovať do oblečenia: “Keď som 
si vyberal, kde “zakotvím”, oblúkom som sa vyhýbal 
inkubátorom, ktoré požadujú ako protihodnotu časť 
mojej spoločnosti.” 

Inkubátory zastrešujú nielen fi rmy, ktoré práve 
vznikli, mnohé sú útočiskom spoločností, ktoré začínali 
„na kolene” a potrebovali expandovať. Spolumajiteľ 
fi rmy, špecializujúcej sa na nechtový dizajn pripustil: 
„Naša garáž nám už bola malá. Rastieme neočakáva-
ným tempom. Aj keď stále vyrábame z domu, keď sa 
naskytla takáto možnosť, neváhali sme.” Nájomníkmi 
týchto organizácií sú často študenti, ktorí sa snažia 
uviesť svoj nápad do praxe popri škole. “Podnikať som 

Fashion Zone je najmladší spomedzi torontských inkubátorov zameraných na odevný a textilný priemysel. 
V práci jeho členov sa snúbi znalosť najnovších technológii s tradičnými postupmi pri výrobe prototypov.
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PREČO INKUBÁTOR? 
Ešte kým sa vrátime z Kanady na Slovensko, povedzme si stručne ako postup-

ne inkubátory vznikali po celom svete. 
Názov podnikateľský inkubátor síce korešponduje s poslaním inkubátorov (pomá-

ha vypiplať z plienok a postaviť na nohy začínajúce spoločnosti), no vznik tohto ozna-
čenia v súvislosti s podnikaním je skôr kuriózny. V päťdesiatych rokoch, po zatvorení 
veľkej spoločnosti v štáte New York v USA zostali veľké prázdne plochy na viacerých 
poschodiach. Človek, ktorý mal na starosti obsadenie budovy sa rozhodol, že ju 
prenajme po malých plochách. Medzi prvými nájomníkmi bola spoločnosť, ktorá inku-
bovala kurence, a tak, viac zo žartu, sa budova začala nazývať „inkubátor“. Centrum 
existuje dodnes a fi rmy tu vytvorili tisícku pracovných miest. Začiatky centra veľmi 
pripomínajú súčasné iniciatívy v strednej a východnej Európe na reštrukturalizáciu 
a revitalizáciu priemyselných oblastí. Neskôr začali inkubátory vznikať v Austrálii, 
Škandinávii, Nemecku, v Latinskej Amerike a Afrike. Až v 90. rokoch prišla na rad 
východná Európa. Postupne sa na rôznych kontinentoch vyvinuli rozličné, relatívne 
heterogénne modely podnikateľských inkubátorov zamerané na špecializovaný od-
bor, a to najmä pri univerzitách a výskumných ústavoch. 

(Zdroj: SBA z prezentácie Podnikateľské inkubátory v rámci miestneho rozvoja a transfe-
ru technológií. Projekt INTEG. Úvodná prezentácia.)

„Zaujímavé je, že dnes už je množstvo podnikateľských inkubátorov aj v Ázii,“ 
hovorí Ing. arch. Valentín Magdolen, riaditeľ Inkubátora Malacky, n.o., ktorý nám poskytol 
informácie o problematike inkubátorov na Slovensku.

V porovnaní so svetovými krajinami sú inkubátory na Slovensku ešte stále 
v začiatkoch. Plnia skôr základnú úlohu – na jednom mieste zhromaždiť začínajú-
cich podnikateľov a vytvoriť im lepšie podmienky, ako keby do biznisu vstupovali 
samostatne. Podnikateľské inkubátory by nemali len poskytovať výhodné nájom-
né a poradenské služby pre začínajúceho podnikateľa. Ich skutočný prínos vo 
vyspelom svete je vo vyhľadávaní inovatívnych fi riem. 

Podnikateľské inkubátory na Slovensku
DARINA VITTEKOVÁ, FOTO INKUBÁTOR MALACKY 

začal už na strednej škole, mojou prvotnou motivá-
ciou bolo pomôcť rodine fi nančne. Všetko sa vyvinulo 
postupne,” hovorí spolumajiteľ fi rmy na monitorovanie 
sieťovej prevádzky. 

Ak sa nechcete zaviazať a stať sa členom biznis 
inkubátora, ale máte chuť si zbaliť svoj notebook a 
pracovať v príjemnom prostredí, môžete využiť služby 
komunálnych pracovných centier. Už za desať dolárov 
na deň môžete tvoriť vo vzdušných moderných priesto-
roch v centre mesta bez záväzkov, ale aj bez spätnej 
väzby.

 AKO PLYNUL ČAS 
S BIZNIS INKUBÁTORMI
Toronto je prvým miestom na svete, ktoré v roku 

1987 otvorilo brány inkubátora zameraného na módny 
priemysel. V tom čase bolo toto odvetvie druhým naj-
silnejším zamestnávateľom v regióne. Ontarijský krea-
tívny priemysel, ktorý zahŕňa napríklad módu a fi lmový 
priemysel, tvorí v súčasnosti obrat viac ako 12 miliárd 
kanadských dolárov ročne. Toronto Fashion Incubator 
(TFI) je dodnes renomovanou inštitúciou zastrešujúcou 
mnohé najdôležitejšie projekty. Poskytuje tri formy pla-
teného členstva, prístup k seminárom, školeniam a od-
borníkom z branže. Obchodný model, ktorý TFI uviedol 
do života, časom prebrali v Londýne, Paríži, New Yorku, 
Miláne, Amsterdame, Melbourne či v Chicagu. Tieto biz-
nis inkubátory patrili do takzvanej prvej generácie, cha-
rakteristickej pre 80-te roky minulého storočia, kedy sa 
pojmy ako inovácia a nové technológie skloňovali na 
každom kroku. Poskytovali predovšetkým priestory, 
kancelárie, konferenčné miestnosti a spoločnú recep-
ciu, prípadne tlačové a kopírovacie služby. Znížené 
prevádzkové náklady dovoľovali fi rmám sústrediť sa na 
ich hlavnú činnosť, a tým zvýšiť šancu na úspech. 

Už o pár rokov iba poskytovanie služieb nestačilo. 
Začínajúci podnikatelia bažili po individuálnom pora-
denstve a vyhľadávali možnosti doplnkových školení. 
Druhá generácia nastupuje začiatkom 90-tych rokov a 

prináša so sebou ďalšie zmeny. Buduje na tradícii za-
vedených zvyklostí, ale púšťa sa aj do noviniek. Časy 
a ekonomika sa menia a už nestačí jednoducho prena-
jímať stôl, stoličku a skrinku, ale treba potenciálnych 
nájomníkov prilákať ďalšími nápaditými riešeniami. In-
kubátory začínajú sprostredkúvať prístup k fi nančným 
zdrojom alebo právnym či daňovým službám. Zavá-
dzajú odborné školenia, napríklad základy marketingu, 
fi nančníctva či daňového systému a aktívne spolupra-
cujú s ľuďmi z vonkajšieho prostredia. 

Dnešné inkubátory sa snažia ponúknuť to najdôle-
žitejšie – sprostredkovať kontakty na ľudí pracujúcich 
v rovnakom odvetví alebo na investorov. V roku 2000 
tvorili služby spojené s networkingom len tretinu po-
nuky, dnes sa bez toho žiadny inkubátor nezaobíde. 
Štúdie naznačujú, že prístup k správnym ľuďom vyváži 
nedostatok podnikateľských skúseností, fi nancií alebo 
manažérskych schopností. V spoločnosti aj v podnika-
ní sa všetko zrýchlilo, informácie sú najdôležitejšie a 

staré overené formy marketingu už nestačia. Členovia 
medzi sebou komunikujú prostredníctvom mobilných 
aplikácií a využívajú osobný koučing. 

Prečo by ste mali vyskúšať služby biznis inkubáto-
ra? Odpoveď vám možno dá Alexandra Schmidtová, 
spoluautorka internetového portálu Made in Canada, 
ktorý mapuje hráčov na kanadskej textilnej a odevnej 
scéne: “Byť tu znamená pre mňa motiváciu posunúť sa 
každý deň o kúsok ďalej.”

Websites:
Toronto Fashion Incubator: 
www.fashionincubator.com
Fashion Zone: www.fashionzone.ca
Toronto Business Development Centre: 
www.tbdc.com
Digital Media Zone: www.digitalmediazone.ryerson.ca
Centre for Social Innovation: www.socialinnovation.ca
MaRS Commons: www.marsdd.com

Významnú úlohu pri budovaní prvotnej siete podnikateľských a technologic-
kých inkubátorov na Slovensku zohrala Národná agentúra pre rozvoj malého 
a stredného podnikania – NARMSP, dnes Slovak bussines agency. Využitím 
prostriedkov z programu PHARE a štátneho rozpočtu boli v priebehu rokov 
2002-2003 vybudované podnikateľské inkubátory. Z uvedených programov 
a opatrení realizovaných NARMSP na základe zmlúv s Ministerstvom hospo-
dárstva SR a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR sa v rôznych 
regiónoch Slovenska vybudovala základná sieť 17 podnikateľských a techno-
logických inkubátorov podporujúcich novozaložené podniky. Do výstavby tej-
to celoslovenskej siete s vtedajšou kapacitou 20,7 tis. m2 bolo cez programy, 
ktoré realizovala NARMSP investovaných spolu vyše 18,5  mil. eur (vrátane 
fi nančných a nefi nančných vkladov príjemcov a ich partnerov).

Členovia inkubátora módy v Toronte sa môžu spoľahnúť na podporný tím odborníkov v oblasti marketingu, 
fi nančníctva alebo výskumu.
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 POSLANIE A ZMYSEL 
PONIKATEĽSKÝCH INKUBÁTOROV 
Prvé skúsenosti sú z rokov 1993 –1999, kedy sa nositeľmi iniciatívy staros-

tlivosti o začínajúce malé spoločnosti stali podnikateľské a inovačné centrá BIC. 
V prenajatých priestoroch poskytli staros-
tlivosť 109 fi rmám, z nich sa do roku 2000 
udržalo 74, čo je približne 70%. Táto sku-
točnosť sa stala argumentačnou bázou na 
formálne budovanie siete inkubátorov. 

Napriek tomu inkubátory na Slovensku 
nie sú medzi podnikateľmi veľmi známe. 
Podľa odborníkov je príčina ich slabej 
propagácie a významu v podpore rozvoja 
nových fi riem, zvyšovania zamestnanosti, 
a tým ekonomického rozvoja v nedocenení 
ich významu v štátnej a regionálnej politike 
a stratégii. 

(Zdroj: SBA z prezentácie Podnikateľské in-
kubátory v rámci miestneho rozvoja a transferu 
technológií. Projekt INTEG. Úvodná prezentácia.)

Čo je najzávažnejším nedostatkom inkubátorov na Slovensku?
„Na Slovenku nie je vybudovaná sieť inkubátorov. V západných krajinách, napr. 

hneď v susednom Rakúsku má každá spolková republika krajiny inkubátory pre-
pojené. Existuje medzi nimi spolupráca a výmena informácií, čím dokážu oveľa 
pružnejšie reagovať na potreby začínajúcich podnikateľov a pomáhať si navzájom. 
Ponúkajú aj výrobné a skladové priestory a komplexné poradenské služby. Na 
Slovensku to tak nie je, tu je každý inkubátor samostatný bez napojenia na ostat-
ných,“ hovorí Magdolen. 

Je samozrejmé, že svoje know-how si musí každý podnikateľ vytvoriť sám, podľa cieľov, ktoré 
chce dosiahnuť. Aké iné služby, okrem poradenstva, ako je usmernenie kde a na koho sa môžu 
v prípade potreby na úradoch obrátiť alebo bežného daňového poradenstva by to mali byť?

„Opäť použijem príklad zo susedného Rakúska. Tu napríklad zamestnávajú in-
kubátory fi nančných odborníkov, ktorí majú povolenie od svojich klientov nazrieť 
im do účtovníctva a vyhotoviť im štatistiky. V prípade nesprávneho smerovania 
fi rmy ich upozornia na riziká a odporučia im lepší postup. Neviem si predstaviť, že 
by na Slovensku niektorá fi rma poskytla pravdivé údaje o stave svojho účtovníc-
tva, nie ešte, aby poskytli voľný vstup do účtovníctva cudziemu človeku, aj keď 
odborníkovi, ktorý by im mal pomôcť,“ vysvetľuje Magdolen.  

Ako je to so štartovacím kapitálom, ako a podľa akých kritérií sa poskytuje? 
„Štartovací kapitál asi nie celkom správne slovo. V našich inkubátoroch sa 

poskytuje zľava na nájomné za priestory. Avšak tieto zľavy si každý inkubátor 
stanovuje sám. U nás v Malackách poskytujeme v prvý rok najväčšie zľavy, kto-
ré postupne z roka na rok znižujeme tak, aby sa podnikateľ čo najviac priblížil 
k realite na podnikateľskom trhu. Okrem toho podnikatelia môžu požiadať o tak-
zvané mikropôžičky, ktoré poskytuje Slovak bussines agency so zvýhodneným 
úrokom oproti komerčným bankám. Maximálna výška mikropôžičky je 50 000 € 
so splatnosťou maximálne 48 mesiacov.“

Prax z Európy, ale aj ostatnej časti sveta ukazuje, že bez partnerstva, networkingu, rôznych 
typov podpory a začleňovania kľúčových subjektov z rozličných prostredí a na rôznej úrovni je 
nevyhnutná. Podľa toho, čo sme si povedali, sú podnikateľské inkubátory na Slovensku naozaj 
v plienkach. Zmenil sa v ostatnom čase prístup štátnej politiky k inkubátorom?

„Je pravdou, že o inkubátoroch, ba dokonca o budovaní nových inkubátorov sa 
v ostatnom čase viac hovorí. Za prínos by som však považoval dobré prepojenie 
a spoluprácu technologických inkubátorov s výskumnými a vedeckými inštitúcia-
mi. V Bratislave je napríklad veľmi kvalitný inkubátor INQB, ktorého zakladateľom 
je STU.“

Chcem využiť pomoc inkubátora. Ako na to?
„Inkubátory poskytujú pomoc fi rmám s „vekom“ od 0 do 3 rokov. Ak hovorím 

od 0, znamená to, že vieme pomôcť i s administratívnymi krokmi pri zakladaní 
fi rmy. Vstupu do inkubátora predchádza pohovor. Po vyplnení dotazníka a vypra-
covaní podnikateľského plánu, komisia odborne posúdi projekt a jeho životaschop-
nosť. Potom vypracujeme zmluvu, kde sa stanovia všetky náležitosti – o aké pries-
tory má záujem, výšku nájomného aj dĺžku zotrvania v inkubátore, ktorá nesmie 
byť dlhšia ako tri roky.“

Je zľava na nájomnom jednotná? 

„Nie. Závisí od toho, či je to začínajúca fi rma – tá má nárok na najvyššie zľavy 
alebo či ide už o trojročnú fi rmu, kde nájomné je vyššie. Potom sa musí podnika-
teľ už postarať o seba sám. My môžeme ešte poskytnúť daňové a marketingové 
poradenstvo, zabezpečujeme tiež účasť na školeniach, prípadne poradíme, ako 
získať mikropôžičku. 

Každý inkubátor má svoje vlastné pravidlá. Inkubátor v Malackách si napríklad 
musí zarobiť sám na seba tak, aby mohol pomáhať druhým. Iná je situácia tam, 
kde zriaďovateľ, napr. mesto alebo Slovak bussines agency či iné združenie inku-
bátor dotujú.“ 

Ako to je so zariadením prevádzky? 
„V našom prípade priestory nie sú zariadené. Výrobné fi rmy sa musia takisto 

o stroje a zariadenia postarať sami.“
Existuje štatistika, ktorá by hovorila o tom, z akých oblastí žiadali podnikatelia o prijatie do 

inkubátora? Konkrétne by ma zaujímal textilný a odevný priemysel.
„Pokiaľ viem takto špecifi kované štatistiky neexistujú. U nás v Malackách 

máme momentálne jednu krajčírku. Predtým bola u nás chránená dielňa s krajčír-
skou výrobou, ktorá zamestnávala vyše 10 pracovníkov.“

Aký je vzťah medzi inkubátormi a start-upmi. Dá sa povedať, že systémová podpora start-upov 
je to isté?

„Inkubátory vlastne podporujú start-upy. Start-up označuje začínajúci projekt, 
či fi rmu často vo fáze podnikateľského zámeru a my poskytujeme podporu, aby sa 
ten cieľ naplnil, aby sa podnikateľ niekam dostal.“

SAPTI
V roku 2008 NARMSP, dnes Slovak bussines agency, iniciovala a pomohla 
založiť Slovenskú asociáciu podnikateľských a technologických inkubátorov (SAPTI). 
V nej sa združilo jedenásť inkubátorov z rôznych regiónov Slovenska. Pred-
sedom asociácie sa na dva roky stal Ing. Arch. Valentín Magdolen, riaditeľ 
Inkubátora Malacky, n.o. Dnes je predsedom Asociácie Rastislav Tkáč, riaditeľ 
regionálneho a poradenského centra v Prešove.

Poslaním asociácie je účinným pôsobením vytvárať pre jej kooperačných 
partnerov možnosti rozvíjať ekonomický potenciál v regiónoch a zlepšovať 
podnikateľské prostredie takým spôsobom, aby Slovenská republika rastúcou 
mierou prispievala k úspešnému rozvoju Európy a garantovať poskytovanie 
služieb jej členmi malým a stredným podnikateľom na kvalitatívnej úrovni zvy-
čajnej v krajinách Európskej únie. Zakladajúcimi členmi asociácie sú inkubáto-
ry alebo subjekty spravujúce podnikateľské či technologické inkubátory.

(V prieskume stavu k 31. decembru 2011 boli zistené údaje za trinásť inku-
bátorov: v priamej súvislosti s prevádzkou, službami a činnosťou bolo vytvo-
rených 602 pracovných miest v 88 inkubovaných fi rmách (t.j. fi rma, ktorá pri 
vstupe do inkubátora bola max. 3-ročná). Ďalších 37 pracovných miest bolo 
vytvorených v riadení a prevádzke samotných inkubátorov. Priemerná obsade-
nosť v trinástich inkubátorov dosiahla ku koncu roka 85%.)

V súčasnosti existuje na celom svete viac ako 60 národných a medziná-
rodných asociácií podnikateľských inkubátorov i vedeckých a technologických 
parkov, ktoré aktívne podporujú rozvoj nových fi riem a regionálny ekonomický 
rozvoj.

Ing. arch. Valentín Magdolen
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Rozmanitost a změny utvářejí dějiny Groz-Beckert již více než 160 let. Díky síle inovací a angažova-

nosti je dnes Groz-Beckert předním celosvětovým dodavatelem průmyslových jehel, přesných 

komponentů a jemných nástrojů, stejně tak jako systémů a služeb souvisejících s výrobou a spojová-

ním textilních povrchů. Tyto produkty a služby podporují obory pletení, tkaní, plstění, všívání a šití. 
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Škody spôsobené 
personálom 
zaplatí poistka 
LUCIA KOVAROVIČ, WWW.RETAILMAGAZIN.SK 

Zo zákona má zamestnávateľ právo žiadať náhradu 
škody, ktorú mu pri výkone práce spôsobí zamestnanec, 
až do výšky štvornásobku jeho priemerného hrubého 
mesačného zárobku. Pri priemernej mzde v maloobcho-
de, ktorá aktuálne predstavuje cca 579 eur, dosahuje 
nárok na náhradu škody výšku 2 316 eur. A to je už 
suma, ktorá môže byť pre zamestnanca privysoká. 
Poisťovne preto ponúkajú pre prípad takejto situácie 
poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôso-
benú zamestnávateľovi. „Poistenie chráni zamestnanca 
pred jeho zodpovednosťou za škody spôsobené pri pl-
není pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi,“ 
uvádza Daniela Michaličová z Komunálnej poisťovne. 
Poistenie si môžu uzatvoriť zamestnanci individuálne. 
Pre zamestnávateľa však môže byť zaujímavé uzavrieť 
poistenie ako benefi t pre všetkých zamestnancov. Pri 
vyššom počte poistených je totiž možné získať zaujíma-
vú zľavu. 

 POISTKA KRYJE 
AJ ŠKODY NA ZDRAVÍ
Podmienky pri poistení zodpovednosti za škodu 

zamestnancov sú vo všetkých poisťovniach podobné. 
Poistenie sa vzťahuje na prípady, keď zamestnanec neš-
ťastnou náhodou poškodí alebo zničí tovar, napríklad mu 
popadajú škatule pri vykladaní. Kryté sú aj škody spôso-
bené na zariadení predajne, ako sú chladničky, pokladni-
ce, počítače,váhy, nárezové stroje a podobne. „Poistenie 
sa vzťahuje aj na poškodenie zariadení predajne. Výnim-
kou sú škody spôsobené pri ich obsluhe a údržbe,“ vys-
vetľuje Daniela Vlčková z poisťovne Wüstenrot. Okrem 
škôd na majetku poisťovňa vyplatí aj škody na zdraví. 
Môže ísť napríklad o poistnú udalosť, keď zamestnanec 
predajne zhodí pri vykladaní tovar a ten zraní zákazníka. 
„Poškodená osoba si môže uplatniť nárok na náhradu 
škody u zamestnávateľa. Ak škoda vznikla porušením 
povinnosti zamestnanca, potom si môže zamestnávateľ 
nárokovať náhradu škody u zamestnanca, ktorý škodu 
spôsobil,“ uvádza D. Vlčková. 

 ZOHĽADNENIE 
PRACOVNEJ POZÍCIE
Poisťovne zohľadňujú pri výpočte poistného aj kon-

krétnu pracovnú pozíciu a jej rizikovosť – napríklad 
skladník zaplatí ročne o pár eur viac ako predavač. Za-
mestnanec si môže špeciálne poistiť aj zodpovednosť za 
škodu, ktorú spôsobí na fi remnom vozidle (osobné alebo 
nákladné vozidlo, vysokozdvižný vozík), treba však rátať 
s vyššou cenou. Napríklad v poisťovni Wüstenrot zaplatí 

predavač za poistenie 26 eur ročne. Ak má oprávnenie 
využívať motorové vozidlo zamestnávateľa, priplatí si 
10 eur. V Komunálnej poisťovni závisí v tomto prípade 
výška príplatku od celkovej hmotnosti motorového vo-
zidla a od toho, či je vozidlo aj havarijne poistené. Spo-
medzi ďalších pripoistení vhodných pre zamestnancov 
vo veľkoobchode alebo maloobchode, poisťovne odpo-
rúčajú pripoistenie chybne vykonanej práce a chybne 
vykonanej služby či pripoistenie dopravovaných vecí. 

Cena poistenia pre zamestnanca 
predajne s priemernou mzdou 579 €*

Allianz
Poistná suma: 2 320 €
Ročne poistné:    29 €
(poistné závisí od zvoleného pripoistenia, dojednanej 
výšky spoluúčasti a od spôsobu dojednania poistenia)

Generali 
Poistná suma:   2 316 €
Ročné poistné:  do 35 € 
(základné poistné bez zľavy, základné krytie bez škôd 
na motorovom vozidle)

Komunálna poisťovňa
Poistná suma: 2 500 €
Ročné poistné:   46 €
(predavačka, základné krytie bez škôd na motorovom 
vozidle)

Wüstenrot
Poistná suma:  2 400 € 
Ročné poistné:   26 €
(2 400 € = min. poistná suma, základné krytie bez 
škôd na motorovom vozidle)

* Zdroj: poisťovne

MANKO A POKUTY 
Obchodníci sa často stretávajú s prípadmi, keď za-

mestnancom chýba hotovosť v pokladnici alebo tovar v 
predajni. Ak majú v zmluve stanovenú hmotnú zodpoved-
nosť zamestnancov, schodok na zverených hodnotách 
hradí zamestnanec vždy z vlastného vrecka. „Poisťovňa 
nenahradí za poisteného škodu na ušlom zisku, poku-
ty, penále, iné sankcie a platby akéhokoľvek druhu,“ 
potvrdzuje D. Vlčková. Ako ďalej uvádza, poistenie sa 
nevzťahuje ani na zodpovednosť za škodu, ktorú pois-
tený spôsobil vyrobením nepodarku (chybného výrob-
ku) či stratou alebo odcudzením zverených predmetov 
(nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov, atď.). 
Samozrejmosťou sú výluky pri škodách, ktoré vzniknú 
úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti či po požití alkoho-
lického nápoja, návykovej alebo omamnej látky.

Škody vzniknuté na tovare sú bežnou súčasťou každodennej veľkoobchodnej aj maloobchodnej praxe. 
Situácie sú ale rôzne, škody sú niekedy menšieho, inokedy väčšieho rozsahu. Okrem zákazníkov ich môžu 
spôsobiť úmyselne aj neúmyselne zamestnanci. Čo robiť v takomto prípade? 

Krátko 
zo sveta...
ZDROJ: FNA, SPRAC.DV

 V ČÍNE POKLESLA 
PRODUKCIA BAVLNY
Podľa vládneho prieskumu Národného štatis-

tického ústavu Číny sa produkcia bavlny v kraji-
ne znížila o 2,2% ročne na 6,161 milińov ton v 
roku 2014, čo je v porovnaní s minulým rokom 
o 138 000 ton menej. Výmera pôdy, na ktorej 
sa bavlna pestovala, predstavovala 4,219 mili-
ónov hektárov, čo znamená pokles o 126 500 
hektárov (2,9%) v porovnaní s minulým rokom. 
Napriek tomu však podľa prieskumu výnos na 
hektár vzrástol o 1,460 kg (7%). 

 COACH KUPUJE 
STUARTA WIETZMANNA 
Módna značka COACH sa dohodla na kúpe 

exkluzívnej obuvníckej a kabelkovej fi rmy Stuart 
Weitzmann za 574 miliónov US dolárov, aby zlep-
šila imidž fi rmy a upadajúci predaj. Coach chce 
teraz zmeniť dizajn obchodov aj systém vysokých 
zliav. Je presvedčený, že tento krok mu pomôže 
viac sa uplatniť v medzinárodnom obchode. 

 ZINEDINE ZIDANE AKO 
NOVÁ TVÁR MANGO
Španielsky maloobchodný reťazec rýchlej 

módy Mango si vybral bývalého francúzskeho 
futbalistu Zinedine Zidaneho za tvár svojej kam-
pane do pánskej kolekcie na jar a leto 2015. Na 
fotoshootingu v Madride bol 42 ročný Zidane 
zvečnený v najnovšej kolekcii Mango Man v 
casual pletenom oblečení s geometrickými vzor-
mi, patchworkom v prírodných khaki odtieňoch. 
Elegantná kolekcia ponúka oblečenie z rôznych 
tkanín v šedých a modrých odtieňoch.

 NOVÝ ROČNÍK SÚŤAŽE 
CENA MLADÝCH MÓD-
NYCH NÁVRHÁROV 2015
Luxusná skupina LVMH vyhlásila druhý roč-

ník súťaže o Cenu mladých módnych návrhárov 
2015. Návrhári z celého sveta do veku 40 rokov 
mali možnosť sa do 8. februára 2015 zaregistro-
vať a potvrdiť svoj záujem o účasť. Víťazi získajú 
grant vo výške 300 000 € a 12 mesačnú stáž 
v špecializovanom tíme LVMH. Účastníci už musia 
mať predvedené a predané najmenej dve dámske 
a dve pánske kolekcie ready-to wear. Zoznam 
prvých desiatich návrhárov vyhlási už začiat-
kom marca hviezdna porota: Ghesquière Nicolas 
(Louis Vuitton), Marc Jacobs, Karl Lagerfeld,  
Phoébe Philo (Céline) a Jonathan Anderson 
(Loewe). 
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Už začiatkom roka 2015 prichystalo bratislavské nákupné centrum Aupark 
nové prekvapenia. Novoročným predsavzatím bolo ošatiť Aupark do nového 
„oblečenia“. Od 5. januára sa začali uskutočňovať prvé úpravy a zmeny, 
ktorých konečným dátumom má byť október 2015. Rekonštrukcia bude zame-
raná na dizajn a architektúru centra. Jedným z jej hlavných cieľov je zlepšiť 
prirodzený pohyb a orientáciu návštevníkov centra, zlepšiť úroveň služieb 
a vytvoriť pozitívnu atmosféru a novú estetickú úroveň interiéru. Návštevníci 
ocenia viac svetla a ekologickejší prístup k spotrebe energie, ako aj nové 
oddychové zóny so štýlovým nábytkom. Cena nového outfi tu Auparku sa odha-
duje na 15,5 milióna eur.

Do prvej fázy rekonštrukcie nákupného centra je zahrnuté hlavné átrium, spolu 
s rekonštrukciou podláh, stropov, oddychových zón a výkladov. Cieľom rekonštruk-
cie je vytvoriť pohodlné a príjemné prostredie, v ktorom sa návštevníci budú ľahko 
pohybovať. „Hlavné átrium je rušným priestorom nášho centra s vysokou koncen-
tráciou návštevníkov. Z tohto dôvodu okrem dizajnových zmien prinášame „nášmu 
srdcu“ odľahčenie v podobe nových eskalátorov, ktoré nahradia doterajšie priehľad-
né schody a zabezpečia plynulejší tok ľudí,“ hovorí Arnaud Burlin, výkonný riaditeľ 
Unibail-Rodamco pre strednú Európu a Rakúsko. Eskalátory budú mať prepravnú 
kapacitu 3 600 ľudí za hodinu a mali by významne zlepšiť vertikálny tok zákazníkov 
v centre. Okrem rekonštrukcie hlavného átria zmenou prejde aj celý vnútorný dizajn 
obchodného centra. Čo sa týka farieb, prevládať budú odtiene bielej, sivej a hnedej. 
Do interiéru budú zahrnuté aj prvky z dreva a kovu. Aupark sa teda prezlečie do 
štýlu s dotykom luxusu – Urban Chic. Ozdobou hlavného átria bude nepochybne 
aj fontána s efektom vĺn či nový panoramatický sklenený výťah dekorovaný dia-
mantovým vzorom. V rámci rekonštrukcie budú vynovené aj toalety, kde pribudne 
make-up kútik pre dámy a miesto na prebaľovanie bábätiek. Do oddychových zón 
a food courtu bude umiestnený nový dizajnérsky nábytok. 

Rekonštrukcia osvetlenia v celom centre prinesie trikrát viac svetla do interiéru. 
Nový inteligentný šetriaci systém bude riadiť nielen osvetlenie, ale aj eskalátory, 
čím sa spotreba energie v centre výrazne zefektívni. 

Aupark sa 
prezlečie! 
VERONIKA CHMELÁROVÁ, FOTO: SAGUEZ&PARTNERS

Fleur Cup B – H, www.RosaFaia.com

STYL – KABO
21.– 23. 2.15

Brno – Výstaviště
pavilon P
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Platby smartfónmi v obchodoch 
sú na vzostupe 
ZDROJ: DELOITTE, SPRAC. DK, WWW.RETAILMAGAZIN.SK, FOTO: SAMPHOTOSTOCK.CZ

V roku 2015 by mal u spotrebiteľov nastať prelom smerom k širšiemu využívaniu 
platby smartfónmi v obchodoch. Uvádza to 14. vydanie štúdie spoločnosti Deloitte 
s názvom Prognózy pre oblasť technológií, médií a telekomunikácií (TMT). Okrem 
toho Deloitte očakáva, že tlačené knihy budú aj naďalej dominovať v nakladateľskom 
sektore a budú tvoriť 80 % všetkého predaja kníh podľa hodnoty a počtu. Rok 2015 
má byť rokom, keď podniky predbehnú spotrebiteľov, pokiaľ ide o zavádzanie nových 
technológií, ako napríklad trojrozmerná tlač, internet vecí a drony. 

RIEŠENIE MOBILNÝCH POŽIADAVIEK 
Deloitte tiež v rozpore s predošlými odvetvovými prognózami o konci rastu smart-

fónov predpovedá, že v roku 2015 zaznamenáme 1 miliardu modernizácií, čo naz-
načuje, že trh ešte nedozrel ani nestagnuje. „Smartfóny sa už používajú na kontrolu 
zostatkov, prevod peňazí a transakcie na internete, ale v globálnom meradle sa ešte 
nestali „mobilnou peňaženkou,“ uvádzal Peter Horovčák, riaditeľ oddelenia consul-
tingu spoločnosti Deloitte. „Predpokladáme, že rok 2015 bude prvým rokom, kedy 
sa vyriešia všetky bežné mobilné požiadavky, čo uľahčí možnosti platby smartfónom 
s jednoducho nastaviteľnou bezpečnosťou,“ dodáva P. Horovčák.

SPOTREBITELIA AKO MOTOR POKROKU?
Minulý rok naznačil odklon od trendu poslednej dekády, ktorým bolo sprístupňo-

vanie informačných technológií spotrebiteľom. Signálom je napríklad relatívne malý 
záujem spotrebiteľov o nositeľnú technológiu, ako napríklad inteligentné okuliare. De-
loitte však v roku 2015 očakáva, že tieto technológie sa v ešte väčšej miere presunú 
do podnikov a nositeľné technológie, trojrozmerná tlač, drony a internet vecí budú 
skôr plniť potreby podnikov ako spotrebiteľov a viesť k ich vyšším tržbám. Ďalšími 
dôležitými bodmi tohtoročnej prognózy pre sektor TMT, ktoré budú mať v roku 2015 
vplyv na trh, sú:

TECHNOLÓGIE 
• Koniec sprístupňovania IT spotrebiteľom? V roku 2015 sa zavádzanie techno-

lógií začne presúvať späť na podnikový trh, čím dôjde k obratu trendu z posledného 
desaťročia, keď masové zavádzanie technológií, napríklad smartfónov s veľkou obra-
zovkou a tabletov, začínalo u spotrebiteľov.

• Internet vecí skutočne tvoria veci, a nie ľudia. V roku 2015 viac ako 60 % 
z jednej miliardy globálnych bezdrôtových zariadení internetu vecí kúpia, zaplatia 
a budú využívať podniky – napriek zameraniu médií na spotrebiteľov kontrolujúcich 
svoje termostaty, svetlá a spotrebiče (od práčok po kanvice na čaj). Predpokladá sa, 
že hardvér internetu vecí má hodnotu 10 miliárd USD, ale najdôležitejším faktom je 
objem služieb podnikov, ktoré tieto zariadenia umožňujú: okolo 70 miliárd USD. 

• Drony: ostro sledovaná medzera na trhu. V roku 2015 budú mať drony uplat-
nenie v rôznych priemyselných a štátnych sektoroch. Deloitte predpokladá, že predaj 
nevojenských dronov (známych aj ako bezpilotné lietajúce stroje) dosiahne približne 
300 000 kusov, takže sa ich bude používať viac ako milión. Hoci väčšinu nakúpia 
spotrebitelia alebo profesionáli, skutočnú hodnotu bude vo veľkej miere tvoriť použí-
vanie na podnikové účely. 

• Trojrozmerná tlač je revolúcia. Ale nie taká, ako si myslíte. V roku 2015 sa 
globálne predá takmer 220 000 trojrozmerných tlačiarní v hodnote 1,6 miliardy USD, 
ale je nepravdepodobné, že „každý bude mať doma továreň“. Deloitte odhaduje, že asi 
80 % z hodnoty všetkých trojrozmerných tlačiarní bude plynúť spoločnostiam namies-
to spotrebiteľov, takže k skutočnej revolúcii dôjde na podnikovom trhu. 

• Batérie do smartfónov – lepšie, ale žiadny zásadný prelom. Dlhšia životnosť 
batérie pravdepodobne zostane kľúčovým faktorom pre spotrebiteľa pri výbere svojho 

ďalšieho smartfónu. V roku 2015 sa technológia nabíjateľnej lítiovo-iónovej (Li-Ion) 
batérie používanej vo všetkých smartfónoch zlepší len mierne. Kapacita, resp. počet 
miliampérhodín (mAh) sa zvýši najviac o 5 % v porovnaní s modelom z roku 2014 
s rovnakými rozmermi a napätím.

• Rozmach osobného odberu pri nákupe na internete – výhoda pre spotrebiteľa, 
výzva pre obchodníkov. Počet miest osobného odberu v Európe dosiahne v roku 2015 
pol milióna, čo je 20 % nárast oproti minulému roku. Osobný odber poskytuje zákaz-
níkom možnosť vyzdvihnúť si tovar zakúpený na internete napríklad v osobitnej časti 
obchodu, v obchodnom centre alebo v bezpečnej schránke v tranzitnej stanici.

• Nanosatelity na vzostupe, ale ešte neprevládajú. Do konca roka 2015 bude na 
obežnej dráhe viac ako 500 nanosatelitov (s hmotnosťou menej ako 10 kg). Nanosate-
lity sú atraktívne z viacerých dôvodov: sú lacnejšie ako konvenčné satelity, ľahšie, jed-
noduchšie sa montujú a testujú a ľahšie sa dopravujú na obežnú dráhu. Hoci dokážu 
zvládnuť čoraz komplexnejšie úlohy, pravdepodobne budú doplnkom na existujúcom 
trhu s veľkými satelitmi a nenahradia ho.

MÉDIÁ 
• Tlač nie je mŕtva, aspoň pri knihách. Tržby z predaja tlačených kníh budú päťkrát 

vyššie ako tržby z predaja elektronických kníh. Elektronické knihy nenahradili tlačené 
knihy rovnakou mierou, ako poklesli tržby z predaja CD, tlačených novín a časopisov. 
Mladí ľudia (vo veku 18 – 34 rokov) majú rovnaký vzťah k tlačeným knihám ako ich 
rodičia a čítajú zhruba rovnako ako staršie ročníky, pričom sú ochotní za ne platiť. 

TELEKOMUNIKÁCIE 
• Bezkontaktné mobilné platby sa (konečne) rozmáhajú. Koniec roka 2015 bude 

prelomový z hľadiska používania mobilných telefónov na platby v obchodoch na ce-
lom svete. Práve v tomto roku sa prvýkrát vyriešia rôzne predpoklady ich bežného 
uplatnenia – uspokojenie fi nančných inštitúcií, predajcov, spotrebiteľov a dodávateľov 
zariadení. V roku 2015 sa približne 10 % všetkých smartfónov na svete bude používať 
na platbu v obchode najmenej raz za mesiac, v porovnaní s menej ako 0,5 % (na čele 
sú priekopníci z Japonska) z približne 450 miliónov smartfónov v polovici roka 2014. 

• Trh modernizácie smartfónov po prvýkrát prekročí miliardu. V roku 2015 sa na 
celom svete predá 1,35 miliardy smartfónov, ale viac ako miliarda z nich budú moder-
nejšie telefóny – nové telefóny pre tých, ktorí už jeden majú. Cyklus modernizácie sa 
možno predlžuje, ale veľkosť obrazovky, rýchlosť, pamäť, softvér a dizajn budú naďalej 
zdrojom rastu výmeny smartfónov. 

• Priepasť v pripojení sa prehlbuje vďaka rýchlemu zavádzaniu gigabitového inter-
netu. Globálne porastie počet domácností so širokopásmovým internetom o približne 
2 % na 725 miliónov a priemerná rýchlosť širokopásmového internetu vo väčšine krajín 
sa zvýši o 20 %. Rozdiel medzi používateľmi s prístupom k najrýchlejšiemu internetu 
a používateľmi so základnou rýchlosťou sa bude v roku 2015 zväčšovať, takže rôzne 
domácnosti budú mať rôznu skúsenosť, najmä s aplikáciami náročnými na rýchlosť, ako 
napríklad sledovanie videa. Na internete sú si všetci rovní, ale niektorí sú si rovnejší.

V tomto roku sa globálny objem nákupu smartfónmi v obchodoch zvýši o viac 
ako 1 000 % v porovnaní s predošlým rokom. Mobilná peňaženka však ešte 
nenahradí tradičnú peňaženku. 
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Okrem toho na území Nemecka platí pre nemeckých i zahraničných zamestnancov minimálna mzda 
v určitých odvetviach. Znamená to, že všetkým zamestnancom, ktorí na území Nemecka pracujú v danom 
odvetví, patrí odmena za prácu prinajmenšom vo výške minimálnej mzdy záväzne platnej v tomto odvetví. 
Pritom nie je podstatné, či je ich zamestnávateľ z Nemecka, alebo zo zahraničia. Odvetvové minimálne 
mzdy majú zatiaľ v každom prípade prednosť pred zákonnou minimálnou mzdou, a to aj pokiaľ sú nižšie 
ako 8,50 eur. Avšak najneskôr od 1. januára 2017 musia aj tieto mzdy dosiahnuť výšku aspoň 8,50 eur 
za hodinu.

 VÝŠKA MINIMÁLNEJ MZDY V SR A ČR PODSTATNE NIŽŠIA
Minimálna mzda sa v SR od 1.1.2015 zvýšila o 7,95 %, resp. o 28 eur na 380 eur. Minimálny hodinový 

zárobok tak v tomto roku dosiahne 2,184 eur namiesto 2,023 eur z roku 2014. Zákonník práce SR defi nuje 
šesť stupňov náročnosti práce, pričom minimálny mzdový nárok na najnižšom stupni je rovný zákonom 
určenej minimálnej mzde. Stupeň náročnosti práce určuje zamestnávateľ podľa najnáročnejšej pracovnej 
činnosti, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve.

České zákony v prípade minimálnej mzdy jednoznačne sledujú skôr východné hranice... teda slovenské. 
Vláda ČR schválila nariadenie, ktorým sa od 1. januára 2015 zvýšila minimálna mesačná mzda zo súčas-
ných 8 500 Kč na 9 200 Kč a minimálna hodinová mzda tým vzrastie z 50,60 Kč na 55 Kč. Nariadenie 
počíta tiež s valorizáciou najnižšej úrovne garantovanej mzdy pre zamestnancov, ktorých mzdy nie sú 
dojednané v kolektívnych zmluvách a pre zamestnancov vo verejných službách a správe, ktorí za prácu 
dostávajú plat. Zaručené mzdy sú odstupňované podľa zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti vykoná-
vaných prác. Minimálne tarify pre jednotlivé profesie sú rozdelené do ôsmich skupín (príloha k nariadeniu 
vlády ČR č. 567/2006 Zb.).

Minimálna mzda 
v Nemecku – 
štvornásobok tej našej...
ZDROJ: ATOK, SPRAC: SICH

Od 1. januára 2015 platí na území Nemecka zákonná minimálna mzda vo výške 8,50 eur za hodinu 
pre nemeckých i zahraničných zamestnancov, ktorým nepatrí odvetvová minimálna mzda. Znamená 
to, že tí zamestnanci, ktorí vykonávajú činnosť na území Nemecka, musia za svoju prácu dostať od 
svojho zamestnávateľa aspoň 8,50 eur za hodinu, či už sa jedná o nemeckého alebo o zahraničného 
zamestnávateľa. Taktiež pri odmeňovaní za prax či stáž má zásadne platiť zákonná minimálna mzda. 
Z týchto pravidiel však existujú výnimky vzťahujúce sa na určité skupiny zamestnancov a praktikan-
tov.

Petícia 
nepomohla
DARINA VITTEKOVÁ

Stredná odborná škola podnikania na Veľkomorav-
skej ulici v Trenčíne je defi nitívne zrušená. Tomuto 
rozhodnutiu predchádzali mnohé protesty, apelácie 
aj petícia proti zrušeniu školy, ktorú podpísalo 
5 511 ľudí. Nepomohlo.

Trenčiansky samosprávny kraj vydal rozhodnutia 
týkajúce sa optimalizácie škôl a školských zariadení, 
ktoré si vyžadujú aj nepopulárne opatrenia. Cieľom toh-
to rozhodnutia malo byť zníženie počtu tried gymnázií, 
obchodných akadémií a tiež zníženie počtu tried v od-
boroch ekonomika, organizácia, obchod a služby. Vše-
obecné záväzné nariadenie má priniesť o 572 žiakov 
viac do technických odborov. Rozhodnutie sa dotklo aj 
trenčianskej SOŠ podnikania na Veľkomoravskej ulici. 

Dôvodmi naň boli okrem iného aj argumenty 
o duplicite učebných odborov alebo o konkurencii tejto 
školy pre obchodné akadémie. Riaditeľ SOŠ podnikania 
Vladimír Mojto považuje argument, že by SOŠ podni-
kania bola konkurentom pre obchodné akadémie, za 
účelovo vykonštruovaný a vyslovil sa zásadne proti 
radikálnemu a účelovému zrušeniu inštitúcie. Konečné 
rozhodnutie však padlo v neprospech SOŠ podnikania, 
ktorá končí k 31.8.2015. Presťahuje sa do SOŠ OS na 
Jilemnického ulici, kde študenti budú môcť doštudovať 
svoj odbor. 

Napriek tomu, že textilný a odevný odbor nebol nos-
ným učebným odborom na tejto škole, jeho študenti sa 
pravidelne zúčastňovali súťaží ako bola Zlatá Fatima 
junior alebo Módna línia mladých a iných, na ktorých 
pravidelne získavali niektorú z cien. Tieto stredoškolské 
talenty tak musia ustúpiť technickým odborom.
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najnovší špičkový CAD software – modelovanie, konštrukcie 
a polohovanie strihov. Systém s vysokou produktivitou práce a so všetkým, 
čo od takého systému môžete očakávať.

plottery pre CAD systémy

špičkový systém pre automatické polohovanie strihov

malé a veľké cuttery – stroje pre automatické strihanie látok a prírodných koží

pokladacie linky

AccuMark™ 9

AccuPlot
NESTERserver™

GERBER cutter™  
GERBER

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

Srdečne vás pozývame do nášho stánku 
v pavilóne P 244  na výstave STYL-KABO 

21. – 23. 2. 2015 v Brne. 

Na stretnutie sa tešíme aj na našich kontraktoch 
dňa 8. 3. 2015 v hoteli Marlene***, Veľká Rača, Oščadnica. 

Ubytovanie je možné rezervovať 
na tel. č. 041/4382 733 alebo 0905 447 056.  
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Výhradné zastúpenie pre ČR a SR 
URBAN GROUP, s.r.o., Podnikatelská 565, 19011  Praha 9 – Běchovice, info@urbangroup.cz, +420 602 758 298

www.urbangroup.cz
Zastoupení značek: Rich and Royal, Jockey, ESPRIT, Comtessa, bruno banani, Gisela



Kevin Costner, Partner of Arqueonautas.comKevin Costner, Partner o

V/O ZASTÚPENIE PRE SLOVENSKO:kilepa, s.r.o., CUKROVÁ 6, TRNAVA , MOBIL: +421 903 707 888
E-MAIL:OT TO@MUSTANG.SK
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PREKVAPIVO DOBRÁ CENA

NÁVRH PRIESTOROV VÝROBA DOPRAVA

www.medcom.sk
ADRESA VZORKOVNE: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

Tel./Fax:+421 (0)2 444 55 777, Mobil: +421 (0)905 415 777, E-mail: medcom@medcom.sk


