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Viac informácií nájdete na www.styl.eu 
a www.kabo.cz



PRÍHOVOR
Asi pred týždňom

vysielala Česká televízia
dokument o textilnej
výrobe v Čechách.
Pravdepodobne už
medzi nami nie je nikto,
kto by si ešte pamätal
vznik Tepny Náchod.

Presný rok jej vzniku neviem ani ja, ale viem,
že existovala už pred prvou svetovou vojnou.
Prežila aj druhú svetovú vojnu, budovanie
komunizmu, no neodolala hospodárskej „obro-
de“ spoločnosti po nežnej. Nie, nechcem spo-
mínať na dávno minulé doby, bolo by to ako
hľadanie strateného času. Tak sa dokument
nazýval. 

Snímka mi pripomenula, ako čas rýchlo letí
a ako sa za dvadsať rokov všetko zmenilo. Aj
ľudia - ich prístup a priority. Súčasnému stavu
textilného a odevného priemyslu aj s odkazmi
minulosti venujeme v poslednom tohtoročnom
vydaní štyri strany. Je to niečo ako vyúčtovanie
s jeho minulosťou.

Dve strany tohto čísla venujeme nekonečné-
mu kolotoču okolo grafických symbolov oše-
trovania textílií. Aj toto je o ľuďoch. Rozhovor
s docentom Josefom Ťapťuchom je síce
z trošku iného súdka, avšak nemenej
zaujímavý, navyše optimistickejší. Tiež
o človeku. 

Blížia sa vianočné sviatky a aj keď
sa obchod chová až neľudsky, keď
regály preplní vianočným tovarom
už októbri, sú predovšetkým
o ľuďoch a vzťahoch. Prajem
vám v mene redakcie, aby ste
počas sviatkov striasli zo
seba stres a keď vkročíte do
nového roka, aby ste už
poznali svoje priority.
Aby ste, ako kedysi
Tepna Náchod, preko-
nali hospodárske
turbulencie
a prežili do ekono-
mickej istoty. 

TRENDY
Leto v znamení pruhov a dĺžok
4 – 5
Letná uvoľnenosť
6 – 7
Deťom 
svedčia farby
8 – 9
Aké by to 
bolo leto bez
úpletov!
10 – 11
Topánky 
a kabelky
priznajú
farbu
12 – 14

3MÓDA REVUE 4/2011

V TOMTO ČÍSLE

MÓ
DA

 R
EV

UE
de

ce
mb

er
 2

01
1

MÓDA revue – odborný časopis. Štvrťročná periodicita. Vydáva: Expa Group, s. r. o., 

(reg. číslo: EV 623/08). Ročník 16., číslo 4/2011.  ISSN 1336-071X, reg. číslo MK SR

EV 3593/09. Riaditeľka vydavateľstva: Ing. Silvia Chmelárová. Vedúca redakcie: Mgr. Darina Vitteková. 

Redakčná rada: akad. mal. Iveta Ledererová, Ing. Kamil Chmelár. Adresa redakcie: Expa Group, s. r. o., Magurská 16, 831 01 Bratislava. 

Tel./fax: 00421/2/5479 2045, tel.: 00421/2/5479 2044, 5479 2426. E-mail: info@modarevue.com, www.modarevue.com.  

Jazyková úprava: Mgr. Darina Vitteková. Sadzba, grafická úprava a litografie: Dolis. Redakcia nezodpovedá za obsah uverejnenej reklamy, ktorá je

obsahom aj rubriky „Predstavujeme“. Všetky autorské práva vyhradené © MÓDA revue. Dátum vydania: 25.11.2011. Cena: 2,50 € / 75,00 Kč. 

PREDSTAVUJEME
Americké značky smerujú na náš trh 28

POSTREHY
Mexiko zachraňuje svoj trh, Luxusné
značky kríza asi nepoznačí, Prioritou
Adidasu sú ruské trhy 29
Prípravu pokladníc neodkladajte,
Zhrnutie zmien týkajúcich sa 
podnikateľov, Obchodujete už také 
na internetu – Benefit 30 – 31
Polemika okolo piatich malých obráz-
koch nemá konca 32 – 33 
Dnes sa musíme tešiť už 
aj z maličkostí 34 – 37

REPORTÁŽ
Čísla svedčia o úspechu – SIMM, 
Las Rozas Village, Who’s Next, 
Obzretie za veľtrhmi GDS a Global
Shoes 16 – 17

Sponzori podržali Cibeles FW Madrid,
Lákavé menu doplnkov – Mipel, Micam,
Bratislavskú Cvernovku obsadili 
Zlí chlapci 18 – 19

Prehliadka za milióny, Móde nie som
neverná – Iveta Ledererová 20

MÓDNE FÓRUM
Úspech založený na dôvere, 
SOS podpätky
21
Kritériom veľtrhu
nemusí byť len objem
objednávok a počet
návštevníkov
22
Bižutéria XXL,
Džínsy s podpisom
Naomi
23
Srdce Afriky, 
Jedna rovná sa štyri, 
O španielsku Jotu sa 
zaujímali aj Slováci
24
Výstavy a veľtrhy, 
Značka KOOI KNIT
25
Národná rozprava o dizajne
26

POZVÁNKA
ISPO ponúkne viac 27

Na obálke: 

Výrobca vrchných pletených odevov na všetky príležitosti 

s podielom ručnej práce pri finálnej úprave.

KOOI-KNIT GmbH

Döllgast-Straße 5

D-86199 Augsburg

Nemecko

T +49 821 59001 50

F +49 821 59001 55

info@kooi-knit.eu

www.kooi-knit.eu



Ružové opojenie z leta roku 2011 pokračuje plnou silou do ďalšej letnej se-
zóny. Dominovať bude ružová – fuksiová, ale viac pastelová, fialková, levandu-
ľová a vresová. K nim sa do zaujímavého kontrastu stavia oranžová, ktorá
často prejde do červenej, slnečná žltá, žiarivá modrá a tyrkysová zelená.
S farbou na odevoch sa môžeme stretnúť monochrómne alebo vo farebných

TRENDY

Dámska konfekcia na jar a leto 2012

FOTO: FRAZER HARRISON FOR MERCEDEZ BENZ FASHION WEEK BERLIN A ARCHÍV

NINA PROVAAN SMETANOVÁ

Hra farieb a vzorov, ktorá v lete nesmelo začínala, vypukne v sezóne jar a leto 2012 naplno.
Väčšina módnych prognóz sa potvrdila. Po rokoch váhania žiari móda farbami. Živé
a nápadné tóny zatlačili doposiaľ vládnuce farebné neutrály do pozadia. Hlavným mottom
sezóny je optimizmus a radosť zo života. 

Leto v znamení 
pruhov a dĺžok
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blokoch, zaujímavo kombinovaných na jednotlivých odevoch a samozrejme vo
vzoroch. 

Farby a vzory patria k sebe, preto nás neprekvapí výber zaujímavých po-
tlačí. Nastávajúce leto by sme s pokojným svedomím mohli nazvať pruhova-
ným, vďaka veľkému počtu prúžkov, no častejšie širokých dvoj-
a viacfarebných pruhov. Výrazné farby sú samozrejme na motívoch inšpirova-
ných trópmi – tropickými rastlinami, plodmi, potom fantazijné fotografické

vzory a drobné potlače
inšpirované kvetenou ba-
bičkiných záhrad. Hlavným materiá-
lom tohto leta bude šifón, aj viskózový,

a samozrejme polyesterový. Vrstvenie, aranžovanie
a zavinovanie jednofarebného aj vzorovaného šifónu

umožňuje nespočetné množstvo zaujímavých
a nepredvídateľných farebných kombinácií. 

V tvarovom riešení odevov však na nás až toľko nového
nečaká. V mladej móde stále víťazia inšpirácie šesťdesiatymi
a sedemdesiatymi rokmi minulého storočia. Nové sú vo svo-
jej dobe nemysliteľné kombinácie týchto dvoch diametrálne

odlišných odevných štýlov. Elegantná a nadčasová móda zase

vsadila na tridsiate a osemdesiate roky minulého
storočia. 

V záplave farieb a vzorov nesmieme zabud-
núť na dve ďalšie veľmi dôležité farby – čier-

nu a bielu. Klasika, ktorá nikdy z módy ne-
odíde. 

Veľkým trendom budúceho leta sú
dlhé dĺžky.  Letná maxi dĺžka siaha po

členky a pri avantgarde až po zem, častá
bude aj midi dĺžka siahajúca asi do pol lýtok. Stále čas-

tejšie je vyhľadávaná ľahko kryjúca kolená lady dĺžka. V letnej mla-
dej, plážovej a spoločenskej móde samozrejme zostáva mini. 

Na skutočný návrat farby sme čakali viac než dvadsať rokov.
Nebojte sa preto oživiť šatníky svojich zákazníčok niečím výrazne fa-
rebným. Na začiatok to môže byť aj niečo menšieho, napríklad len
doplnok pre radosť. Optimizmu totiž nikdy nie je dosť. 
Viac foto na www.modarevue.com. 

TRENDY
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V hre sú novodobé kreácie módnych tvorcov s celou škálou predmetov, ktoré sa prejavia nezvyčajnými,
futuristicky riešenými formami alebo hravý a farebný patchwork ako z cirkusovej manéže, či novodobý
grunge štýl, ktorý vrství odľahčené odevné súčasti do zdanlivo objemného celku. Obľúbený je tiež strohý
minimalizmus. V pánskej módnej konfekcii budú najmä tri témy reagovať na súčasný mnohostranný životný
štýl, ktorý módu pozitívne ovplyvňuje a ona zas na jeho požiadavky citlivo reaguje. 

TRENDY

Pánska konfekcia na jar a leto 2012

D CLUB, FOTO IFEMA/CIBELES MADRID, MBFW BERLIN A ARCHÍV AUTORKY

Nasledujúce jarné a letné obdobie bude pre pánsku módnu konfekciu v znamení voľnosti. 
Tá síce túto oblasť už dlhší čas ovplyvňuje, ale len teraz prepukne naplno. Zotrvačnosť 
a malá náklonnosť časti pánskej populácie k výrazným zmenám umožnila zotrvanie
konzervatívnych a klasických tendencií, predovšetkým vo sfére tradičných odevov. 

Letná uvoľnenosť
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UVOĽNENÁ KLASIKA
Tradičné a klasické formy pánskych odevov – obleky a saká budú obohate-

né dotykom kreativity a fantázie, ktoré dodajú nositeľovi pocit sebaistoty
a svetáctva. Nekonvenčné spojenie všetkých odevných súčastí a doplnkov sta-
via neformálnu klasiku do kategórie, ktorú môžeme nazvať elegantnou nedba-
losťou či nonšalanciou. Táto skupina bude používať obmedzenú škálu farieb

v neutrálnych stredných tónoch,
nebudú výrazné ani vzorové kresby,

ktoré sa sústredia nanajvýš na jem-
né prúžky a falošné uni vzory.
Predpokladom budú perfektné od-
ľahčené a porézne tkaniny
z jemnej merino vlny, prípadne
v zmesiach s bavlnou, ľanom,
hodvábom či kašmírom. Štíh-

le a pohodlné formy sa len
nepatrne menia v šírkach a dĺžke

chlopne, na zadnom dieli bude prevažne jeden
centrálny rozparok. Zmeny budú v detailoch vreciek, radení

gombíkov na rukávoch aj vnútornom vybavením. Samostatné sa-
ká sa budú líšiť výberom materiálov, ktorý sa sústredí na bavlny,
ľan a zmesi s vlnou. Farby budú živé a svieže, okrem neutrálov.
Aktuálne budú blejzre a klubové saká. Nohavice budú mať voľ-

ný a pohodlný strih, niekedy skrátenú dĺžku, hoci aj vyhrnutím. Bavlnené košele
budú mať krátky rukáv, golier s možnou rozhalenkou. 

CASUAL A VOĽNÝ ČAS
Pánske odevy pre túto do-

bu budú veľmi ležérne, fareb-
né aj bezfarebné, uvoľnené,
bez diktátu pravidiel a napriek
tomu jasne definované. Budú
odľahčené, slušivé,
s možnosťami kombinácií.
Saká majú uvoľnený strih, ma-
jú síce dokonalú formu, ale sú
mäkko konštruované. Iným ty-
pom budú safari a indické ko-
loniálne kabátiky a klubové
saká, tradičné bundy do pása
(bombery), či veľmi skrátené
trenčkoty a parky. Vyšisovaná

farebnosť a ľahké pokrčenie či opranie len umocní historickú náladu.
Džínsové nohavice budú v letnom vyhotovení, plátenné

vreckové typy v normálnych aj krátkych dĺžkach,
tie dlhé sa vyhrnú k členkom. 

Košele budú z jemnej bavlny, s malým,
často prepínacím golierikom, krátke rukávy sa bu-

dú dať ľahko vytvoriť vyhrnutím dlhých, zapnutých
pásikom. Nenápadným, ale dôležitým

detailom budú značky
a logá. Farby budú so-
fistikované – biela,
svetlo modrá, šedá,
fialová i zelenkavá
v kombinácii so ži-
vou indigovou,
červenou, zele-
nou, hnedou,
žltou
a oranžovou far-
bou. Čierna
a námornícka

modrá sú farby,
ktoré nechýbajú

v žiadnej pánskej fa-
rebnici. 

STREET STY-
LE & ŠPORT

Street style je vý-
znamný a úzko súvisí
s mestským športova-
ním. Vysoko funkčné
odevy sa najnovšie vy-

značujú kvalitatívne vyš-
ším krajčírskym spraco-
vaním. Ide predovšetkým
o svet značiek a foriem, ktoré
umožnia voľnosť pohybu. Minimalistický
vzhľad košieľ, nohavíc a búnd oživia rafino-

vané detaily.
Viac foto na www.modarevue.com.

TRENDY
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V sezóne jar a leto bude mať detská móda
prázdninový charakter. Využije najmä prírodné ma-
teriály – bavlnu, viskózu a zmesi, no najmä odľah-
čené modifikácie tkanín a pletenín. Paleta farieb bu-
de veselá, niekedy až žiarivá a často sa bude kom-
binovať s béžovou, šedou, tmavou modrou a bielou.
Toto všetko sa v detskej móde na jar a leto 2012
spája v šiestich trendových skupinách. 

MALÍ CESTOVATELIA
Čas prázdnin je časom cestovania. Praktické

odevy sa inšpirujú koloniálnym a safari štýlom.
Predstavujú pohodlné nohavice ku kolenám alebo
zapínacie sukne, niekedy s protizáhybmi, predĺžené
sačká a safari kabátiky s vreckami, doplnené
bavlnenými košeľami a tričkami s potlačami

TRENDY
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Detská konfekcia na jar a leto 2012

D CLUB, FOTO: G. GIANONNI/PITTI IMMAGINE BIMBO

Deti sú naše miniatúry, ktorým odovzdávame nielen naše DNA ale aj nápady z „dospeláckej“
módy. A tá sa vie prispôsobiť tým najmenším aj tým v pokročilejšom detskom veku. 
Na detské odievanie sa kladie mnoho požiadaviek pridaných hodnôt – zdravotná nezávadnosť,
komfort pri nosení, komfort pri obliekaní, voľnosť pohybu, celková funkčnosť a ľahká
údržba. Dôraz sa kladie aj na optimistické farby, typy a veľkosť vzorov a dekorácií
zohľadňujúcich vek dieťaťa. 

Deťom svedčia farby
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zvierat. Farby sú prírodné – hnedá, béžová, oranžo-
vá a zelená v kombinácii s bielou a sýto žltou.
Obľúbenými doplnkami budú klobúčiky, šatky
a batôžky. 

STREET STYLE
Je odvodeninou od športového štýlu módy ulice

mladých, je to štýl, ktorý uctieva džínsy vo všet-
kých podobách, najviac v letných svetlých
a vyblednutých modifikáciách nohavíc, viest
a bundičiek. Chlapci budú vyhľadávať pohodlné no-
havice všetkých dĺžok, polokošele a tričká
s potlačami grafít a príšeriek, pre dievčatá budú
dôležité šatové sukne, krátke saká a kabátiky.
Farby sa koncentrujú na sýtu indigovú aj vyblednu-
tú modrú, ostro zelenú, tyrkysovú, bielu
a oranžovú. 

SLADKÝ DIEVČENSKÝ SVET
Skupina určená najmä malým dievčatkám je

ľahko sladkastá, charakteristická zastretými aj jas-
nými farebnými pastelmi – zelenkavá, fialkastá,
žltastá, ružová a modrá v kombinácii s bielou. Ša-
tôčky budú mať empírový strih s viazaním na ra-
menách alebo budú prestrihnuté v pásovej línii,
v dĺžke nad kolená, ku kolenám, ale aj dlhšie.
Sukničky budú mať stupňovité volániky, ktoré
budú zdobiť aj iné časti odevu. 

NÁMORNÁ HLIADKA
Klasická inšpirácia námorníckymi uniformami je

interpretovaná predovšetkým farebnosťou – modrá,
biela, červená, zlatá. Využívať sa bude najrôznejšie
prúžkovanie a kombinácie kontrastných farieb.
Saká budú mať dvojradové zapínanie, nepremoka-
vé kabátiky a bundy, nohavice s množstvom vre-
ciek a pútok, ako na pracovných uniformách ná-
morníkov. 

NA PLÁŽI
Na detských odevoch zakvitnú v tejto skupine

veselé čisté farby ako červená, zelená, oranžová 
a fialová na celoplošných potlačiach v havajskom
štýle. Rozviate šaty aj chlapčenské kúpacie šortky
doplnia tielka, priliehavé body aj voľné tričká
s nápismi, grafikou a letnými morskými motívmi.

NA DEDINE U BABIČKY
Vidiecke retro blúzky a sukne s čipkami, výšiv-

kami, potlačami drobných kvietkov, ležaté okrúhle
golieriky doplnia dlhé voľné plátenné nohavice, za-
pínacie sukne a legíny.
Chlapčenské voľné
nohavice zas do-
plnia plátenné
kockované ko-
šele a vesty.

TRENDY
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Trendy leta 2011 plynulo nadväzujú na všetky úplety rokov minulých
a zďaleka to nie sú len tričká. Po niekoľkých rokoch sa vracajú ľahšie aj

ťažšie bavlnené úplety s hrubšou štruktúrou, luxusné značky však ne-
dajú dopustiť na pravý hodváb. Veľmi praktické a vyhľadávané sú

viskózové a zmesové pleteniny. Nemali by sme ale zabudnúť na chla-
divú vlnu – „cool wool“, ktorá v zmesi

s hodvábom znamená absolút-
nu špičku v ponuke na jar

a leto 2012.
Letný kardigan,

krátke aj dlhšie jed-
no alebo dvojrado-

TRENDY

Úplety na jar a leto 2012

Aké by to bolo 
leto bez úpletov!

10

Letnú módu si už bez úpletov nevieme ani predstaviť, pleteniny berieme ako
samozrejmosť, či už sú to tričká, plavky alebo svetríky. Napadlo vám
niekedy, že ešte pred sto rokmi úplet v dámskom šatníku neexistoval
a pred osemdesiatimi piatimi rokmi bol celkom výnimočný? Až v druhej
polovici dvadsiatych a tridsiatych rokoch minulého storočia sa začal
pomaly, ale iste veľký boom, ktorý s malými prestávkami trvá dodnes. 

NINA PROVAAN, FOTO MERCEDEZ BENZ FASHION WEEK BERLIN A ARCHÍV REDAKCIE
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vé sako sú absolút-
nou jedničkou

v úpletových odevných čas-
tiach, a to nielen v dámskej, ale

aj pánskej móde. Kabátik môže byť pletený do tvaru
alebo strihaný z pletenej metráže. V ponukách budú

športové aj veľmi elegantné typy, dá sa teda predpo-
kladať, že si každý bude môcť vybrať ten svoj správny

kardigan. 
Ďalší návrat slávia kabátiky s kapucňou a najnovšie aj bez ru-

kávov v predĺženej dĺžke. Retro štýl päťdesiatych rokov znovu pre-
búdza slávu malých svetríkov a twinsetov. Svetríky s malým guľatým

výstrihom a krátkym rukávom z veľmi jemných úpletov, často polopries-
vitných, dopĺňajú vesty z rovnakého materiálu s výstrihom do

V a s rukávom po lakeť. Tieto vesty sa dajú nosiť aj samostatne, pre-
hodené, len tak, cez ramená a silno evokujú módnu atmosféru polo-

vice minulého storočia. 
V inak veľmi farebnom lete si úplety vyhradili pre seba škálu

farieb typicky letných neutrálov, prednostne s chladnými tónmi,
nechýba však ani biela a čierna. Prevládať budú uni úplety
z vypletaných vzorov, dôležité budú prúžky a čipky.
Nesmieme zabudnúť na potlače, často jednofarebné alebo
tón v tóne, ktoré síce dopĺňajú, ale nenarušujú atmosféru let-
ných neutrálov. 

Nové úplety hravo zvládajú predtým tak problematickú
údržbu, väčšina z nich, vrátane vlny aj hodvábu, znesie aj

pranie v pračke. 
Viac foto na www.modarevue.com.
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Spomedzi farieb zažiaria nové farby – najmä expresívne, ako trávová ze-
lená, ružová, slnečná žltá, modrá a signálna červená. Farby sa budú apli-
kovať v blokoch, navzájom kombinovať a stále bude prítomná kontrast-
ná farba na podšívke. Nápadne ružové alebo červené podošvy sú fareb-
ne veselým základom pre balerínky a šnurovacie topánky. Farbu pri-
znajú ihličkové topánky – napové, lakovky, ale aj plátenky. 

Topánky a kabelky prejavia radosť zo života aj v strihoch. Budú jed-
noduché, s hladkými materiálmi a funkčnými doplnkami. Športové de-
taily, ako elastické pásky a remienky, vytvoria zaujímavý kontrast. 

Stredomorské a námornícke typy budú v športovom vyhotovení.
Novo interpretovaná bude obuv na jachty a vodné športy a popri nich
si budú vykračovať rôzne druhy espadriliek. Ich základom, ako vieme,

je lyková podošva, ktorá sa používa aj pri balerín-
kach, sandálikoch a šnurovačkách.

Ležérna ľanová obuv v pásikovej
optike doplní letný výber. 

Kožené topánky a kabelky na
leto 2011 sú plné kreatívnych
zmien, najmä vo výraze.

Vzdušné laserové perforá-
cie dávajú priestor na ši-

TRENDY

Obuv a kabelky na jar a leto 2012

DARINA VITTEKOVÁ, FOTO MESSE DÜSSELDORF, GDS, C. TILLMANN, MICAM, MIPEL, 
BRAZILIAN FOOTWEAR

Tak, ako farba prenikla do módy leta 2012, tak ňou ožijú aj kolekcie obuvi a kabeliek.
Presvedčili nás o tom vystavovatelia v septembri tohto roku, na veľtrhu
GDS v Düsseldorfe. Farby vôbec prinášajú oživenie, niečo nové
a presadzujú sa v móde na inú, emocionálnu úroveň. Leto 2012
bude sezónou kontrastov a nálad. Pritom sa bude klásť dôraz na
prirodzenosť, kvalitu spracovania a tradície, ktoré sa prejavia
najmä v materiáloch. Časté budú kombinácie kože a bavlny.

Topánky a kabelky 
priznajú farbu
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roký výber vzorov, kombinácií a strihových riešení. V obuvi sa často využívajú
na letných čižmičkách, kde sa ukazujú ako veľmi praktické riešenie, na kabel-
kách zas pôsobia veľmi atraktívne. Letné sandáliky budú stále na vysokých
podrážkach a ihličkových podpätkoch. Naopak, pevnú pôdu pod nohami po-
núknu mokasíny z velúrovej kože, topánky s korkovou podrážkou, spomínané
ľanové typy s lykovou podrážkou a balerínky. 

Stará dobrá klasika v pánskej móde topánok nevymrela. Zostáva remesel-
ná, autentická a androgénna. Typické detaily budapeš-

tianok a športových topánok nájdeme na plochých
šnurovačkách aj na typoch s vyššími pod-
pätkami. Ukážu rafinovanosť a letnú
ľahkosť. Perforácie, krídlové obložky

TRENDY
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a decentná dvojfarebnosť budú poznávacím znakom androgénnych typov topá-
nok. 

Zo vzorov sa často objavia vzory kvetov, nepreberné množstvo druhov re-
mienkov a praciek splní funkčné aj ozdobné funkcie. Veľké kvety rozkvitnú na
topánkach a kabelkách aj formou ozdôb, či už plátenných alebo kožených.
Vzory reptílií sa v menšej miere stále držia na scéne, najmä na sandáloch, ba-
lerínkach a lodičkách, aj na pánskej obuvi. 

Mnohé firmy sa odmietli vo svojich kolekciách vzdať gumených čižiem,
a tak ich v ponuke bolo stále dosť aj s inovovaným dezénom a povrchovou

úpravou. Mladá generácia si bude môcť vybrať zo širokého výberu plátenných
tenisiek s potlačami čísiel, sýtymi farbami a zlatými alebo striebornými apliká-
ciami. 

Zdá sa, že topánky a kabelky si našli veľmi široké pole pôsobnosti.
Výrobcovia ponúkajú toľko druhov, že do leta 2012 budú môcť bez obáv vy-
kročiť všetky generácie žien, mužov a detí, či už do mesta, na pláže, na športo-
viská, prechádzky alebo do práce. 

Viac foto na www.modarevue.com.
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Celkovo módny veľtrh SIMM navštívilo 10 783 návštevníkov, čo predstavuje 14
percentný nárast oproti minulému roku. Takisto sa rozšíril počet krajín, z ktorých
obchodníci prichádzali. K minuloročnému počtu 50 pribudlo ďalších 12 krajín, čo
jednoznačne potvrdzuje medzinárodný charakter tohto podujatia. Značne sa zvýšil
aj počet  obchodníkov z krajín Latinskej Ameriky - z Mexika, Argentíny, Kolumbie
a východnej Európy, konkrétne z Čiech, Slovenska a Poľska. Ďalší nárast zazname-
nal SIMM v počte vystavovateľov, kedy si oproti minulému roku polepšil o 16,5%,
čo konkrétne predstavovalo ponuku 755 vystavovateľov. Príjemne nás prekvapila
neutíchajúca trojdenná obchodná aktivita, ktorá bola súčasťou skoro všetkých vý-
stavných stánkov. Potvrdzujú to aj slová viacerých vystavovateľov, spomenúť mô-
žeme zástupcov značky Strenaand Derhy, ktorí napriek nie príliš optimistickému

očakávaniu,
v súvislosti so súčas-
nou ekonomickou si-
tuáciou v Španielsku,
boli nadmieru spokoj-
ní so získaným obje-
mom zákaziek, poč-
tom návštevníkov i
získaním nových
klientov. Spokojní boli
aj zástupcovia plážo-
vej módy a plaviek
značky Phax a Tartaruga, ktorí tiež potvrdili, že veľtrh splnil ich očakávania, a to
i napriek tomu, že SIMM nie je výlučne zameraný na túto komoditu. Dizajnérka spo-
ločnosti Tartaruga, Patrícia Chao uviedla, že vďaka ich prezentácii na SIMM-e za-
znamenali o 50% viac objednávok.

Nuž, a čo sme na SIMM-e videli? Vystavovatelia ponúkali predovšetkým širokú
škálu kolekcií dámskej módy – od vysoko spoločenskej a „párty“, cez mestskú, ca-
sual, až po doplnky a plavky. Duel medzi zastúpením dámskej a pánskej módy jed-
noznačne vyhrala dámska, ale nedostatok pánskej zachránili o to zaujímavejšie po-
nuky vystavovateľov s pánskymi oblekmi a košeľami. Podobne to bolo aj v ponuke
detského oblečenia.   

Väčšina spoločností, ktoré sa zúčastnili jesenného veľtrhu SIMM už teraz po-
tvrdili účasť na ďalšom, 67. vydaní tohto veľtrhu, ktorý sa uskutoční 2.–4.2. 2012.
A mimochodom – sedmička je odjakživa symbolom šťastia. Tak teda - DOVIDENIA
v Madride!

Viac foto na www.modarevue.com.

Číslo 6 je už od najstarších čias dobrým číslom. Symbolizuje okrem iného aj splnené túžby, spokojnosť, ukončenie nejakej aktivity s dobrým
výsledkom. Nuž a keď sú dve šestky vedľa seba, tak to platí dvojnásobne. My máme o tom aj dôkaz. Je ním  66. ročník medzinárodného
odevného veľtrhu SIMM, ktorý zaznamenal percentuálne plusy aj v návštevnosti veľtrhu, aj v počte vystavovateľov. Tieto priaznivé čísla
potvrdzujú spolu s pozitívnymi názormi mnohých vystavovateľov skutočnosť, že španielsky trh začína získavať novú dôveru obchodníkov. 

Čísla svedčia o úspechu
SIMM, Madrid, 1.-3. 9. 2011

MADRID, SILVIA CHMELÁROVÁ

Madrid, európske veľkomesto s troma miliónmi oby-
vateľov, má vskutku čo ponúknuť. Typické pre centrum
mesta sú široké ulice, bohatá zeleň, veľké kruhové ná-
mestia, desiatky pompéznych stavieb renesančného štý-
lu, ale aj hypermoderné budovy. A posedieť si na naj-
krásnejšom námestí Plaza Mayor je akousi nepísanou
povinnosťou každého turistu. My sme sa pri návšteve
Madridu snažili zoznámiť aspoň s niektorými, ale naším
cieľom bolo okrem veľtrhu SIMM aj madridské outletové
centrum módy Las Rozas Village nachádzajúce sa cca
30 minút cesty autobusom z centra mesta. 

Outlet nás prekvapil svojou veľkosťou. Ide o menšie
stredisko v štýle „village open air city“, jeho architektú-
ra pripomína súčasné pobrežné mestečká. Módu, obuv
a bytové doplnky ponúka vyše sto butikov s typickými
outletovými cenami so zľavami 40% až 60%.

Zastúpené sú tu medzinárodné značky, ako napr.
Armani, Burberry, Calvin Klein, Versace, Escada, Hugo
Boss, Carolina Herrera, Napajiri, ale aj výkvet španiel-
skej módy ako Custo Barcelona, Desigual, či Jesus del
Pozo. Príjemné kaviarničky, množstvo zelene a široké
promenády spríjemňujú dobrý pocit z výhodného náku-
pu. Prekvapila nás však malá ponuka športových ode-
vov a doplnkov (ak to porovnáme s blízkym outletom
v Parndorfe). Športové odevy tu zastupujú iba štyri
značky – Bilabong, Columbia, Quiksilver a Vans.
Najširšia ponuka odevov bola v sortimente elegantnej,
spoločenskej a extravagantnej módy, potom nasledoval
casual štýl a voľnočasová móda. Z obuvi nás zaujala
ponuka butiku zn. Pretty Ballerinas, ktorá už podľa 
názvu hovorí o type ponúkaných topánok. S víziou na
nadchádzajúce „balerínkové“ trendy obuvi by určite

mnohí z vás neodolali tak rozmanitej kolekcii. Nuž ná-
vštevnosť a rady pri pokladniach? Také by si iste priali
všetci nájomcovia, a to nielen outlet centier.

Las Rozas Village je jedným z deviatich konceptov
Chic Outlet Shopping, ktoré prevádzkuje spoločnosť
Value Retail. Táto spoločnosť bola založená v roku
1992 a dnes je „domovom“ pre viac ako 900 sveto-
vých módnych dizajnérskych a lifestylových značiek.
Spolu zamestnáva 450 pracovníkov z 15 krajín sveta.
V roku 2010 prilákala táto sieť viac ako 26 miliónov
návštevníkov, čo je o 10% viac ako v roku 2009.
Môžete sa s ňou stretnúť v deviatich významných eu-
rópskych mestách, a to v Madride, Barcelone, Miláne,
Bruseli, Frankfurte, Mníchove, Londýne, Dubline
a Paríži.

Las Rozas Village
MADRID/SILVIA CHMELÁROVÁ, FOTO: AUTORKA
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Je tu ale to bohužel – město sice buduje od-
vážné moderní stavby, zdokonaluje svou infra-
strukturu, má co nabídnout z kulturního, historic-
kého dědictví a současného umění, a to víc, než
kterákoliv metropole na světě. Exotické obyvatel-
stvo bez práce se však často mění v zevlovače
a povaleče. Nese to s sebou i nepořádek
a ovlivňuje to i běžnou módu v nabídce obchodů.

Ale k módě a veletrhům. Pařížská vrcholná
móda Haute Couture je stále kvalitní, rafinovaná
a kreativní - sezónu od sezóny mají módní domy,
ateliéry a salóny co nabídnout, je nositelkou no-
vých myšlenek a taky inspirací. Móda v nižších
patrech a obecné rovině pret-a-porter má svůj stá-
lý veletrh s letitou tradicí a totožným jménem, dvakrát ročně pořádaný na výstavišti
u Porte de Versailles. Nabídku celkem kvalitní módní klasiky, rozšířenou o doplňky tu-
zemské výroby, ale zejména ze zemí třetího světa a soudobé designérské kreace, zasti-
ňuje dnes velmi rozsáhlá výstava ve vedlejších pavilónech už zmíněného výstaviště,
shrnutá do dvou společných celků Who´s Next a Premiére Classe. Tyto veletrhy začaly
někdy před 15 lety jako nabídka street stylové a značkové módy se zacílením na mladé-
ho spotřebitele, včetně doplňků pro tuto skupinu. Dnes se vyvinuly v dynamický kom-

plex, kde nechybí známé sportovní a street stylové
značky, ale je tu zahrnuta i účast široké škály výrob-
ců malosériových módních oděvů a doplňků. Ty jsou
tu zastoupeny v celé řadě typů od originálních kabe-
lek, tašek, batohů a kabel přes kreativní a sportovní
obuv, šály, šátky, klobouky až po originální šperky
a bižutérii. Kreace ve spojení s funkcí je na Who’s
Next a Premiere Classe nepřehlédnutelná a je vždy
na prvním místě.

Značky přináší nejnovější trendy ve své kategorii
a také řadu technických a technologických novinek,
módní tvůrci malých sérií nabízejí rafinovaně vymy-
šlené kolekce dámských, ale i pánských módních
oděvů s citlivým výběrem barev, kombinací, materiá-

lů v mimořádném technickém zpracování.
Velkolepé módní show, které probíhá dvakrát denně za velkého zájmu návštěvníků,

předvádí oděvy vystavujících firem. Výběr výrobků, koncepce i choreografie přehlídky je
tendenční se záměrem zvýraznit typy a formy nových módních směrů v dané oblasti.
Není to statická přehlídka, ale módní show plná tanečních i dějových prvků se světelný-
mi efekty – zkrátka hezké divadlo na poli módy.

Viac foto na www.modarevue.com.

Paříž vždy byla a ještě dnes je jednou z hlavních metropolí módního světa. Díky jedinečné Haute Couture jí tento primát právem patří. Určitým
„kazem“ na kráse města se však stává nekontrolovaný příliv obyvatelstva všech barev, který by mohl být velkým kosmopolitním přínosem ve všech
směrech, o módním ani nemluvě. Vždyť každé tendence ve světě módy dnes zahrnují alespoň zmínku o etnických vlivech na oděvy a životní styl. 

WHO’S NEXT – PREMIERE CLASSE 
PAŘÍŽ, 3.-6. 9. 2011 

D CLUB, PRAHA, FOTO E. FRÝDECKÁ

Vystavovatelia po každý raz prichádzajú na tento veľ-
trh s novými kreatívnymi nápadmi a návštevníci môžu
vždy objavovať nové zaujímavé značky a kolekcie. Ako
napríklad dnes 27 ročná dizajnérka Kat Maconie
z Londýna, ktorá za pomerne krátky čas zažiarila na di-
zajnérskom obuvníckom nebi. Po pozíciách štylistky obja-
vila záľubu v topánkach a krátko na to ju Voque UK oz-
načil za prenikavú hviezdu medzi londýnskymi značkami.
Veľkú pozornosť si medzi vystavovateľmi zaslúžil aj zná-
my portugalský „širkospektrálny“ dizajnér Miguel Vieira.
Okrem pánskych a dámskych topánok navrhuje aj džín-
sy, okuliare, spodnú bielizeň a plavky a od roku 2009 aj

nábytok. Jeho kolekcia topánok sa vyznačovala eleganci-
ou a pôvabom. To sú len dvaja spomedzi ôsmich vý-
znamných nových  vystavovateľov.    

Zaujímavá bola prednáška na tému „Mám chrbát!“.
Kto by to nepoznal? Celý deň sme na nohách v zle pad-
núcich topánkach a potom nás nebolia len nohy.
V horších prípadoch zlé držanie tela vedie k poruchám
prekrvenia. Chrbtica sa ho snaží vyrovnávať, no to vedie
zároveň k vzniku napätia, ktoré zapríčiňuje bolesti chrbta.
Je prekvapujúce, že mnohí ľudia nevedia vôbec, že nosia
nesprávne topánky. Podľa výskumu, okolo dvoch tretín
mužov a 60 percent žien nosia buď príliš široké alebo

príliš dlhé topánky. Zvyšok nosí príliš malé topánky. Ak
sa problémy začínajú celkom dole, niet divu, že o chvíľu
trpí celé telo. Teda – dobrá základňa šetrí chrbticu. Na
tomto seminári sa poslucháči mohli dozvedieť, čo má
spoločné zdravý chrbát s dobrými topánkami a či sú vy-
soké podpätky naozaj škodlivé. Okrem tohto seminára si
poslucháči mohli vybrať z ďalších deviatich zaujímavých
tém. 

Veľtrh GDS bol úspešný, no či taký bude aj nasledu-
júci, ktorý sa má konať od 14. do 16. marca 2012, roz-
hodne zrejme hospodárska situácia svetových trhov. 

Viac foto na www.modarevue.com.

GDS už dávno zavrelo brány za septembrovým veľtrhom, my sa však k nemu ešte krátko vrátime. Ako sme po skončení veľtrhu uviedli na
našom módnom portáli www.modarevue.com, veľtrh bol po stránke obsadenia a návštevnosti pomerne vyrovnaný, skôr pozitívny. Necelých
desať percent viac vystavovateľov a asi o štyri percentá menej návštevníkov nehovoria o žiadnych dramatických zmenách. Veľtrh sa však tešil
z badateľne vyššieho záujmu krajín východnej Európy. 

Obzretie za veľtrhomi 
GDS a Global Shoes 
Düsseldorf, 7.-9. 9. 2011 

DÜSSELDORF, DARINA VITTEKOVÁ, FOTO MESSE DÜSSELDORF/GDS/C. TILLMANN
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Počas piatich septembrových dní týždňa módy,
Cibeles Fashion Week Madrid (CFWM), predstavi-
lo 44 španielskych dizajnérov svoje kolekcie.
Ďalších 40 talentov malo na prezentáciu svojich

prác k dispozícii sekciu EGO showroom, kde moh-
li svoje práce aj priamo predávať. Prehliadky sledo-
valo cez internet viac ako 74 tisíc ľudí. Sponzorské
príjmy prekonali hranicu predchádzajúcich vydaní
a vďaka sponzorom ako Mercedes Benz, Absolut
Vodka, ghd, esne, Rowenta, Showroomprivé, ZTE
a Converse sa vyšplhali na celkovú sumu 843
000 eur. 

Týždeň módy zahájila prehliadka Roberta
Verina, po ktorej hneď nasledovala in memoriam

kolekcia nedávno zosnulého návrhára Jusúsa del
Pozo. Mercedes Benz, ako jeden z hlavných spon-

zorov, vyvinul celý rad aktivít so zameraním na ná-
vštevníkov. Okrem toho, že bol oficiálnym vozidlom týždňa módy CFWM, mal vlastný stánok, kde si ná-

vštevníci mohli prezrieť prototyp A triedy z keramiky, ale aj iné modely. Na jeden z nich navrhla po-
vrchovú úpravu známa španielska módna návrhárka Agatha Ruiz de la Prada. 

Organizátor už určil, s ohľadom na dátumy konania medzinárodných týždňov módy v New
Yorku, Londýne, Miláne a Paríži, termíny na rok 2012. Ďalší týždeň módy CFWM bude od 30. ja-
nuára do 3. februára 2012 a jesenná edícia bude od 4. do 8. septembra 2012. 

Tradične nechýbali extravagantné modely, ktorými návrhári prejavujú svoje
umelecké vízie. 

Viac foto na www.modarevue.com.

SPRAC. DV, FOTO: IMAGE.NET

V jednom z najrušnejších mesiacov v módnom kalendári, septembri,
upriamili na seba pozornosť aj známe talianske výstavy obuvi a koženej
galantérie, ktoré sa konali na milánskom výstavisku Rho. Micam opä-
tovne potvrdil úlohu jednej z kľúčových medzinárodných výstav
v obuvníckom sektore. V rámci projektu Milano Fashion City, počas
ktorého prebiehajú v mesiaci september viaceré módne výstavy
a podujatia, sa organizátorom výstavy podarilo pripraviť skutočný Micam

Week, ktorý spolu s ostatnými akciami potvrdil a vyzdvihol dôležitosť
talianskej metropoly vo svete módy. Jubilejné, sté vydanie veľtrhu

Mipel prekvapilo. Po prvýkrát v päťdesiatročnej tradícií tohto podujatia sa hlav-
ný vystavovaný artikel – kabelky, dostal na prehliadkové mólo. Veľkolepá

show jednoznačne potvrdila nepostrádateľnú funkciu týchto módnych do-
plnkov.  

Čo nás teda bude sprevádzať sezónou jar/leto
2012?

Klasické dámske topánky v minimalistickom štýle, inšpirované súčasnou
mestskou architektúrou a elegancia, ktorá kladie dôraz na každodennú
praktickosť spolu s avangardou, estetikou a funkčnosťou. Novým para-
metrom bohémskej elegancie sa stáva pohodlie. Nebude chýbať roman-
tika ovplyvnená vintage a popom, či retro témami, s pomocou ktorých
sa objaví vysnívaná obuv s fantastickými kreáciami a veľkými dekorá-

ciami. V ústraní nezostanú ani modely s nádychom
zmyselnosti a sexappealu. Ohúria sýte farby ako
čerešňová červená, slnečná žltá, morská mod-
rá, kivi či zelená, taktiež oranžová a biela. Pri
kabelkách dostane nepochybne dôležitý prie-
stor fantázia, tentoraz ochutená kúskom iró-
nie: vrátia sa kvety ako letný evergreen, zvieratá,
netradičné a vtipné motívy, ale aj prirodzené,
uvoľnené línie spojené s neutrálnymi farbami. Na

mužov čaká v prípade topánok, ako i tašiek oddychová ten-
dencia – pohodlné tvary a jemné materiály. Páni však nedajú
zásluhou fantazijných potlačí košom ani exotike. Detská obuv bu-

de klásť dôraz na každý detail a farebnú sýtosť. Chlapčenská
vychádzková obuv bude niesť pečať  rock’n rollu,

dievčenské modely dýchajú štýlom
neo romantiky, záhradnej párty,
či námorníckej vášne. 

Viac foto na
www.modarevue.com.

Lákavé menu doplnkov
Mipel, Micam – Miláno, 18.-21. 9. 2011

MILÁNO/MOK, FOTO: MICAM, MIPEL
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Sponzori ich podržali
Cibeles Fashion Week Madrid, 16.-20. 9. 2011
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Autorka predstavila svoju tretiu rozsiahlu autorskú kolekciu, v preklade 
„Zlí chlapci“, ktorá sa skladala z tridsiatich prevažne
pánskych modelov. “Bad Boys Wanted”, ako autorka novú
líniu nazvala, vychádza zo základnej nenápadnej mužskej
siluety, ktorá sa transformuje do mechanickej, takmer
robotickej formy a je charakteristická preexponovaným

krajčírskym detailom
a experimentálnymi potlačami.
Autorka tak na mólo priviedla “zlých
chlapcov”, ktorým nechýbali
tetovania, stopy po manuálnej
práci, či doplnky vo forme
pracovného náradia
a elektronických zariadení. O tie sa
postarala česká šperkárka Radka
Kovačíková. Lenka Sršňová si
k spolupráci na originálnej,
provokatívnej, no napriek tomu zväčša
nositeľnej kolekcii prizvala mladých
umelcov zo svojho okolia. Ateliér Mimo
architekti sa nepodieľal len na tvorbe
scény, ale spracoval aj robotické
konštrukcie pre vybrané modely.
Grafické prvky kolekcie navrhol
dizajnér Ondrej Jób, výnimočnú
atmosféru večera pomohol navodiť
živý hudobný sprievod alternatívnej

kapely Billy Barman a o úvod sa postaral
populárny moderátor Branislav “Bruno” Ciberej.

Nápadmi, aktuálnosťou a humorom nabitú prehliadku
si nenechalo ujsť takmer štyristo hostí, po nej mohlo množstvo
fanúšikov módy, di-
zajnu a umenia
konfrontovať svoje
názory na afterpár-
ty, ktorej udával ryt-

mus elektronický
umelec Stratasoul. 

Lenka opäť prejavi-
la neobyčajnú kreativitu
a zmysel pre detail, keď
pripravila scenár prehliadky,

v ktorom „zlí chlapci“ domi-
novali od začiatku až do kon-
ca. Okrem toho sme opäť
museli oceniť námahu, ktorú

si autorka dala s ručne maľo-
vanými a potlačenými mate-
riálmi. 

Viac foto na
www.modarevue.com.

Bratislavská Galleria Cvernovka, známa svojou tak trochu „buričskou“ atmosférou, je tradičným
miestom autorských prehliadok slovenskej odevnej dizajnérky Lenky Sršňovej. Pre tú, ktorú
usporiadala 14. októbra 2011 by si lepšie priestory nemohla vymyslieť, aj keby ako dlho hľadala. 

Bratislavskú Cvernovku
obsadili „Zlí chlapci“
Bratislava, 14. 10. 2011

DV, FOTO: JAKUB GULYÁS

www.modarevue.com
Správna adresa pre váš  biznis!
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Ak by sme zrátali hodnotu všetkých predvádzaných modelov
aj kožúškov a kožušinových doplnkov hostí, tak by sa
nazbierala poriadna sumička. Líšku, farbeného králika, kozu,
perzián, španielsky velúr, norok, soboľa, činčilu aj nutriu
spracovali do nádherných kožuchov a kožušinových doplnkov
značky Révay, KARA Slovakia – WT a Liska.

Kolekcie boli inšpirované módnymi líniami 30., 40. a 70.
rokov minulého storočia. Na jednej strane dlhé splývavé pláš-
te a kabátiky, na druhej bundičky a kabáty s prestrihávanou
úpravou siluety aj tesne tvarujúce postavu moderne interpreto-
vali historické odkazy módnych období. 

Toto by sa nedalo dosiahnuť bez použitia moderných tech-
ník, ktoré stavajú dnes kožušinu do pozície umeleckého dizaj-
nu. V kolekciách boli využité lievikovité výstrihy, ramená zvý-
razňujúce prvky, siluety rešpektujúce dámske módne trendy 
s využitím asymetrie alebo riasenia, čo bolo kedysi pri kožu-
choch priem nemysliteľné. Efektne pôsobili aj pletené verzie
kožušín, napríklad pletený norok alebo kolážové kožušiny. 

Mimoriadny aplaus, ktorý inak neutíchal počas celej pre-
hliadky, si vyslúžili luxusné modely spoločnosti KARA
Slovakia – WT, ktorá predviedla kožušinové doplnky na kvalit-
ných materiáloch z domov popredných talianskych dizajnérov. 

Asi netreba ani spomínať, že strihovú rafinovanosť doviedli
do dokonalosti kedysi tiež nemysliteľné farebné úpravy od

jemných a matných tónov až
po výrazné farby ladiace 
s oblečením a doplnkami. 

Kožušiny sú v móde a je 
o ne záujem. Ceny kožušín 
v predchádzajúcom období rástli
a očakáva sa, že vzhľadom na
zvyšovanie kožušinovej výroby vo
svete zostanú naďalej vysoké.
Najväčší dopyt v rozvojových ekonomi-
kách po kožušinách prejavuje Rusko a Čína. 

Slovenskí kožušníci ako členovia medzi-
národnej kožušníckej federácie používajú
autorizovanú značku OS (pôvod kožušiny
overený), ktorou oznamujú, že kožušina vo
výrobku pochádza z krajiny, kde platia národné
smernice a štandardy upravujúce výrobu
kožušín. 

Po prehliadke si „kožušinychtivé“ dámy
mohli z partnerovej peňaženky priamo tam
zakúpiť predvádzané modely. Inšpiráciou na to boli dve dámy
– Marianna Ďurianová s nie veľmi vkusne vystrčeným poprsím
a Andrea Verešová, ktoré začínali prehliadku každého kola.  

Viac foto na www.modarevue.com.

Prehliadka za milióny
BRATISLAVA/DARINA VITTEKOVÁ, FOTO: AKS

Po viacročnej prestávke na prehliadkových mólach ste počas druhého večera Bratislavských mód-
nych dní (BMD) odprezentovali svoju exkluzívnu pánsku kolekciu. Kto Vás presvedčil, aby ste sa vrátila
na módnu scénu?

„Je pravda, že som prestala realizovať veľké kolekcie a vzhľadom k stavu odevné-

ho priemyslu som musela prerušiť aj spoluprácu s výrobnými 
podnikmi, čo mi je naozaj ľúto. Posledných osem rokov sa viac 
venujem obrazom a mala som niekoľko výstav v zahraničí 
i v Bratislave. Určite však nie som a ani nebudem móde neverná.
Jesenných BMD som sa zúčastnila nielen ako porotkyňa, ale pred-
viedla som aj menšiu kolekciu pánskej módy. Všetko vzniklo
vďaka Márii Rehákovej, ktorá ma nepriamo vyprovokovala, no
neľutujem, dokonca som vďačná.“  

Súčasťou jesenných Bratislavských módnych dní bol aj druhý ročník súťa-
že Nové tváre módnej scény. Šesť finalistiek pripravilo svoje kolekcie na tému
Káva. Ako členka poroty tejto súťaže ste musela aj Vy rozhodnúť, ktorá je tá
„správna šálka kávy“. 

„Ako členka poroty musím povedať, že tento rok bola úroveň dosť
vyrovnaná. Napriek tomu sa porota veľmi rýchlo zhodla na víťazke.
Zvlášť by som vyzdvihla perfektné remeselné vypracovanie a veľa
invencie.“ 

Viete si predstaviť svoju módnu kolekciu na tému Káva alebo by ste sa ňou
radšej inšpirovala pri koláži?

„Téma kávy bola pomerne náročná, mne osobne nie je blízka,
nikdy som pri tvorbe o káve neuvažovala, možno iba pokiaľ ide o
farebnosť, ale to asi tiež len podvedome. Preto by som ešte raz chce-
la pochváliť súťažiacich, že túto tému tak zvládli.“

Iveta Ledererová: „Móde nie som neverná“

Do hotela Carlton v Bratislave prepašovali 25. októbra tohto roku veľmi dobre schovaných niekoľko miliónov eur. 
Napriek tomu to videlo mnoho ľudí. Vlastne všetci, ktorí boli pozvaní na reprezentačnú módnu prehliadku Asociácie
kožušníkov Slovenska (AKS), na ktorej tri firmy predstavili svoje kolekcie na túto zimu. 

Akademická maliarka a textilná dizajnérka Iveta Ledererová bola ostatné roky móde „neverná“. Svoju kreativitu preniesla z módnych kolekcií do
umeleckých diel - obrazov. Vytvára ich osobitnou technikou založenou na koláži v kombinácii s digitálnou tlačou a následným premaľovaním
akrylovými farbami. Jej vernisáže sa stretli s úspechom doma i v zahraničí, tou ostatnou bola výstava vo švajčiarskom Bazileji. Ďalšiu
výstavu pripravuje na začiatok roka 2012 v Bratislave. Diela Ivety Ledererovej sa nachádzajú v súkromných zbierkach, ale sú súčasťou
aj zbierok Slovenskej národnej galérie. 

V popredí zľava I. Ledererová, M. Reháková a „Ivetini chlapci“  
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Aktuálne spravodajstvo 24 hodín denne,  7  dní  v  týždni

Za medzinárodným úspechom značky STONES stojí
pán Holger Schmiese, riaditeľ nemeckej centrály, ktorý
v úvode zhrnul pár faktov. „Spoločnosť Steilmann vyrába
pánske oblečenie už 40 rokov a v roku 1991 založila

pánsku značku  Stones. Ten človek, ktorý robí v textil-
nom odbore vie, že je to práca krásna, tvrdá, vzrušujúca
a často krát aj adrenalínová, vyžadujúca tvrdý tréning,
a to najmä vtedy, keď chce niečo zásadné dosiahnuť.
Keď sme začínali s koncepciou tejto značky, vedeli sme,
že ju nechceme mať iba u nás , ale v celej Európe. Dnes
máme 170 predajní v 40 krajinách sveta.“ Úspech znač-
ky Stones určite tkvie aj vo výbere vhodných spolupracu-
júcich partnerov v jednotlivých štátoch. Steilmann sa
snaží spolupracovať s ľuďmi, ktorí poznajú domáci trh,

a tak skvelým výberom, ako podotkol H. Schmiese, bola
a je už 20. ročná spolupráca s Annou Motlíkovou. „Je to
partnerstvo, ktoré nás obohacuje“ priznáva H. Schmiese. 

Spoločnosť Steilmann Praha začínala svoju činnosť
ako veľkoobchod s veľmi slušným počtom odberateľov
a zaujímavými číslami v obrate. Zlom podľa A. Motlíkovej
nastal v roku 1997. „V tomto období došlo ku kolapsom
v obchodných domoch a my sme prišli o obrat v sume
220 mil. korún. Začali sme skúšať frančízing, ale táto tak-
tika sa nám neosvedčila, a tak sme začali s vlastnými
predajňami. Dnes ich máme dvadsať. Viem, že je to všet-
ko o dôvere – o dôvere našich zákazníkov v značku
Stones a aj o dôvere nášho zázemia v Nemecku voči
nám“,  hovorí A. Motlíková. Do budúcnosti má spoločnosť

Steilmann Praha v pláne otvoriť ďalších 20 predajní
v Českej republike, v ktorých bude tím profesionálov
budovať ďalšiu dôveru v značku Stones.

Jubilantovi prišli osobne zablahoželať aj Peter Salava,
prezident futbalového klubu Amfora, Jan Železný, tenisti
Jarda Navrátil a Bohdan Ulihrach, tréner českej futbalovej
reprezentácie Michal Bílek i jej manažér Vladimír Šmicer.
Súčasťou akcie bola aj módna prehliadka aktuálnej jesen-
no-zimnej kolekcie zn. STONES. Záver patril premiérové-
mu odhaleniu šiestich veľkoplošných fotografií hráčov, či
skôr manekýnov českého národného futbalového tímu
odetých a nastylingovaných ako inak, ako v ich „mater-
skej“ značke STONES. 

Anna Motlíková, riaditeľka spoločnosti Steilmann Praha, za posledných dvadsať rokov obliekla do značky STONES mnoho významných osobností
z kultúrnej či športovej oblasti. Snáď všetci si tak vybudovali úprimný vzťah nielen k nej, ale samozrejme po celé toto obdobie zostávali verní
známej nemeckej odevnej pánskej značke. Verný a vďačný je určite aj známy český moderátor Jan Kovařík, ktorý sa s radosťou a poctou ujal
moderovania významného 20. ročného jubilea značky STONES v priestoroch pražskej predajne Steilmann v OC Arkády Pankrác.

Úspech založený na dôvere
PRAHA/ SILVIA CHMELÁROVÁ

Holger Schmiese a Anna Motlíková MOK, FOTO: IDEALHEEL

Máte hlavu v smútku po tom, čo podpätky na vašich lodičkách podstúpili
hotovú tortúru chôdzou po nesúcitných povrchoch? Záchrana pre davy žien,
ktoré každým dňom zažívajú takúto nemilú skúsenosť prichádza spoza oceánu.
Americkému páru Michelle a Johnovi Pattersonovým skrsla geniálna myšlienka
a zhotovili chránič na podpätky. Štýlový kryt IdealHeel je k dispozícií vo viacerých farebných vyhotoveniach a roz-
meroch. V prípade potreby ho stačí nastrčiť na podpätok, kde sa bezpečne udrží vo všetkých situáciách. Po
úspešnom zdolaní popraskaných chodníkov, „obľúbených“ mačacích hlavách, drevených plošinách, štrku či tráv-
niku, sa chránič dá jednoducho stiahnuť dolu a vrátiť späť do kabelky a v prípade potreby znovu použiť. Vernou
oporou bude aj na topánkach s rozdielnymi tvarmi podpätkov.  

Viac foto na www.modarevue.com

SOS podpätky
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Kam by ste zaradili veľtrhy Styl a Kabo na scéne európskych veľtrhov? 

„Co do významu v teritoriu středoevropského regionu, na východ od němec-
kých hranic, již neexistuje adekvátní konkurenční veletrh s takovým množstvím
vystavovatelů, jako se dvakrát do roka sejde v Brně. Navíc, v tak neobvyklém
branžovém spojení v jednom termínu – oděvy a obuv. Styl a Kabo jsou opravdu
ideálním a současně jediným místem jak proniknout na trhy České republiky
a Slovenska, což zahraniční firmy hodně využívají, a to nás velmi těší. Současně
nelze náš veletrh srovnávat s podobnými veletrhy, které se konají v Německu,
Itálii a Francii - ty jsou určeny pro podstatně větší trhy než jsou ty naše. Do
České republiky jezdí vystavovat všichni výrobci a značky s cílem oslovit nové
odběratele a nalézt nová odbytiště pro své výrobky v ČR, SR, Polsku, Maďarsku
a v ostatních východních zemích – zejména z tohoto pohledu jsme pro hodně
firem zajímaví“. 

Akú filozofiu veľtrhu presadzujete ako jeho riaditeľka? 

„Z průzkumů a z hlasů hlavně zahraničních návštěvníků vyplynulo, že na
veletrzích schází a nebo je jen velmi málo zastoupený segment střední a vyšší
cenové kategorie zboží. V následujících ročnících se tak zaměříme přilákat na
veletrhy STYL a KABO značky s kolekcemi, které tyto požadavky budou splňo-
vat. Cílem práce mého týmu v těchto a dalších dnech tedy je zajistit na veletrhu
takovou nabídku zboží, která plně odráží situaci na trhu, tj. kompletní spektrum
nabídky“. 

Ako by ste stručne zhodnotili ostatný veľtrh?

„Množství vystavovatelů a počet návštěvníků se stabilizoval a my se dál
budeme snažit o zvyšování jejich kvality. Jinak veletrhy jako takové neztratily
nic na svém kvalitativním významu, který spočívá v tom, že obchodník najde
zboží přehledně na jednom místě v zajímavém prostředí, které ho bude inspiro-
vat k uzavření objednávek. Jsem přesvědčena, že naše veletrhy přispívají k širší
informovanosti obchodníků o módních vlnách a trendech, které se stále více
zrychlují. Na straně druhé ani objem objednávek nemusí být měřítkem. Veletrh
je dnes i místem přípravy objednávek, tj. informací o kolekcích a posouzení
nabídky konkurence. Podle posledních signálů od vystavovatelů se srpnové
veletrhy STYL a KABO vydařily. Jsme rádi, že srpen se vyznačoval pozitivní
náladou na obou stranách (vystavovatelů i návštěvníků), což bylo znát zejména
z rušných jednáních na stáncích. Veletrhu velmi pomohla také změna termínu
na neděle – úterý“.

Zaradiť nedeľu ako výstavný deň bolo podľa štatistiky dobré rozhodnutie. Budete v tejto
stratégii pokračovať? 

„Ano, neděle se osvědčila, podle vyhodnocení registrací navštívili výstaviště
v neděli úplně noví odborní návštěvníci, kteří na veletrh dříve nechodili. Zařazení
neděle neubralo ani na celkovém počtu návštěvníků a podle ohlasů to byl dobrý
obchodní tah. I v roce 2012 počítáme se zařazením neděle jako prvním
z výstavních dnů“. 

Veľtrhy Styl a Kabo sú známe tým, že ich silnou stránkou sú sprievodné programy. Je zrej-
mé, že ich rozsah je stanovený nejakým finančným limitom. Myslíte si, že budete schopní ich
udržať na doterajšej úrovni aj v budúcnosti? 

„Srpnový veletrh měl tak rozsáhlý doprovodní program, že jeho rozšíření by

již bylo kontraproduktivní. Návštěvníci
ani vystavovatelé by časově nestíhali
jednotlivé přednášky, expozice a pře-
hlídky navštívit. Na únorových veletr-
zích STYL a KABO 2012 se budeme
snažit zachovat doprovodný program
nejen v podobném rozsahu jaký byl
v srpnu, ale i s větší kvalitou. Novinkou budou po delší době opět přednášky
o módních trendech na aktuální sezonu podzim - zima 2012/2013, které připra-
vujeme společně s významným evropským módním institutem. Módní trendy
v odívání budou patrné nejen z nabídky vystavovatelů, ale i z kolekcí českých
a evropských osobností módní tvorby i nastupující generace návrhářů v rámci
bohatého programu módních přehlídek. Doprovodný program bude navíc 
zpestřen interaktivní ukázkou výroby bižuterie a zpracování bižuterních kompo-
nentů“.

Ako by ste chceli zabezpečiť vyššiu návštevnosť veľtrhu v budúcnosti? 

„Je otázkou zda pořadatelé a vystavovatelé chtějí vyšší návštěvnost za kaž-
dou cenu. Naše veletrhy jsou od roku 2009 čistě B2B, tj. určené především pro
obchodníky, nákupčí a další profese tohoto oboru. Zajistit větší návštěvnost
díky otevření veletrhů laické veřejnosti je jednoduché, ale v tomto případě kon-
traproduktivní. Nejde o počet návštěvníků, ale o jejich kvalitu. Před rokem 2009
bylo na obou veletrzích sice více návštěvníků, byly plné chodbičky mezi stánky,
ale vystavovatelé to kritizovali s tím, že návštěvníci nejsou obchodní partneři, se
kterými by uzavřeli obchod. Co se týče stávajícího počtu ca 7000 návštěvníků
je to opravdu krásné číslo, když si pomyslíte, že na našem trhu je max. ca
9000 obchodníků v této branži. Navíc všichni, kdo v tomto oboru působí ví, že
počet obchodníků na trhu se každým rokem snižuje v závislosti na změnách
trhu. Základní příčinou je vstup obchodních řetězců, kterým se ve světě říká ver-
tikální filialisté (Grossista filialista, príp. Systemgrosshändler – pozn. redakcie),
na globální trh. Jsou to řetězce s tisíci obchodů po celém světě. Zboží pořizují
centrálně a stačí jim na to pár obchodníků. Jejich specialita spočívá v tom, že
již jen neobjednávají hotové zboží, ale sami si je nechávají vyrábět. To je rozho-
dující moment, který ovlivňuje oděvní průmysl“. 

Priniesli ste nové logo veľtrhu spojené so sekciou Fashionberries. Čo nám môžete bližšie
povedať o tejto iniciatíve. Ako vznikla a ako bude fungovať?

„Novinkou od roku 2012 je nejen relaunch loga a layoutu obou veletrhů, ale
zejména podtitul "Fashionberries", který bude symbolem nové koncepce obou
veletrhů. Veletrhy Brno se chtějí více zaměřit na nabídku kolekcí v segmentu
střední a vyšší cenové kategorie zboží tak, aby veletrhy reprezentovaly komplet-
ní spektrum nabídky módního trhu, tedy od nižších nabídek až po vyšší. Právě
tento segment zaznamenal na srpnovém veletrhu nevídaný zájem obchodníků
a bylo zde uzavřeno největší množství objednávek. Fashionberries budou nejen
zajímavé firmy, ale i nové umístění obou veletrhů (STYL v pavilonu P a KABO
v hale F), kvalitní informace o trendech a postupně další zajímavosti a vylepše-
ní. V překladu se dá jistě najít vhodný ekvivalent, jako např. „módní bobulky“,
„třešničky na dortu“ apod., tj. ty nejlepší kousky, které si lze vybrat a předsta-
vit“.

Čas v móde uteká naozaj rýchlo. Viacerí zrejme ešte nevybavili všetky objednávky zo septembrových
veľtrhov Styl a Kabo a už nastal čas začať sa pripravovať na februárové veľtrhy. O ich význame,
postavení a ďalšom smerovaní sme sa pozhovárali s riaditeľkou veľtrhov Styl a Kabo, Ing. Gabrielou
Vargovou. 

Kritériom veľtrhu nemusí byť len objem
objednávok a počet návštevníkov
„Pre mnoho firiem sme zaujímaví“, hovorí riaditeľka veľtrhov Styl a Kabo, Ing. Gabriela Vargová.

DARINA VITTEKOVÁ
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www.modarevue.com
Prek ro či l i  sme hranicu 800 návštevníkov denne! 

MADRID/SICH, FOTO: JORGE TERRA

Zaujať spoločenskými či svadobnými šatami je určite hlavným krédom pri ich výbere.
Predpokladajme, že každá zákazníčka má akú takú predstavu, ako by mali vyzerať, aký by mali mať

strih, farbu, zdobenie, riasenie... jednoducho má tie
svoje, vysnívané. Zákazníčkam patriacim do tejto
kategórie by sa ich sen celkom určite stal skutočnos-
ťou pri vzhliadnutí spoločenskej kolekcie značky
Jorge Terra, ktorej najnovšie modely sme mali mož-
nosť vidieť na veľtrhu SIMM v Madride. 

Dizajnérom značky je 34 ročný brazílsky módny
návrhár Jorge Terra. Svoju kariéru si začal budovať
v Madride, kde ho na rok zobral do svojho tímu
návrhár Nacho Ruiz. Neskôr odišiel do Barcelony,
založil si firmu s vlastnou dizajnérskou značkou,
ktorá nechýba v žiadnom
väčšom meste
Španielska, ani za
jeho hranicami –
Grécko, Francúzsko,
Taliansko, Saudská
Arábia, či Kuvajt.
Všetky modely sú
vyrábané výluč-
ne v Španielsku.

Základnými prvkami kolekcií je hravosť, odvážne, no nie pro-
vokatívne strihy a nekomplikovanosť. Dokáže experimentovať
s objemom a farbami. Nemenej zaujímavé sú aj originálne
doplnky, ako napríklad v tohtoročnej kolekcii. Ak existuje
veľkosť XXL v odevoch, tak tomuto dizajnérovi sa to podari-
lo zadefinovať aj v bižutérii. Veď posúďte sami – iný výraz
ako XXL bižutéria vás pri týchto modeloch asi ani nenapad-
ne. Jednoducho, ako hovorí aj sám autor – „Dizajn je to, čo
nás odlišuje.“  

Viac foto na www.modarevue.com.

Bižutéria XXL Džínsy s podpisom
Naomi
MOK, FOTO: FIORUCCI

Všeobecne známy pionier v džínsovej móde z liahne
Made in Italy, značka Fiorucci, uzavrela nedávno zmluvu
s Ittierre S.p.A. na výrobu a distribúciu novej dámskej
kolekcie na sezónu jar-leto 2012. Do hry v tomto prípade
zasiahla i diva svetových prehliadkových mól Naomi
Campbellová a využila svoje obrovské skúsenosti aj vášeň
pre módu, najmä džínsy. “Je to výborná príležitosť oživiť
históriu našej značky vyzdvihnutím kultového produktu,
vďaka ktorému sme sa preslávili na medzinárodnej
scéne,“ uviedol Edouard Obringer, generálny riaditeľ
Fiorucci a dodal: „Bol som naozaj ohromený profesionali-
tou, ktorú Naomi vložila do tohto projektu.“
Supermodelka sa podpísala pod kolekciu
15 denimových výrobkov, zvýrazňujúcich
ženské tvary zásluhou push-up efektu
a špeciálnych pracích techník. Na margo
svojej novej úlohy návrhárky priznala:
“Fiorucci je pre mňa ikonou medzi
značkami, ktorú som vždy obdivovala
a nosila už ako dieťa. Je prototypom
klasického štýlu, typického pre
Talianov, ale má v sebe i kus zmy-
selnosti a zábavy, vďaka ktorým sa
každá žena cíti príjemne. Som
naozaj nadšená z tejto spoluprá-
ce.” 

Kolekciu “Naomi Campbell for
Fiorucci” charakterizovanú i vyváže-
ným vzťahom medzi kvalitou a cenou,
dopĺňajú tričká s vytlačenými titulnými
stranami časopisu i-D Magazine, na kto-
rých v minulosti britskú modelku zvečnili
renomovaní fotografi.  

Viac foto na www.modarevue.sk.
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Práve kanga sa stala základným a jediným materiálom kolekcie madridskej spoloč-
nosti LUCIA DE SU, ktorú predstavila na 66. ročníku odevného veľtrhu SIMM v Madride.
Nie často sa stretávame až s takým pretavením národnej kultúry do komerčnej módy.
V tomto prípade úspech na seba nedal dlho čakať, výsledkom čoho bolo množstvo
objednávok a aj samotné ocenenie organizáciou UNESCO priamo na SIMM-e, kde maji-
teľka spoločnosti Lucía de Suñer Machado prevzala z rúk prezidenta UNESCO Alterite,
Jozeho Osunu Expósita, ocenenie UNESCO ALTERITE. „Dvadsať rokov som žila medzi
Keňou, Talianskom a Tenerife, venovala som sa výrobe uterákov, tašiek, obuvi, šperkov
a materiály som si vždy zháňala na miestnych trhoch v Kongu, Somálsku či Ugande,“
hovorí Lucia. „Tento rok som si vybrala kangu a objavila som nový svet. Kanga je bavl-
nený obdĺžnikový kus látky plný netradičných a originálnych vzorov. Na každom kuse

kangy je svahilské príslovie, a tak si viete predstaviť, aké posolstvo prinášajú tieto látky,
akým médiom sú pre politické, sociálne, kultúrne či náboženské odkazy.“ Svahilským
jazykom hovorí približne 90 miliónov ľudí a svahilčina je na 12 priečke v dôležitosti jazy-
kov na svete. Lucia de Suñer Machado ukázala prostredníctvom svojej odevnej tvorby,
ako sa dá zachovávať rodová kultúra. Cena Unesca tým zároveň stavia kangu do pozície
nehmotného kultúrneho dedičstva. 

Pre každý národ je typický nejaký tradičný odev, ktorý reprezentuje
pôvod a spoločenské zaradenie jednotlivca. Podľa typu odevu,
prítomnosti určitých odevných súčastí, ich farby, použitého materiálu,
zdobenia a iných charakteristík, je možné určiť status jeho nositeľa,
pohlavie, zamestnanie, vek, stav či príslušnosť k určitému regiónu.
Silnú výpoveď v sebe skrýva aj kanga – typický odev žien východnej
Afriky, predovšetkým na svahilskom pobreží. 

Srdce Afriky 
MADRID/TEXT A FOTO SICH

Zľava José Osuna Expósito, prezident UNESCO Alterite Valencia, Marcia Santacruz,
delegátka za ľudské práva z Kolumbie, ocenená Lucía de Suñer Machado spolu
s modelkou, Ana Alfonso Mas, generálna tajomníčka UNESCO Alterite Valencia 
a Claudio Maria di Marciano Scala, delegát pre oblasť Stredomoria, UNESCO Alterite

Do tohto čísla sa už budúci rok zaradí aj slovenská
odberateľka z Prievidze, ktorá si na veľtrhu SIMM
práve z kolekcie tejto značky vybrala atraktívne mode-
ly do svojej maloobchodnej siete. „Ponuka zahŕňa
všetko, na čo sú zvyknuté moje zákazníčky – origina-
litu, farebnosť, výborné spracovanie, kvalitné materiá-
ly. Keďže značka ponúka štyri samostatné línie, pote-
ším nielen 38-ky, ale aj moje plnšie  zákazníčky“,
hovorí Oľga Daubnerová. 

Jota+ge delí svoju modelovú líniu na štyri základné
rady: Jeans Jota+ge predstavuje módu na voľný čas,
je zmesou folku a romantických prvkov. Jota+ge je
kolekciou mestskej módy, Jota+ge event, to je hod-
váb, zamat a čipky spojené v párty odevoch, Coquette
je určená pre moletky. „Našou najmladšou značkou je
Mikaella ess, má tri roky, ale už teraz viem, že je nie-
čím, čo uzavrelo našu kompletnú ponuku,“ hovorí
Eva Louzao, exportná menežérka Venturmoda, s.a.

My sme si jednotlivé kolekcie tejto značky tiež
pozreli. Môžeme povedať, že i keď farebnosť tak
typická pre španielsku módu bola zjednocujúcim
prvkom ponuky mnohých vystavovateľov, v prípade
jednotlivých modelov bola predsa len niečím odlišná,

nápaditejšia a variabilnejšia. Rady spokojných zákazní-
čok sa tak určite rozšíria. 

Španielska módna značka Jota+Ge oslávila v roku 2010 už svoje dvadsiate piate výročie.
Napriek nepriaznivej situácii, ktorá samozrejme nevládne len na španielskom trhu, sa tejto
spoločnosti úspešne darí „plávať“ v módnom prúde, v samotnom Španielsku má viac ako
450 odberateľov a v zahraničí sa toto číslo blíži k dvestovke. 

O španielsku Jotu 
sa zaujímali aj Slováci
MADRID, TEXT A FOTO: S. CHMELÁROVÁMOK, FOTO: URBANIKAB   

Nie, nejde
o žiaden matema-
tický chyták, ale
naopak, o výstižnú
definíciu a zároveň
výzvu talianskeho
výrobcu módnych
doplnkov
UrbanikaB.
Prostredníctvom
najnovšej kolekcie
kožených kabeliek
s priliehavým názvom 1= 4 preskúša ani nie tak
vaše matematické vedomosti, ako skôr manuálnu
zručnosť. Celé tajomstvo týchto modelov je ukryté
v jednoduchej montážnej sade pozostávajúcej
z dvanástich samostatných kusov, z ktorých je
možné pomocou zipsov ľubovoľne zhotoviť štyri
rôzne tašky v dvoch farebných vyhotoveniach.

Stačí sa rozhodnúť, aký štýl
vám v danom momente

viac vyhovuje (do
mesta, do práce, na
nákupy, na voľný

čas) a želaný výsle-
dok je veľmi rýchlo

na svete. Takú skúš-
ku sa naozaj oplatí

podstúpiť. 

Viac foto na www.modarevue.com.

Jedna 
rovná sa štyri

Eva Louzao a šaty z kolekcie Mikaella ess
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Značka KOOI KNIT 
Na začiatku...
Históriu pletiarne KOOI v srbskom meste Ada,
začali v 50-tych rokoch písať starí rodičia dnešné-
ho majiteľa firmy Kornela Boldizsara. Tá sa
v budúcnosti mala stať značkou KOOI-KNIT. Starí
rodičia museli byť veľmi nápadití a inovatívni, pre-
tože v tých časoch v Srbsku neexistovali ani pradiarne, ani farbiarne, a tak
museli kreovať z recyklovaných textílií a priadzí. 

Postupne, aby pokryli dopyt po nových
priadzách pre pletiareň, sa k rodinnému
podniku pridala pradiareň a farbiareň,
kam postupne prijímali stále viac a viac
zamestnancov. Dnešný majiteľ, narodený
v roku 1977, prispel k zvýšeniu produk-
cie pletiarne a spolu s kreatívnymi
a talentovanými spolupracovníkmi opti-
malizoval vývojový proces a chod obcho-
du. 
V posledných rokoch sa pletiareň KOOI
ďalej rozširovala a dnes zamestnáva
okolo 80 kreatívnych pracovníkov.
Najmodernejšia pletiareň je vybavená asi
dvadsiatimi plne elektronickými pletiaci-
mi strojmi značiek STOLL a SHIMA
SEIKI, na ktorých ročne vyprodukujú
a následne aj predajú okolo 100 000
pletených odevných dielov ročne.  

KOOI-KNIT denne hľadá nové trhy a nových zákazníkov pre nápadité mode-
ly štýlu KOOI. Technologický pokrok
a dizajn je základom úspechu na ceste
na vrchol, medzi TOP pletiarske značky
Európy. 

- KOOI KNITWEAR ponúka kompletnú
casual kolekciu vrchného pleteného
oblečenia na všetky príležitosti,
s doplnkami aj ručne maľovanými dre-
venými gombíkmi. 

- KOOI KNITWEAR je moderná móda vyro-
bená s láskou a dušou pre sebavedo-
mú ženu.

- KOOI KNITWEAR sa vyrába s láskou
a radosťou. Svojím športovým vzhľa-
dom je rozmanitá a jedinečná.
Kolekcia sa zakladá na inšpiráciách
širokého výberu farieb, ktoré sa spájajú do jedného celku. Ku kolekcii
výrobca ponúka v pôsobivých farbách aj minimalistický štýl.

Užite si slobodu a šťastie nosením
KOOI design a začnite nový deň doty-
kom vysokokvalitných materiálov
a úpletov. 

HĽADÁME OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU 
PRE SLOVENSKO A ČESKÚ REPUBLIKU. 

KOOI-KNIT GmbH
Döllgast-Straße 5
D-86199 Augsburg
Nemecko

T +49 821 59001 50
F +49 821 59001 55
info@kooi-knit.eu
www.kooi-knit.eu

Slovensko

18.- 9. 1. 2012 Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) 
– odevy, textil, obuv, doplnky 

Zahraničie

26.-28. 11. 2011 Modaprima (Miláno) – odevy, pletené odevy, 
kožené odevy, doplnky
www.pittimmagine.com

10.-13. 1. 2012 Pittti W Women (Florencia) – dámske odevy, doplnky
www.pittimmagine.com

10.-13. 1. 2012 Pittti Immagine Uomo (Florencia) – pánske odevy, doplnky
www.pittimmagine.com

11.-14. 1. 2012 Heimtextil (Frankfurt nad Mohanom) – bytový textil
www.heimtextil.messefrankfurt.com

16.-19. 1. 2012 Hong Kong Fashion Week (Hongkong) – dámske, pánske,
detské odevy, spodná bielizeň, obuv a doplnky
www.hkfashionweekfw.tdctrade.com

16.-19. 1. 2012 World Boutique – svetové módne značky a návrhári
www.hktdc.com/worldboutiquehk

18.-20. 1. 2012 Premium (Berlín) – pánska, dámska móda, doplnky
www.premiumexhibitions.com

18.-20. 1. 2012 The Gallery Berlín – dizajnérske značky 
dámskej a pánskej módy
www.igedo.com/igedo/en/the_gallery_berlin.html

18.-19. 1. 2012 Tissu Premièr (Lille) – látky
www.tissu-premier.com

18.-20.1. 2012 Bread & Butter Barcelona (Berlín) – športové odevy, 
džínsy, streetwear
www.breadandbutter.com

19.-21.1. 2012 Pitti Immagine Bimbo (Florencia) – detské odevy, doplnky
www.pittiimmagine.com

20.-23. 1. 2012 Eclat de mode/Bijorhca (Paríž) – šperky a módne doplnky
www.bijorhca.com 

21.-23. 1. 2012 Salon Interfiliére (Paríž ) – materiály na výrobu bielizne 
a plaviek
www.interfiliere.com

21.-23. 1. 2012 Salon International de la Lingerie (Paríž) 
– spodná bielizeň, plavky
www.lingerie-paris.com

21.-24. 1. 2012 WHO'S NEXT (Paríž) – dámska móda (Private), dizajnérska
móda, doplnky (Fame, Premiere classe), obuv, doplnky 
(Mr. Brown), kožené výrobky (Le Cube)
www.whosnext.com

22.-23. 1. 2012 Mode Fabriek (Amsterdam) – pánske a dámske odevy
www.modefabriek.nl 

25.-27. 1. 2012 Pitti Immagine Filati (Florencia) – priadze 
www.pittiimma gine.com

29.1.-1. 2. 2012 ISPO (Mníchov) – športový veľtrh 
www.ispo.com

2.- 4. 2. 2012 SIMM (Madrid) – dámska, pánska, detská móda, doplnky 
www.ifema.es/ferias/simm/default_i.html

4.-6. 2. 2012 CPD Signatures – dámska, pánska móda, doplnky
www.cpd-signatures.com 

4.-7. 2. 2012 Premium order Duesseldorf – dámska, pánska móda,
doplnky, obuv
www.premiumexhibitions.com

12.-14. 2. 2012 STYL, KABO (Brno) – dámska, pánska, 
detská móda, obuv, doplnky
www.bvv.cz/styl-kabo/unor-2012/

VÝSTAVY A VEĽTRHY

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



Predstavovať ho asi nemusím, predsa len pripomeniem, že je vedúcim ateliéru
Módní tvorby na pražskej VŠUP a profesorom dizajnu a marketingu na FORMA-
MOD v Paríži. Pracoval pre Pierre Cardina a spolupracoval aj s inými módnymi
domami ako Paco Rabanne, Helena Rubinstein a iní. Ako sa ukázalo, cieľ cesty
sme mali spoločný – seminár v Trenčíne. S tým rozdielom, že on išiel prednášať
a ja počúvať. Príležitosť intimity vlakového kupé som si nemohla nechať ujsť
a doc. Ťapťuch súhlasil s rozhovorom pre MÓDA revue. Moja prvá otázka logicky
smerovala ku školstvu. 

Vyučujete na dvoch školách, vedeli by ste ich porovnať? 

Paríž, to je každodenný kontakt s módnymi aktualitami, Paríž je srdcom módnej
avantgardy, ale i reality svetového fashion-designu, a parížska škola Formamod je
predovšetkým skvelou školou techniky strihu. Náš pražský ateliér Módní tvorby na
VŠUP sa už stáva skôr medzinárodným, pretože zo študentov, ktorí tam teraz štu-
dujú je polovica Čechov a druhá polovica sú zahraniční študenti – najviac je
Slovákov, potom Rusi, jeden Bulhar a veľmi milá Číňanka. Stále však pociťujeme
nedostatok technických základov, a preto sme s riaditeľom parížskej školy uvažo-
vali v horizonte niekoľkých nasledujúcich rokov o možnosti zriadenia súkromnej
školy, o nejakom joint venture, ktorý by vyplnil vákuum v dokonalejšej technickej
príprave študentov a zároveň o spôsobe, ako dostať do našich krajín niečo z toho
slávneho parížskeho „savoir fair“ (know how – pozn. redakcie).

Ktorý národ má podľa Vás dizajnérske vlohy, resp. kreativitu v génoch?

Nemyslím si, že by existoval nejaký „superkreatívny“ národ. Keby som to mal
však brať podľa výberu študentov v našom ateliéri, tak by som mohol povedať, že
by to mohlo byť napríklad aj východné Slovensko (smiech), odkiaľ sa nám
v poslednom čase zbiehajú veľmi zaujímavé talenty, ako keby tam bolo nejaké
„hniezdo“...

Povedal by som však, že začala nová „genetická“ éra módnych talentov a tou
je prirodzene internet. Ten spája všetkých študentov na svete. A čím ďalej, tým
menej ide o ten „umelecký“ talent. Je to síce trochu smutné, ale na druhej strane
to zodpovedá potrebám doby. Pre úspešnú kariéru v oblasti módnej tvorby sú
potrebné nie jeden, ale rovno tri základné predpoklady - umelecké nadanie je ten
talent, o ktorom sme si vždy mysleli, že je najdôležitejší, ale to už dnes nestačí…
Po druhé to je absolútna nevyhnutnosť zvládnutia remesla, krajčírskych a modelár-
skych techník - bez tohto by ten prvý talent nebol k ničomu. A tým posledným je
schopnosť predať predovšetkým seba, ako návrhára, a následne svoje produkty.
Pričom ten posledný talent bude asi tým najdôležitejším. A jedine v tom dokona-
lom prepojení týchto troch talentov je šanca na úspech.

Myslím, že to bolo v Brne, kde ste povedali, že Česi majú na módu negatívny pohľad. Ako ste
to mysleli?     

Nemyslel som, že by bol vyslovene negatívny (doba sa mení), ale móda, ako
kultúrny fenomén, nie je v rebríčku hodnôt Čechov na poprednom mieste. Bude to
asi tým, že Česi sú veľmi pragmatickí, je to národ, ktorý po stáročie prežíval
vďaka špecifickému zmyslu pre realitu. Česi sú kacíri a žiadne farebné ornáty ich
nikdy neokúzľovali. Určite mi moji spoluobčania odpustia, ale Česi majú pomerne
„prízemné“ nároky na životné šťastie.

Myslím si totiž, že preferujú oveľa viac dobré jedlo, chatu, auto na dvore a iné
požitky, než módne oblečenie, ale i to sa postupne mení. Nie sú však na tomto
svete sami. Aj Rakúšania alebo Nemci neradi nosia svoju dušu na trh v podobe
oblečenia. Skrývajú sa za akúsi „národnú uniformu“, čo je napríklad v úplnej opozí-
cii južnejších národov, ku ktorým ja zaraďujem aj Slovákov. Zdá sa mi, že Slováci
majú štipku frivolity, štipku okázalosti a cítia potrebu byť videní, najmä ženy. Je to

akési dekoratívne myslenie, ktoré je obec-
ne vlastné slovanským národom, je to
dobre vidieť napríklad aj v Rusku alebo
v Poľsku. Myslím si, že všetky latinské
národy sú prirodzene, už vďaka klímy,
„ľuďmi exteriéru“ a odev je pre nich jedným zo základných nástrojov komunikácie
a podpory prirodzenej erotickej príťažlivosti. My severania a Slovania sme „ľuďmi
interiéru“ a preto aj komunikácia, vrátane tej erotickej, sa u nás odohráva trochu
inak, a keď to veľmi preženiem, tak to zvládame i v teplákoch...

Nadviažem ešte na Vaše prednášky v Brne o potrebe dizajnu v českej a slovenskej konfekčnej
výrobe. Myslíte si, že je možné posunúť myslenie našich výrobcov o stupienok bližšie k dizajnu? 

Tých existujúcich už ťažko, koniec – koncov to je podľa mňa jedna z hlavných
príčin tej hromadnej katastrofy českej a slovenskej odevnej výroby. Neboli sme
schopní prekročiť našu čisto „konfekčnú“ tradíciu („móda“, to žiaľ nie je konfek-
cia...) a riešením je práve dizajn. Myslím, že nová generácia už pochopila, že sa
musíme učiť predať tú pridanú hodnotu za originálny, autorský nápad. Dnes žijeme
v novom globálnom svete, a v tejto novej ekonomickej situácii si už nemôžeme
dovoliť vyrábať a predávať tradičnú lacnú konfekciu pre sídliska a nikoho už dnes
nezaujíma, ako sme ju kedysi pyšne a úspešne u nás vyrábali - technicky dobre
zvládnutú, v obrovských sériách, ale bezduchú a prázdnu, bez akýchkoľvek krea-
tívnych myšlienok a bez aktuálnych módnych prvkov. To dnes dokáže celá Ázia,
a to za ceny, na ktoré sa my už nikdy nebudeme môcť dostať. Musíme preto vyjsť
o jedno, dve poschodia vyššie, kde je kvalitný módny design jedným z hlavných
zdrojov tej „pridanej hodnoty“, ktorú potrebujeme dodať našim výrobkom, aby sme
prežili na domácom i svetovom módnom trhu. To, že sme ho roky úspešne tak
vytrvalo ignorovali, je len naša chyba, ktorá sa nám kruto vypomstila. Absolútne
sme rezignovali na myšlienku, že tovaru treba pridať hodnotu nápadu, hodnotu
myšlienky a hodnotu autentickej kreativity. 

V ktorej krajine sa produkcia najviac približuje Vašim predstavám o kvalitnej konfekcii?

Tradične je to samozrejme Taliansko. Tam vzniklo prèt-a-porter (modelová kon-
fekcia) v tom najlepšom slova zmysle. Napriek tomu, že ho vymysleli Američania
a Francúzi mu dali punc, tak skutočnú hodnotu dostalo prèt-a-porter v Taliansku.
A to až v 80. – 90. rokoch, kedy sa talianske firmy dostali do štádia, že dokázali
v sériách zvládať „skoro“ originálnu tvorbu. Našli si technológiu a spolu s organizá-
ciou výroby dosiahli, že výrobky pôsobia dojmom exkluzívnych „skoro“ originálov,
ktoré sa približujú priam výsostnej zákazkovej tvorbe, a pritom ju vedia vyrábať vo
veľkých sériách. Dokázali tak, že kvalitný „fashion-desig“ dokáže generovať veľké
zisky, a to im dalo tú produktívnu silu, ktorú im dnes celý svet závidí, ale tiež ju
čím ďalej, tým viac napodobňuje. Dali výrobe pravý zmysel, technický a ekonomic-
ký, ale aj hodnotný výtvarný obsah. To je ten taliansky zázrak.

Možno by bolo dobré, si pre lepšie pochopenie Vašich slov vysvetliť pojmy, o ktoré ide. Ako
sa dajú najvýstižnejšie vysvetliť pojmy konfekcia a čo prèt-a-porter?

Konfekcia je sériová výroba odevov, charakteristická veľkovýrobnými technoló-
giami, veľkými sériami, nekvalitnými základnými materiálmi a nízkou cenou, ktorá
už z princípu nie je schopná reagovať na permanentné módne aktualizácie.

Prèt-a-porter (orig. ready to wear) doslovný preklad - pripravené na nosenie. Ide
o sériovú výrobu odevov s permanentnou sezónnou inováciou v zmysle módnych
trendov, ktoré naviac v kategórii „Defilé de createurs“ (počas známych týždňov
prehliadok, FASHION WEEK – New York, Londýn, Miláno, Paríž) sama spoluvytvá-
ra.

MÓDNE FÓRUM
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Ranná hmla ešte pokrývala chodníky Bratislavy, keď som nastupovala do vlaku smerujúcom do Trenčína.
Pripravená na to, že si ešte hodinku zdriemnem, zazrela som v chodbičke vlaku povedomú tvár. Nemohla
som si želať príjemnejšiu zmenu programu, ako stráviť cestu s doc. Josefom Ťapťuchom.

Náhodná rozprava o dizajne
DARINA VITTEKOVÁ, FOTO: ZEMÁNEK/VELETRHY BRNO
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Mníchovský veľtrh športových potrieb a oblečenia, ISPO MUNICH,
neprepadol nikdy na hranicu prežitia, možno preto, lebo je to jediné
podujatie s takým širokým záberom poskytujúcim skoro kompletný prierez
ponukou športových potrieb, náčinia, náradia aj športového odievania. 

Športový veľtrh ISPO
ponúkne viac
SPRAC. DV, ILUSTRAČNÉ FOTO ISPO 2011

Niekoľko rokov sa drží na
vrchole športových veľtrhov ako
najväčší športový veľtrh
v Európe, nielen obsadenou plochou ale aj počtom vystavovateľov a návštevní-
kov. 

Pár sezón dozadu sa letné vydanie zmenilo na ISPO Bike, s kompletnou ponu-
kou pre cyklistické športy. Túto zmenu si vyžiadali meniace sa návyky zákazní-
kov, a tým aj podmienky trhu. 

V tomto roku dosiahol veľtrh ISPO MUNICH rekordné výsledky, ktoré podľa
vyjadrenia organizátora budú v roku 2012 prekonané počtom vystavovateľov aj
čistej vystavovateľskej plochy. Už štyri mesiace pred začiatkom sa na ISPO

MUNICH zaregistro-
valo o 2,8% viac
vystavovateľov
a čistá vystavova-
teľská plocha
vzrástla dokonca
o 3,2%. Najmä seg-
ment outdoor bude
v roku 2012 veľmi
bohatý, zaberie až
tri haly a k tomu
ešte aj priestory pri
východnom vstupe

(Eingang Ost). Medzi kľúčových outdoorových hráčov budú patriť Black Yak,
Eagle Creek, Ecco alebo Sigg. Prírastky sa však objavia aj v iných kategóriách,
kam pribudnú napríklad už zaregistrovaní Li Ning, Xbionoc X-Technology a Nixon. 

ISPO MUNICH sa bude konať od 29. januára do 1. februára 2012 na novom
výstavisku Neuen Messe München. Bezprostredne po veľtrhu je od 2.–4. februára
2012 pripravené úspešné podujatie „ISPO On Snow Demo“, ktoré sa bude konať
na svahoch známeho ľadovca Hintertuxer Gletscher. Tu môžu obchodníci počas
troch dní testovať a porovnávať produkty na sezónu zima 2013.
Viac informácií si záujemcovia môžu stiahnuť na www.ispo.com/munich. 
Vstupenky a výhodné ubytovanie na www.expocs.de.

Viac foto na www.modarevue.com.

Poznamenajte si dátum! Buďte tiež

súčasťou svetového veľtrhu ISPO:

od 29. januára do 1. februára 2012.

 Kontakt pre návštevníkov:

EXPO-Consult + Service
tel. +420 545 176 158
info@expocs.cz | www.expocs.cz

www.ispo.com



„One Grey Day už podľa názvu
naznačuje, že nepôjde o farebnú
módu s crazy motívmi. Táto znač-
ka vyniká jednoduchosťou, vynika-
júcimi originálnymi strihmi
a v neposlednom rade aj  kvalitný-
mi materiálmi“, prezrádza  Karin
Michalcová zo spoločnosti Fashion
me Trading, GmbH. Šedá a čierna,
zaujímavé prestrihy na šatách
i tunikách, originálne riasenia, mini-
malistické doplnky – aj tak by sa
dala jednou vetou charakterizovať
táto značka. Jej pravým opakom,
čo sa farebnosti týka, je komfortná
džínsová značka Denimocracy,
v ktorej vás môžu príjemne šokovať
aj originálne nohavice úzkeho stri-
hu, ktoré dokonale zvýraznia krivku
postavu a zároveň nezvýrazňujú nedostatky. Spoločným menovateľom kolekcie
nohavíc sú žiarivé farby - ostrá červená, výrazná tyrkysová, neónovo žltá
a ružová, nezvyčajné farebné efekty a perforácie. Značka Denimocracy je tiež ob-
ľúbenou značkou predstaviteľov amerického showbiznisu, k jej priaznivcom patrí
aj  Katherine Heigl, Hilary Duff, Christina Aguilera, Megan Fox.

Obe značky už Ameriku dobili, teraz si na víťazný boj trúfajú aj na slovenskom
či českom trhu. Jedno je isté, že ak sa náhodou stanete „porazeným  obchodní-
kom“ a značky sa usídlia vo vašej predajni, víťazstvo bude patriť vašim spokoj-
ným zákazníčkam. 

PREDSTAVUJEME

Rakúska spoločnosť Fashion me Trading GmbH z Linzu prináša 
na slovenský a český trh zaujímavú ponuku zo zámoria. Ide o dve
dámske americké značky One grey day a Denimocracy. Absolútnu
premiéru týchto losangelských značiek v rámci celej Európy sme
mali možnosť vidieť aj na augustovom veľtrhu Styl v Brne.

Americké značky
smerujú na náš trh
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Fashion me Trading, GmbH
Karin Michalcová
Stifterstrasse 31
0043 676 330 44 21
fax:  0043 1 804 805 327 18
karin.michalcova@fashion-me.at
www.michalcova.com
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Luxusné značky 
kríza asi nepoznačí
ZDROJ: FNA

Luxusné značky sú v lepšej pozícii na vysporiadanie sa so 
svetovou krízou ako v roku 2008, kedy rozšírili činnosť, aby mohli 
diverzifi kovať riziká“, povedal Ira Kallish zo spoločnosti Deloitte, 
ktorá sa zaoberá globálnym výskumom.

„V Číne dramaticky vzrástol počet ľudí so značnou kúpnou 
silou, ktorí sa vedome zameriavajú na luxusné značky a túžia 
po nich. Takže momentálne je skvelý čas na predaj luxusných 
značiek v Číne“, povedal Kallish pre agentúru Reuters a dodal, 
že spotrebitelia v bohatých ekonomikách, ako sú napr. USA, 
budú pravdepodobne ďalej nakupovať špičkové výrobky, ak 
ich platy porastú a ak veľké fi rmy budú ďalej rozširovať stavy 
zamestnancov. 

Mexiko si chráni trh 
pred čínskym tovarom
ZDROJ: FNA

Ministerstvo hospodárstva Mexika zaviedlo v boji proti konkurencii 
z kontinentálnej Číny rad opatrení na posilnenie konkurencieschopnosti na 
domácom trhu s obuvou. Akčný plán je sústredený do piatich bodov.

Po prvé sa sústredí na efektívne sledovanie dovozov. V spolupráci 
s obchodnými komorami a mexickými colnými orgánmi začne čo najskôr 
a pravidelne sledovať dovozy obuvi, čo mexickej vláde umožní okamžite 
reagovať pri podpore domáceho trhu. 

V rámci ochranných opatrení mexické Ministerstvo hospodárstva v 
prípade prudkého nárastu dovozov dočasne obmedzí importy 
z kontinentálnej Číny. Príslušná obchodná komora bude zhromažďovať 
všetky informácie potrebné na zavedenie ochranných opatrení. Ak nastane 
kritická situácia, vláda zavedie ochranné opatrenia už 20 pracovných dní od 
začatia šetrenia situácie.  

Tretie opatrenie obsahuje boj proti nekalým obchodným praktikám. 
Vláda v rámci tohto bodu určila nižší počet podmienok potrebných na začatie 
vyšetrovania. Pripravení sú aj mexickí úradníci, ktorí budú úzko spolupracovať 
s obchodnou komorou a budú jej poskytovať rady podľa potreby.

Štvrtým opatrením sú koordinované opatrenia na boj proti nízkym 
cenám. Mexická vláda implementuje do konca tohto roka pilotný program 
tzv. upozornenie na cenu, s cieľom zabrániť neprimerane nízkym cenám 
v niektorých tarifách importovanej obuvi. 

Posledným bodom je boj proti pašovaniu. Obchodné komory budú úzko 
spolupracovať s colnými orgánmi na dosiahnutí pokroku v tejto oblasti. 

Prioritou Adidasu 
sú ruské trhy
ZDROJ FNA

Výrobca športovej značky Adidas predpokladá, že 
jeho predaj v Rusku a v Spoločenstve nezávislých štátov 
dosiahne hodnotu viac ako 1 miliardu eur a následne do 
roku 2015 predpokladá až dvojciferný rast. Spoločnosť si 
je istá, že značka Reebok bude mať na tomto trhu výsadné 
postavenie. 

Riaditeľ Adidas v Nemecku Herbert Hainer pri nedávnej 
návšteve Moskvy povedal: „Naša pozícia v Rusku je stále 
silnejšia. So značkou Adidas na prvom a značkou Reebok 
na druhom mieste sme jasným lídrom na tomto trhu“. 

Adidas plánuje vytvoriť jasnú stratégiu do roku 2015, 
pričom Rusko a Spoločenstvo nezávislých štátov so 
severnou Amerikou a Čínou sú jeho tromi strategickými 
oblasťami. Spoločnosť odhaduje, že na týchto troch trhoch 
sa predaj zvýši za štyri roky o 50%. Celkové tržby by mali 
dosiahnuť 17 miliárd eur. V súčasnosti dosahuje tržby asi 
12 miliárd eur. 

Adidas che mať do konca roka v Rusku 800 predajní a 
do konca roku 2015 chce ich počet rozšíriť o ďalších 400.  

Madonna začne vyrábať 
novú modelovú líniu
ZDROJ FNA

Po úspechu prvej odevnej línie Material Girl pre mladé dievčatá začína 
Madonna vyrábať druhú dámsku líniu, určenú ženám vo veku 27 – 50 rokov. 
V predaji bude v sieti Macy´s v roku 2012 a v roku 2013 ju budú distribuovať 
do popredných módnych domov. Nová línia sa volá Truth or Dare a okrem 
odevov k nej bude patriť aj obuv, kabelky, spodná bielizeň, doplnky a parfum. 
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VYHOVUJE ALEBO NIE? 
Informáciu o tom, či je daná pokladnica v súlade s fi skálnym zákonom alebo 

či môže byť upravená v súlade s ním, zistí obchodník od dodávateľa pokladnice 
alebo na internetovej stránke EVPÚ Nová Dubnica či TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. Ak je 
zároveň na certifi káte k registračnej pokladnici uvedené, že je vydaný podľa zákona 
č. 289/2008 Z. z., táto pokladnica spĺňa požiadavky fi skálneho zákona. Ak je však 
na certifi káte uvedené, že je vydaný 
podľa vyhlášky č. 55/1994 Z. z., tento 
certifi kát platí iba do konca tohto roka 
a takúto registračnú pokladnicu je treba 
upraviť – upgradovať alebo vymeniť. V 
tom prípade treba čo najskôr kontakto-
vať buď dodávateľa, alebo schválenú 
servisnú organizáciu, ktorí obchodníkom 
poradia a odporučia najvhodnejšie riešenie. „Pre našich zákazníkov sme pripravili 
jednoduchú identifi káciu fi skálnych modelov pokladničných riešení. Ak sú pokladnice 
Euro, resp. tlačiarne z nášho sortimentu označené na viditeľnom mieste holografi ckou 
nálepkou s nápisom ,MODEL F´, obchodník jednoznačne vie, že ide o fi skálny model. 
Holografi ckou nálepkou je označený aj certifi kát k pokladničnému zariadeniu pre 
potvrdenie jeho súladu so zákonom č. 289/2008 Z. z. Pre jednoduchú orientáciu sme 
pre obchodníkov spracovali zoznam našich predajcov fi skálnych pokladníc a tlačiarní 
podľa jednotlivých krajov a okresov na www.pokladnice.sk,“ vysvetľuje Ing. Marian 
Karaffa, riaditeľ spoločnosti ELCOM, s.r.o., Prešov. Pokiaľ ide o podnikateľov, ktorým 
vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu po prvý raz po 31.12 
2010, títo zaregistrujú na Daňovom úrade už iba fi skálne registračné pokladnice. 
„Štát sa týmto spôsobom stará o začínajúcich podnikateľov, aby nemuseli investo-
vať dva razy, raz pri kúpe novej registračnej pokladnice, druhý raz pri jej úprave na 
fi skálny model,“ dodáva M. Karaffa. 

CIELE ZÁKONA 
Hlavným cieľom fi skálneho zákona je podľa slov M. Karaffu uľahčiť a zjednodušiť 

obchodníkom prácu. Nemusia vykonávať mesačné uzávierky, odpadá papierový 
žurnál, skladovanie či nepopulárna archivácia pások. Moderné fi skálne pokladnice 
už umožňujú bezproblémovú archiváciu údajov vďaka elektronickému žurnálu, ktorý 
nahrádza jednu pásku. „V prípade daňovej kontroly kontrolór obchodníka nezdržuje a 

nezaťažuje hrabaním sa v pokladničných knihách a pás-
kach, iba si stiahne dáta z elektronického žurnálu, ktoré 
si vie u seba prehliadnuť, resp. obchodník nejde na 
daňový úrad s hŕbou škatúľ, ale iba s jedným CD alebo 
USB kľúčom. Fiskálnym zákonom sa zároveň štát snaží 
ochrániť obchodníkov pred nepoctivou konkurenciou i 
nekalou činnosťou personálu. Určite veľkým pozitívom 
sú zákonom stanovené jednotné a jasné povinnosti a 

zodpovednosti pre servisné organizácie, napríklad ich povinnosť opraviť pokladnicu 
do 48 hodín od jej odovzdania do opravy, čím sa minimalizujú prestoje obchodníkov 
z dôvodu prípadných porúch pokladníc. „Povinná pravidelná servisná údržba, ktorú 
zákon ukladá, zároveň umožní predchádzať závažným poruchám pokladníc a násled-
ným nákladom na ich odstránenie. To súčasne predĺži ich životnosť a minimalizuje 
poruchovosť,“ konštatuje M. Karaffa. 

LEPŠIE ZAČAŤ VČAS
Bude na trhu dostatok vyhovujúcich registračných pokladníc? Tým obchodníkom, 

ktorí si nesplnia povinnosť a k 1. 1. 2012 ich pokladnica alebo tlačiareň nebude 
spĺňať požiadavky fi skálneho zákona, hrozí pokuta vo výške do 3 300 eur v závislosti 
od druhu porušenia zákona, ktoré sú uvedené v zákone č. 289/2008 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 

TRENDY A POKLADNICE
Zaujímavé zmeny by zrejme časom mali nastať aj s ohľadom na silnejúce nové 

trendy v oblasti platieb. M. Karaffa konkrétne očakáva masívnejší nástup bezdo-
tykových platieb aj platieb cez mobilný telefón, GPRS komunikáciu a ďalšie. „Sme 
pripravení na implementáciu a podporu týchto technológií aj v našich pokladniciach. 
Je však otázne, či slovenský zákazník bude v dohľadnom čase ochotný zaplatiť za 
takýto komfort, pretože napríklad technológia nákupu na báze RFID pre cenu čipov je 
ešte stále pomerne drahá. Požiadvky zákazníkov sa stupňujú. Pre účtujúceho je zas 
dôležitá vyššia rýchlosť tlače účteniek, ich prehľadnosť i ergonómia pokladničného 
miesta. Keďže každý účtujúci má rozdielne potreby, výhodou je programovateľnosť 
klávesnice. Účtujúci si tak môže prispôsobiť rozmiestnenie kláves, a tým zvyšovať 
rýchlosť obsluhy a komfort zákazníka. Jednoduchá výmena pásky prostredníctvom 
drop-in systému pomôže zamedziť dlhým radom nervóznych čakajúcich zákazníkov,“ 
dodáva M. Karaffa. 

Prípravu pokladníc 
zbytočne neodkladajte
DANIEL KOŠŤÁL, (PREVZATÉ SO SÚHLASOM Z ČASOPISU OBCHOD)

Dňom 1. 1. 2012 nastáva účinnosť zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov. Zákon stano-
vuje nové podmienky používania registračných pokladníc pri evidencii tržieb, ako aj postavenie a činnosť servisných organizácií. Zároveň kladie nové požia-
davky na technické vybavenie pokladničných zariadení a ich spôsob uvedenia do prevádzky, tzv. fi skalizáciu. Každá registračná pokladnica musí byť z tohto 
dôvodu počnúc 1. 1. 2012 vybavená fi skálnou pamäťou. Takáto pokladnica je označovaná ako fi skálna registračná pokladnica. 

Obchodníkom, ktorí si nesplnia povinnosť 
a k 1. 1. 2012 ich pokladnica alebo tlačiareň 

nebude spĺňať požiadavky fi skálneho zákona, 
hrozí pokuta vo výške do 3 300 eur. 

Ako je to s výmenou tlačiarne? 
Počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fi skálnou 

tlačiarňou účteniek – tzv. POS systém – sa považuje za elektronickú registračnú 
pokladnicu podľa požiadaviek fi skálneho zákona. Ak obchodník používa POS 
systém pozostávajúci z počítača s registračným programom, je nevyhnutné, aby 
si zabezpečil tlačiareň, ktorá spĺňa požiadavky fi skálneho zákona, tzv. fi skálnu 
tlačiareň. To je opäť možné dosiahnuť buď úpravou – upgradom existujúcej 
tlačiarne, alebo kúpou novej fi skálnej tlačiarne. Zoznam certifi kovaných fi skálnych 
modelov tlačiarní je k dispozícii na www.evpu.sk a www.tuvslovakia.sk.
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Zjednodušené zhrnutie 
zmien, ktoré sa týkajú 
podnikateľov: 
Zjednodušené zhrnutie zmien, ktoré sa týkajú podnikateľov: 

Zavedenie ochranného znaku na dokladoch a uzávierkach
- doklad, ktorý nebude obsahovať ochranný znak bude neplatný
- tvar a rozmery sú presne určené zákonom

Zavedenie povinnosti elektronického žurnálu 
•  všetky pokladnice budú tlačiť len jednu pásku
•  nebude možné vytlačiť žurnál na pokladnici

Zavedenie fi skálnych plômb 

Zmena v defi nícii obratov a zrušenie GT1,GT3 

Zavedenie fi skálnych pamätí 
•  do pamäti bude možné zaviesť základné dáta o fi rme len raz
•   akákoľvek zmena v základných dátach znamená výmenu 

fi skálneho modulu
napr. zmena adresy prevádzky, platca - neplatca DPH a pod.

Evidencia a tlač dokladu VKLAD 
•  na začiatku predaja bude povinné zaviesť do pokladnice 

hotovosť určenú na vydávanie
•  doklady bude potrebné uchovávať

Doklady tlačené v tréningovom režime - na účtenke každý tretí 
riadok musí mať nápis
NEPLATNÝ DOKLAD 

Uvedenie fi skálnej pokladnice do prevádzky 
Pred uvedením do prevádzky sa tlačí text - SKÚŠKA POKLADNICE 

Vykonanie uzávierky do 24:00 
•  pokladnica dovolí vykonať uzávierku len raz za 24 hod. 

Zrušenie mesačných uzávierok: 
•  nebudú existovať mesačné uzávierky ako ich poznáme dnes
•  do knihy pokladnice sa nebudú lepiť denné uzávierky
•  môžete si vytlačiť tzv. intervalovú uzávierku - bude slúžiť len pre 

vaše potreby

Zmeny dotýkajúce sa servisných organizácií : 
•  musia mať zmluvu s výrobcom alebo dovozcom na konkrétne 

typy pokladníc
•  musia byť zapísané v registri servisných organizácií
•  musia vykonať servis do 48 hodín od nahlásenia alebo 

doručenia pokladnice
•  musia si objednať plomby od DR SR
•  musia oznámiť daňovému úradu poškodenie plomby, zmeny v 

pokladnici alebo nesúlad údajov
•  musia zabezpečiť výmenu poškodenej plomby

Pokladnica musí zabezpečiť:
•  vykonanie uzávierky raz za 24 hodín
•  zhodu číselných údajov na displeji a účtenke
•  informovanie o potrebe povinnej údržby
•  uloženie dennej uzávierky do fi skálnej pamäte
•  vytlačenie ochranného znaku len na doklade a uzávierke
•  vykonanie operácie VKLAD
•  vytlačenie slov „NEPLATNÝ DOKLAD“ a „SKÚŠKA 

POKLADNICE“ v každom treťom riadku

Pokladnica musí umožniť:
•  prečítanie údajov z fi skálnej pamäte
•  vytlačenie všetkých znakov abecedy
•  vytlačenie pokladničných dokladov a vykonanie uzávierky 
•  zablokovanie pokladnice pri odpojení zariadení (displej, 

tlačiareň, FP)
•  vytlačenie iba jedného originálu dokladu
•  uchovanie údajov v prevádzkovej pamäti 90 dní
•  overenie pravosti elektronického žurnálu

Obchodujete 
už také na internetu?
RADOMÍR BENEŠ

Dnes mnozí z vás již nějaké zkušenosti s provozováním 
vlastního internetového obchodu mají za sebou. Někteří 
udělali zkušenost dobrou, jak z vydařených obchodů na síti 
sítí, tak s provozováním kvalitního řešení. Pro ty ostatní, kteří 
se rozhodují svoje řešení vyměnit za lepší a spolehlivější, nebo 
zatím počítají jen potenciální náklady a výnosy z budoucího 
provozování internetového obchodu, bych si dovolil poskytnout 
některá doporučení. 

Na úvod není špatné si uvědomit, že internetový obchod, který 
jinde dobře prodává pračky, ledničky, knihy nebo hračky, nemusí 
být ideální pro vás. Textil a obuv má svá specifi ka ve velikostech a 
barevných variantách a to je potřeba zohlednit i na internetu. Vždyť 
vaše tištěné prodejní katalogy se vytvářejí také podle jiných zásad, 
než pro jiné zboží. Grafi ckou podobu svého e-shopu vyměníte 
v budoucnu snadněji, než základ, na kterém je e-shop postaven.

MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE
Není potřeba na internetu hned nabízet vše. Lépe je nabídnout 
produktů méně a hlavně ty, které jste opravdu schopni dodat. Svoji 
roli při rozhodování, zda produkt nabídnout na internetu hraje jistě i 
to, jak dobře na obrázcích, které máte k dispozici, vypadá nebo zda 
je v té chvíli dobře zpracován jeho popis a jestli jste schopni uvést 
všechny vlastnosti, které zákazník očekává, a tím pádem nebude 
nakonec zklamán. Tuto zásadu asi neovlivní dodavatel vašeho 
e-shopu, ale vy sami v průběhu jeho uvedení do provozu. Stejná 
zásada platí i co se týká jednoduchosti ovládání. Je dobré, aby 
běžně počítačově gramotný zákazník během nákupu nezabloudil 
ve spoustě funkcí a na spoustě rozcestí. Zkuste si ve vybraném 
programu nakoupit nejdřív na zkoušku sami. 
Obchodování na internetu dnes nejsou jen internetové obchody pro 
koncové zákazníky tzv. B2C obchody, ale také aplikace pro podporu 
velkoobchodu tzv. B2B aplikace. Pokud provozujete velkoobchod, 
ptejte se dodavatele svého řešení, zda takové řešení také má. 
Plnohodnotnou a funkční aplikaci pro B2B prodej lze jen velmi těžko 
postavit úpravami běžného e-shopu, protože se buduje na jiných 
základech. 

NEJLEVNEJŠÍ ŘEŠENÍ NEMUSÍ BÝT OPTIMÁLNÍ
Nezanedbatelnou režií při provozování internetového obchodu je čas 
věnovaný jeho údržbě. Ať se již jedná o aplikaci typu B2B nebo B2C 
s příchodem vaší nové kolekce je potřeba data na webu aktualizovat, 
stejně tak je potřeba v průběhu roku aktualizovat dostupné množství 
a ceny. Práci jistě usnadní různé převodové můstky mezi vaším 
skladovým programem a e-shopem. Nejlepším řešením je ovšem to, 
které čerpá přímo on-line aktuální data z vašeho informačního systému, 
zobrazuje je na internetu a přímo vkládá objednávky od zákazníků zpět 
do systému. Takové řešení se může zdát zpočátku oproti ostatním 
třeba i několikrát dražší, ale nakonec po realizaci všech potřebných 
datových můstků a úprav programů vyjde levněji a je hlavně takřka 
„bezúdržbové“.
Ve spojení s náklady na údržbu ještě musíme zmínit jeden faktor. 
Rubriky, jako jsou podobné produkty, související zboží, dárky ke 
zboží, nejprodávanější produkty, jsou ideální nástroje k pobídce 
zákazníka koupit více, ale rovněž mají režii v údržbě informací. 
Jinak řečeno musí to do e-shopu někdo naklikat. Při několika tisíci 
položkách i toto je pořádná porce práce a ne všechny tyto informace 
jsou hned po ruce.  
Všechno je rovněž o penězích a každé podnikání, a to i prodej na 
internetu se musí vyplatit. Myslím si, že fi rma Benefi t CZ poskytuje 
v rámci modulů svého informačního systému benefi t 2000 PLUS 
kvalitní řešení za dostupné peníze i v této oblasti.     

KONTAKTY:
benefi t CZ, s.r.o., Hrubého 11, 612 00 Brno, Czech Republic
www.benefi tcz.cz, benefi t@benefi t.cz
tel: +420 541 219 098, mobil: +420 603 844 297
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Komisia ochrany spotrebiteľa (IMCO) pri Európskom 
parlamente vypracovala prehľad o stave v označovaní 
produktov, ktorý by mal poskytnúť vyvážený prehľad 
dopadov na spotrebiteľa a odevný priemysel v prípade, 
že by požiadavky na označovanie textilu mali byť podľa 
tohto zavedené. Seminár na túto tému odznel ešte v 
auguste na veľtrhu Styl, no niektoré body tejto témy sú 
nanajvýš aktuálne v Čechách, o to viac na Slovensku.  

Ako odznelo na seminári, označovanie typu vlákna je 
povinné vo väčšine krajín. Patrí k tomu aj Česká re-
publika (Zákon 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele) 
a Slovensko, kde podmienky označovania materiálového 
zloženia textilných výrobkov pri uvádzaní na trh ustano-
vuje Vyhláška 284/2009 Z.z. platná od roku 2009.

Ďalšou informáciou je informácia o krajine pôvodu, známe 
„made in“, o ktorej sa už toľko diskutuje, pretože žiadna 
právna úprava defi nitívne nestanovuje, aký pôvod pro-
duktu je relevantný.

Zaujímavú pozíciu má informácia o veľkosti. V súčasnos-
ti je to dobrovoľná informácia, údaj nie je harmonizovaný 
v EÚ, a tak sa hľadá medzinárodne platné riešenie.

Rovnako dobrovoľný je údaj s varovaním o špeciálnych 
rizikách napr. horľavosť. 

Dobrovoľná je tiež značka kvality ÖKO-TEX, ktorou si 
fi rmy, resp. výrobcovia vylepšujú svoj sociálny profi l na 
trhu.

Povinný je údaj o obsahu chemických látok v produktoch, 
ktorému sa venuje nariadenie REACH, platné v celej EÚ. 
Teda aj v Čechách a na Slovensku.

Stále sa pracuje na otázke elektronického označovania, 
ktoré má výhodu v tom, že síce poskytne viac informácií, 
zatiaľ však nie je doriešené čítanie čipov spotrebiteľmi. 

Takisto nie je doriešený údaj o obsahu vlákien, ktoré 
sa v súčasnosti uvádza rôzne až v 48 jazykových va-
riantoch a navyše sa často stáva, že spotrebiteľ štítok 
s týmito údajmi odstriháva. Je však pravdepodobné, že 
sa zavedie povinnosť označovania v jednotnej jazykovej 
úprave. 

Ako posledným sa budeme venovať infor-
máciám o údržbe, ktoré si vyžadujú určité 
riešenia v Čechách a na Slovensku by sme 
ich mohli označiť za tému, ktorej riešeniu 
sa riadiace organizácie vyhýbajú ako čert 
krížu. Aby sme jej zložitosť mohli pochopiť, 
musíme sa vrátiť pár rokov späť. 

Dobrovoľné medzinárodné textilné združenie (The 
international association for textile care labeling) Ginetex 
so sídlom vo francúzskom Clichy Cedex sa označuje za 
vlastníka ochranných známok (piatich symbolov údržby) 
na medzinárodnej úrovni, ktoré získal registráciou podľa 
Madridskej dohody o medzinárodnej registrácii ochran-
ných známok. Ginetex má v rôznych krajinách národných 
zástupcov vo forme združení alebo výborov a tie mu pla-
tia licenčné poplatky za ich používanie. V Čechách je to 

združenie Sotex Ginetex CZ, členom ktorého je Asociácia 
textilního a kožedělního průmyslu ČR (ATOK). Problémom 
Sotexu je, že na platení za používanie symbolov údržby 
sa podieľajú len členovia ATOKu, hoci právo používať ich 
sa vzťahuje aj na nečlenov ATOKu, resp. na celú Českú 
republiku. ATOK navrhuje riešenie, aby sa na platení 
podieľali aj nečlenovia.

Oveľa väčší problém má Slovensko, presnejšie 
povedané výrobcovia a obchodníci s textilom a odevmi. 
V roku 2005 vydal Sloven-
ský úrad technickej norma-
lizácie SR normu STN EN ISO 
3758  Textílie. Symboly ošetrova-
nia, podľa ktorej bola záko-
nom stanovená povinnosť 
označovať výrobky symbol-
mi. Vo Vyhláške 336/2007 
Z.z. sa tiež nachádzal § 6 
Spôsob označovania symbolmi 
údržby. Po upozorňovaní 
médií aj členov vtedajšej 
Asociácie textilného 
a odevného priemyslu SR 
(zanikla v novembri 2009) 
o symboloch údržby chráne-
ných ochrannou známkou a 
potrebe dohody s Ginetexom 
o získaní práv na jej použí-
vanie, začalo Ministerstvo 
hospodárstva SR (ďalej 
len Ministerstvo) konať. 
Jednoducho a rýchlo. Dodržiavanie normy STN EN ISO 
3758 sa od 1.10.2008 vyhlásilo za nezáväzné a stalo sa 
vecou každého výrobcu, dovozcu a predávajúceho (ďalej 
len obchodník), ako si túto povinnosť zabezpečí. S účin-
nosťou od rovnakého dátumu, 1.10.2008, vydalo MH SR 
vyhlášku č. 370/2008, ktorou sa stanovujú podrobnosti 
o označovaní materiálového zloženia výrobkov a ktorá 
úplne nahrádza vyhlášku č. 336/2007, s tým, že v tejto 
novej už o symboloch údržby nie je ani slovo. Na tejto 
skutočnosti nič nezmenila ani vyhláška 284/2009, ktorá 
je novelou základnej vyhlášky č. 370/2008 Z.z. 

OBALENÉ DO SLOV 
Jedným slovom, Ministerstvo hospodárstva SR sa 

problému zbavilo a zostalo na výrobcovi, dovozcovi 
alebo obchodníkovi, ako sa s ním vysporiada. Aby to 
však slovenskí obchodníci nemali také ľahké, v hre je 
tiež  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ktorá pri kontrolách 
vyžaduje okrem iného aj to, aby na výrobkoch boli 
uvedené spôsoby údržby, pričom odporúča ich symboly 
najmä preto, aby sa pri reklamáciách dalo posudzovať, či 
bol výrobok správne ošetrovaný (čo je tiež argumentom 
Ginetexu). 

Zaujímalo nás, podľa akého predpisu postupuje Slo-
venská obchodná inšpekcia (SOI) pri kontrole informácií 

o údržbe. „Povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby 
ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o 
spôsobe údržby, vyplýva z § 12 zákona č. 250/2007 Z. 
z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov“, uvádza na svojej stránke SOI. 
„Zákon o ochrane spotrebiteľa je vyššia norma ako 
vyhláška a tento ukladá povinnosť predávajúcemu, ktorú 
SOI dozoruje,“ vysvetlila tlačová hovorkyňa SOI Danuša 

Krkošová a dodáva: „Pokuta 
za nedodržanie povinnosti 
informovať spotrebiteľa o spô-
sobe údržby sa môže vyšplhať 
až do výšky 66 387 €, pričom 
jej výška závisí od viacerých 
faktorov, ide o charakter proti-
právneho konania, závažnosť, 
spôsob a následky povinnosti, 
na ktoré prihliadame“. V Zá-
kone o ochrane spotrebiteľa 
sa však nehovorí o symboloch 
údržby, ale len o údržbe výrob-
ku. Rozporuplne však pôsobí 
odporúčanie, ktoré na svojej 
webovej stránke SOI uvádza 
a kde sa grafi cké symboly 
údržby na rozdiel od Zákona 
o ochrane spotrebiteľa a plat-
nej vyhlášky č. 370/2008 Z.z. 
v znení neskorších predpisov 
výslovne spomínajú: „SOI však 

naďalej odporúča použiť v označení textilných výrobkov 
grafi cké symboly údržby, nakoľko tie zabezpečujú har-
monizovanú komunikáciu medzi jednotlivými krajinami 
EÚ. Informácie o spôsobe údržby môžu byť trvale na vý-
robku alebo na etikete pripevnenej k výrobku“. Nehovorí 
sa tu však, že symboly údržby sú chránené ochrannou 
známkou, ktorej neoprávnené používanie by SOI mohla 
postihovať, pretože ide o porušovanie práv duševného 
vlastníctva. K tomu sa Danuša Krkošová vyjadrila: „Ak 
ide o ochrannú známku, v tom prípade ide o porušovanie 
ochrany práv duševného vlastníctva. Napríklad ide 
o falzifi kát tovaru, vrátane obalu, na ktorom je neopráv-
nene umiestnené označenie zhodné alebo zameniteľné 
s ochrannou známkou zapísanou v registri na rovnaký 
alebo podobný tovar alebo neoprávnene umiestnené 
označenie pôvodu výrobku zapísané v registri. Môže 
ísť aj o neoprávnene vyrobené označenie zhodné alebo 
zameniteľné s ochrannou známkou zapísanou v registri 
na rovnaký alebo podobný tovar“. 

Ministerstvo hospodárstva SR sa bráni. Podľa stano-
viska, ktoré nám zaslal Ing. Jaroslav Novotný poverený 
zastupovaním riaditeľa odboru priemyslu a inovácií 
„Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o 
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

Polemika okolo piatich malých 
obrázkoch nemá konca
DARINA VITTEKOVÁ 

Téma porušovania práv duševného vlastníctva je čoraz frekventovanejšia na medzinárodnej scéne. My sme zisťovali, ako to je s ich dodržiavaním na 
Slovensku a zistili sme, že nie je všetko tak, ako by malo byť. A nie je to tiež také jednoduché, ako by mohlo byť. 

Členskými krajinami, ktoré majú národné za-
stúpenia Ginetexu sú: Rakúsko, Belgicko, Brazília, 
Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, 
Nemecko, Grécko, Taliansko, Holandsko, Portu-
galsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Tunis, 
Turecko a Veľká Británia. Jedinou krajinou vý-
chodnej Európy s národným zastúpením Ginetexu 
je Česká republika. Ginetex sa chce s ostatnými 
po dobrom dohodnúť. 

PRANIE

BIELENIE

ŽEHLENIE

SUŠENIE

 PROFESIONÁLNA ÚDRŽBA TEXTÍLIÍ
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v znení neskorších predpisov neustanovuje povinnosť 
označovať textilné výrobky o spôsobe údržby žiadnym 
vyslovene určeným spôsobom. Zákon stanovuje len 
všeobecnú povinnosť predávajúceho informovať spotre-
biteľa o spôsobe údržby výrobku. Spôsob, akým predá-
vajúci spotrebiteľa informuje, zákon neurčuje. Orgánom 
dozoru pre tento zákon je Slovenská obchodná inšpek-
cia (SOI). SOI pri kontrolách nevyžaduje, aby textilné 
výrobky boli označované piktogramami, kontroluje len 
dodržiavanie všeobecnej povinnosti informovania o spô-
sobe údržby. Od zrušenia vyhlášky č. 336/2007 Z. z. 
SOI nevydala žiadne rozhodnutie, ktorým by postihova-
la podnikateľa za to, že ním predávané textilné výrobky 
nie sú označené piktogramami. SOI však vo svojich 
stanoviskách pre podnikateľov a na svojej internetovej 
stránke odporúča používanie piktogramov ako najuni-
verzálnejšieho prostriedku informovania spotrebiteľa“. 
V tomto sa s ministerstvom zhodujeme, to však nerieši 
potrebu jednotného označovania výrobkov spôsobmi 
údržby a práve tento stav nie je vyhovujúci.

To, že by išlo o ochrannú známku, popiera Úrad 
priemyselného vlastníctva SR, ktorého vyjadrenie nám 
zaslalo MH SR: „Z pohľadu ochrany priemyselného vlast-
níctva sa nesprávne uvádza, že ochrannou známkou sú 
chránené symboly údržby. Ochrana vyplývajúca z regis-
trácie ochrannej známky nemá žiaden súvis so symbolmi 
údržby. Ochranné známky sa registrujú len pre názvy 
produktov alebo služieb, pretože ich hlavnou funkciou je 
odlíšiť tovary alebo služby od rozdielnych výrobcov.“

O názor na problematiku Slovenska sme tiež požia-
dali  predsedu českého združenia SOTEX CINETEX CZ, RNDr. 
Pavla Malčíka. „Bohužel jsme vychovaní tak, že když nás 
nemůže nikdo sankcionovat, tak budeme cizí duševní 
vlastnictví používat, ať se staví třeba na ucho kdo chce. 
Pokud jde pouze o sankce, nemůže být sankcionované 
Slovensko, ale podnikatel, který bude prodávat  vý-
robky v zemi, kde je známka chráněna. A to proto, že 
Slovensko nemá národní výbor, který by byl členem 
Ginetexu. Nikdo nepodepsal smlouvu, kterou se převádí, 
zjednodušeně řečeno, členská práva užívat symboly na 
národního člena. 

Současná praxe je taková, že se platí dobrovolně i 
v zemích, kde není známka registrována. V Německu 
jednotlivé podniky, nebo ve Velké Britanii jejich asociace, 
vytvořili národní výbory, které jsou členy Ginetexu i 
přesto, že tam není známka registrovaná. Ze zemí, kde 
je známka registrována má nejpropracovanější sytém 
Francie, která vybírá poplatky přímo od podnikatelů pů-
sobících na francouzském trhu. Podobné je to i v Belgii 
a Holandsku. V těchto zemích už také proběhly soudní 
spory s neplatiči a Ginetex je vyhrál. Ale znova zdůrazňu-
ji, nejde ani tak o licence a sankce, jako o spolupráci na 
udržování a rozšiřování systému informací“.

AKÝ JE TEDA SÚČASNÝ STAV? 
Päť základných symbolov ošetrovania výrobca, 

dovozca alebo maloobchodník (ďalej len slovenský 
obchodník) nie je povinný zo zákona uvádzať, je však 
povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie o údržbe 
výrobku (o grafi ckých symboloch sa tu nehovorí). Ako, 
to už je jeho problém. Slovenský obchodník ich teda 
používa vo vlastnom záujme tak, aby mu SOI nemohla 
vyčítať neinformovanie spotrebiteľa, aj preto, aby bol 
krytý pri prípadných reklamačných sporoch, a často aj 
z nevedomosti. Podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa za 
poskytnutie informácií o údržbe totiž zodpovedá ten, kto 
uvádza výrobok na trh. 

V HRE JE ĎALŠÍ HRÁČ
Do hry vstúpil ďalší hráč – textilná akreditovaná 

skúšobňa SKTC-119 vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. 
v Žiline. Jeho riaditeľ Ing. Jozef Šesták bol delegova-
ným zástupcom MH SR v technickom výbore EÚ „DG 
Sanco“ v Bruseli pre označovanie textílií a na neho sa 
obrátil prezident Ginetexu, Adam Mansel, s návrhom na 
vytvorenie národného výboru pre označovanie symbolmi 
údržby na Slovensku. 

Ginetex sa skúša s krajinami východnej Európy 
dohodnúť po dobrom. „Ginetex nechce zarábať na 
vlastníctve symbolov, ani dozerať nad používaním 
týchto symbolov v jednotlivých krajinách. Namiesto toho 
chceme, aby si každá krajina vytvorila vlastné odborné 
centrum“, vysvetľuje Mansel. Svoj návrh odôvodňuje 

významom grafi ckých symbolov údržby – predlžujú 
životnosť výrobkov, majú informačnú hodnotou pre 
spotrebiteľa, sú pre každého zrozumiteľné, znižujú počet 
reklamácií, a tak posilňujú značku. Ich význam si uvedo-
muje aj Európska odevná a textilná asociácia Euratex, 
so sídlom v Bruseli, ktorej generálny riaditeľ Francesco 
Marchi v liste prezidentovi Ginetexu Adamovi Manselovi 
vyslovuje podporu na vytvorenie národných výborov pre 
označovanie údržby a ich presadenie vo východnej Euró-
pe a v krajinách stredozemskej oblasti, kde sa grafi cké 
symboly nepoužívajú alebo sa používajú nesprávne. 

Ing. Jozef Šesták sa vo februári 2010 obrátil znovu 
na Ministerstvo hospodárstva SR, aby získal podporu 
na vytvorenie národného výboru, keďže Asociácia 
textilného a odevného priemyslu zanikla v novembri roku 
2009. Ministerstvo dalo prísľub, že v marci roku 2010 
zorganizuje stretnutie zástupcov významných textilných 
a odevných výrobcov, združenia práčovní a čistiarní 
a Slovenskej obchodnej inšpekcie a samozrejme aj 
VÚTCH-CHEMITEX, na ktorom by detailne prediskutovali 
problematiku označovania výrobkov symbolmi údržby 
s cieľom vytvorenia podmienok na zriadenie národného 
výboru. Toto stretnutie sa ku koncu septembra 2011 
nekonalo.

Ešte si povedzme, o akú sumu asi ide. Ing. Šesták 

predpokladá, že v prípade Slovenska by mohlo ísť 
o sumu 5 – 10 tisíc € za rok (SOTEX platí 1 800 € ročne 
– pozn. red.). Členské poplatky Ginetexu uhrádza vždy 
národný výbor alebo združenie členskej krajiny, ktorá 
fi nancie získava od svojich členov, čo sú výrobcovia, 
asociácie, združenia apod. Štát na tieto poplatky nikde 
neprispieva. Ginetex však vyžaduje, aby štát bol garan-
tom takéhoto združenia. Všetko, čo sa od Ministerstva 

hospodárstva vyžaduje je, aby garantoval vznik národné-
ho výboru Ginetexu na Slovensku a vytvoril tak priestor 
na transparentné a oprávnené používanie symbolov 
údržby. Aby sme sa ako európska krajina nedôstojne 
neschovávali za paragrafy a vyhlášky, ktoré si navzájom 
odporujú a ktoré si zrejme každý vysvetľuje inak. 

O stanovisko sme požiadali aj najviac zainteresovaný 
orgán, Ministerstvo hospodárstva SR. 

„Ministerstvo hospodárstva SR ako ústredný orgán 
štátnej správy nemôže garantovať vznik žiadneho 
orgánu, spoločnosti alebo organizácie, ktorá združuje 
podnikateľské subjekty. Ministerstvo môže poskytnúť 
asistenciu a pomoc v rámci svojich kompetencií, ale 
nemôže zasahovať do zmluvnej slobody podnikateľov. 
Rovnako nemôže znášať zodpovednosť za konanie alebo 
nekonanie podnikateľov. „Národný výbor Ginetexu“, by 
sa mal vytvoriť na základe dohody medzi zainteresova-
nými podnikateľmi a profesijnými združeniami podnika-
teľov. Musí byť nezávislý od štátu a ministerstvo nemôže 
prispievať na jeho činnosť. Na začiatku roku 2010 
skutočne došlo k stretnutiu medzi predstaviteľmi sekcie 
obchodu a ochrany spotrebiteľa a VÚTCH-CHEMITEX, 
spol. s r.o., na ktorom p. Šesták informoval o potrebe 
podobný orgán vytvoriť. Dohodlo sa, že ministerstvo 
poskytne potrebnú súčinnosť na to, aby sa zvolalo stret-
nutie zainteresovaných strán, po tom, čo VÚTCH-CHE-
MITEX, spol. s r.o. identifi kuje kľúčové subjekty, ktoré 
bude potrebné osloviť. Ministerstvo odvtedy neobdržalo 
žiadnu ďalšiu komunikáciu od VÚTCH-CHEMITEX, spol. 
s r.o. alebo inej osoby v tejto veci. 

Od zrušenia vyhlášky č. 336/2007 Z.z. ministerstvo 
okrem uvedeného stretnutia neregistruje žiaden podnet 
týkajúci sa problematiky informovania spotrebiteľov 
o spôsobe údržby textilných výrobkov, preto sa tejto 
otázke nevenuje prioritná pozornosť. Ministerstvo je však 
vždy otvorené konštruktívnym riešeniam, ktoré môžu 
zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku, preto sa 
nebráni rokovaniam s predstaviteľmi textilného priemys-
lu a poskytne žiadanú asistenciu“, hovorí sa v stanovis-
ku Jaroslava Novotného. 

Takže ľady sa nakoniec predsa len pohli. Ešte pred 
uzávierkou a uverejnením tohto článku Ministerstvo svoj 
sľub dodržalo a prejavilo záujem koordinovať postup 
v tejto veci. Ing. Šestáka poverilo, aby oslovil prezidenta 
Ginetexu A. Mansela so žiadosťou o vyslanie zástupcu 
Ginetexu na Slovensko, kde by s ním Ministerstvo a 
zástupcovia textilných a odevných organizácií rokovali 
o podmienkach vytvorenia národného výboru a transpa-
rentného používania symbolov údržby. 

FIKCIA
Podnikateľ X, ktorý vyrába pre domáci aj zahraničný trh sa rozhodne vyhnúť nepríjemnostiam a dá si na 

vlastné náklady vyrobiť štítky s písomným návodom údržby v slovenskom a anglickom jazyku. Povaha výrobku 
vyžaduje označenie piatimi symbolmi s bližšími špecifi ckými informáciami, napr. profesionálne čistenie za mokra, 
mierny postup. Každý z nich musí opisne vyjadriť v dvoch jazykoch. To je asi 25-30 riadkov textu na štítku šírky 
35 mm. K tomu musí uviesť veľkosť, výrobcu, materiálové zloženie atď. Aký dlhý štítok s drobným nečitateľným 
písmom by si musel dať vyrobiť? A čo by ho to stálo?

Podnikateľ Y sa rozhodne pre inú cestu. Aby ušetril na nákladoch, vymyslí si stručné vlastné grafi cké symboly, 
ktorým nikto nebude rozumieť. 

Podnikateľov s vlastnými nápadmi môžu byť stovky. Keď sa rozmnožia na neznesiteľnú mieru, povieme si, že 
je načase urobiť tomuto zmätku koniec a postaráme sa o to, aby sa aj u nás legálne používali jednotné značky, 
ktorým budú všetci a všade rozumieť. Je to predsa v záujme ochrany spotrebiteľa. 

Na symboly sa vzťahujú medzinárodné 
ochranné známky registrované na WIPO (World 
Intellectual Property Organization) v Ženeve, najmä 
pod číslami 461470, 492423, 849319, 849320 
(zoznam nie je úplný). Na úvodnej webovej stránke 
Ginetexu je upozornenie: 

The symbols are protected by trademarks. Their 
use is dependent on a contract with GINETEX. 
(Symboly sú chránené ochrannou známkou. Ich 
použitie je podmienené zmluvou s GINETEXom.)
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Časy, keď sa textilný a obuvnícky priemysel na Slo-
vensku aj v Čechách považoval za prioritný, sú dávno 
preč. Odborníci s vráskami na čele pozorovali, ako sa 
mení v neprospech domácich výrobcov a postupne 
negatívne ovplyvňuje aj súvisiace a doplnkové odvet-
via, ako je školstvo, výroba textilných strojov a mnoho 
ďalších. Tieto zmeny nepriniesol len vývin medziná-
rodných trhov a trhových vzťahov. Za všetkým stojí 
človek. Ten si za prioritné určil iné odvetvia, a tak sa 
dnes tešíme už aj z toho, ak medziročné porovnania 
ukazovateľov sú aj v tom najmenšom pluse. Znamená 
to, že aspoň neklesli. 

O zhodnotenie zmien, ktoré sa odvtedy s odevným 
a textilným priemyslom udiali sme požiadali na Sloven-
sku snáď najpovolanejšieho odborníka, bývalého prezi-
denta Asociácie textilného a odevného priemyslu SR a riaditeľa 
spoločnosti Makyta, a.s., Ing. Mariána Vidomana.  

MR/ Ako by ste charakterizovali situáciu, keď textilný 
a odevný priemysel (TOP) Slovenska bol na vrchole produktivity?

M. Vidoman/ Textilný a odevný priemysel bol na 
vrchole produktivity v období rokov 1993 – 1997. 
Vtedy zamestnával viac ako 70 000 zamestnancov 
vo všetkých regiónoch Slovenska. Toto odvetvie bolo 
vždy významným exportérom, pretože zabezpečovalo 
prílev devíz pre jednotlivé spoločnosti a Slovenskú 
republiku. Rozvíjali sa všetky výrobné odvetvia od tex-
tilnej, pletiarenskej a konfekčnej výroby a vo veľkých 
spoločnostiach bol zabezpečený vývoj, dizajn, výroba 
i samostatný odbyt výrobkov.  

MR/ V ktorom roku a z akých príčin sa začal prepadať 
textilný a odevný priemysel na Slovensku?

M. Vidoman/ TOP Slovenska, ktorý bol postavený 
na lacnejšej pracovnej sile oproti okolitým štátom, 
sa začal postupne prepadávať v dôsledku kurzových 
vplyvov k rozhodujúcim svetovým menám (USD, 
anglická libra). Tento nepriaznivý vývoj najväčšmi 
ovplyvnilo prijatie Číny do WTO, čím sa výrazne otvoril 
priestor krajinám Európy a teda aj Slovenskej repub-
like na dovoz lacnejšieho čínskeho tovaru. S týmto 
tovarom neobchodovali len slovenské fi rmy, ale najmä 
nadnárodné spoločnosti, ktoré expandovali na trhoch 
Východnej Európy. Bolo to v dôsledku toho, že na 
Slovensku absentovala riadna priemyselná politika.
Nízkonákladová konkurencia a obchodná stratégia 
mali taký obrovský dopad na slovenských výrobcov, 
že spôsobili zánik veľkých spoločností a postupný 
útlm a likvidáciu textilných, pletiarenských a odevných 
fi riem. Z veľkých spoločností odolala týmto vplyvom 
ako jediná, akciová spoločnosť Makyta, ktorá v sú-
časnosti zamestnáva viac ako 700 zamestnancov 
v závodoch v Púchove a Námestove.  

MR/ Vieme, že súčasný stav nie je jednoduchý. S akými 
ďalšími vplyvmi musí ten zbytok menších slovenských výrobcov 
zápasiť? 

M. Vidoman/ Súčasný stav je pre slovenský textilný a 
odevný priemysel, a teda aj našu akciovú spoločnosť, 
dosť nepriaznivý. Pôsobíme vo veľmi silnom konku-
renčnom prostredí. Aby si TOP udržal svoje miesto na 
medzinárodných trhoch a tiež odolal ázijskej expanzii, 
musí maximálne využiť nové príležitosti a reagovať na 
trhové požiadavky. Mimoriadne tvrdý dopad globali-
začných procesov, liberalizácia trhov a rast nákladov 
vyžaduje schopnosť fi riem reagovať na tieto javy. 
Makyta túto schopnosť mala a obstála. Orientácia na 
mzdovú prácu, výrobu značkového exportného tovaru 
v nadštandardnej kvalite a profesionalita sú atribúty, 
na ktorých budeme stavať aj v budúcnosti.  

MR/ Aká štruktúra dovozov prevláda na našom trhu a aká je 
podľa Vás úroveň predaja, kvalita a šírka domácej ponuky?

M. Vidoman/ Na Slovensko sa dováža celý sortiment 
odevov, pletiarenských výrobkov a bielizeň z krajín Ďa-
lekého Východu a ostatných krajín, ktoré majú lacnú 
pracovnú silu. Myslím si, že úroveň predaja domácej 
produkcie vo väzbe na horeuvedené nie je primeraná. 
Slovenský TOP hoci v úrovni kvality dosahuje európ-
sky štandard, ťažko konkuruje expanzívnym ázijským 
výrobcom a ich spôsobu predaja. Je potrebné posilniť 
a podporiť úlohu pri rozvoji inovatívnosti a zvyšovaní 
konkurenčnej schopnosti slovenského textilného 
a odevného priemyslu a vytvoriť také podmienky pre 
toto odvetvie, aké majú v ostatných krajinách. 

MR/ Ako by ste charakterizovali slovenského zákazníka? Aké 
je jeho myslenie v spojení s oblečením a módou? 

M. Vidoman/ Slovenského zákazníka treba charakte-
rizovať ako občana s obmedzenými fi nančnými zdroj-
mi, ktorý vyhľadáva „moderný“ tovar za nízku cenu. 
Jeho myslenie v spojení s módnym artiklom profi luje 
vo veľkej miere celospoločenská a ekonomická situ-
ácia. Nízka kúpyschopnosť obyvateľstva v porovnaní 
s európskym štandardom vytvára veľkú príležitosť pre 
odbyt lacného a menej kvalitného dovozu z ázijských 
krajín. Tento fenomén výrazne sťažuje situáciu fi rmám, 
ktoré svojimi produktmi smerujú na domáci trh. 

MR/ Tieto hodnotenia nevyznievajú veľmi lichotivo. Sme 
schopní nejakých vízií do budúcnosti? Na čom by sme mali 
stavať?

M. Vidoman/ Víziou pre slovenský TOP je, aby si 
slovenskí výrobcovia udržali vývoj, výrobu a predaj, 
a posilnili svoju konkurenčnú schopnosť tým, že budú 
produkovať a zabezpečovať odbyt špičkového značko-
vého tovaru v európskom regióne. Nemožno zabúdať 
na veľmi dôležité atribúty, ako sú profesionalita, pre-
cíznosť, inovatívnosť. Myslím si, že je treba zachovať 
zamestnanosť a činnosť v sektore TOP a podporiť ho, 
na čom majú záujem aj orgány Európskej únie, pretože 
je odvetvím s vysokou exportnou angažovanosťou 
a veľkým zamestnávateľom s nízkymi investičnými 
nákladmi. TOP pozná svoje silné a slabé stránky, 
citlivo zvažuje príležitosti a ohrozenia ďalšieho vývoja. 
Oporou pri jeho ďalšom rozvoji je vzájomná spolupráca 
sociálnych partnerov odvetvia, potrebuje však aj kon-
štruktívny prístup vlády SR, najmä podporu pri zvyšo-
vaní imidžu a podporu stability zamestnanosti. Toto sú 
základné podpory rozvoja odvetvia v celej Európskej 
únii. Je potrebné uviesť ich do praxe aj u nás. 

Dnes sa musíme tešiť 
už aj z maličkostí
DARINA VITTEKOVÁ 

Rozpačitý textilný a odevný priemysel SR 
Aj v priebehu 1. polroka 2011 naďalej pokračuje v slovenskom textilnom a odevnom priemysle SR prepad 
produkcie tržieb a zamestnanosti. Produkcia tržieb v odvetví poklesla v porovnaní 1. polrok 2011/2010 o 1,4%. 
V odevnej výrobe poklesla produkcia tržieb medziročne o 3,5%, v textilnej výrobe zaznamenala, naopak, 
medziročný nárast na úrovni 0,6%.
Zamestnanosť v textilnom a odevnom priemysle v porovnaní 1. polrok 2011/2010 poklesla o 0,9%, v absolút-
nom vyjadrení o 186 osôb. V odevnej výrobe poklesol počet zamestnaných o 4,2% (v absolútnom vyjadrení 
o 545 osôb), v textile, naopak, počet zamestnaných vzrástol o 9,5% (v absolútnom vyjadrení o 382 osôb). 
Tvorba pridanej hodnoty v odvetví vzrástla medziročne o 0,7%. 
Výsledkom hospodárenia odvetvia je v prvom polroku 2011 zisk vo výške 10,6 mil. eur. V porovnaní s rovnakým 
obdobím predchádzajúceho roka sa ziskovosť odvetvia zvýšila o 0,6 mil. eur.
Priemerný zárobok v odvetví dosiahol v 1. polroku 2011 celkom 496,41 eur a v porovnaní s rovnakým obdobím 
predchádzajúceho roka sa zvýšil o 6,2%. V textile dosahuje priemerný zárobok takmer 600 eur, v odevnej 
výrobe však iba 460 eur.
Produktivita práce z tržieb medziročne poklesla o 0,7%, produktivita práce z pridanej hodnoty vzrástla o 1,5%.
Miera pridanej hodnoty v odvetví dosiahla v 1. polroku 2011 celkom 37,7% a v porovnaní s rovnakým obdobím 
predchádzajúceho roka vzrástla o 0,8 percentuálneho bodu. 
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Tržby textilního a oděvního průmyslu dohromady 
(TOP) zaznamenaly výrazný růst oproti stejnému období 
minulého roku. Tahounem tohoto růstu byl zejména tex-
tilní průmysl, který rostl o úctyhodných 17,9 % a je zde 
vidět oživení poptávky (zejména v Německu). Oděvní 
průmysl si ovšem také nevedl špatně a oproti stejnému 
období minulého roku navýšil svoje tržby o 8,2 %. Přes 
mírný optimismus se ATOK k těmto výsledkům zatím 
staví zdrženlivě, zejména z důvodu možného zpomalení 
růstu poptávky právě z Německa. 

Situace v zaměstnanosti se oproti minulému roku ob-
rací k lepšímu. Trend klesající zaměstnanosti se zastavil 
a pozvolna se obrací k růstu. A to zejména v textilním 
průmyslu, kde se již zaměstnanost dostala nad úroveň 
konce 1. pololetí minulého roku. V oděvním průmyslu již 
zaměstnanost dále neklesá a pozvolna stoupá, ovšem 
stále se nedostala na úroveň konce 1. pololetí minulého 
roku. Pravděpodobně hlavní příčinou zastavení klesající-

ho trendu zaměstnanosti textilního a oděvního průmyslu 
je drastické snižování zaměstnanosti v minulých letech 
(rok 2008 a 2009). Největší pokles zaměstnanosti byl 
na přelomu konce roku 2009-2010, a to i kvůli ukončení 
výroby Oděvního podniku Prostějov.

Průměrná mzda v 1. pololetí roku 2011 se zvýšila, 
ovšem jen mírně, takže se ještě nedostala na úroveň 
konce roku 2010, kdy byla doposud nejvyšší. V textilním 
průmyslu vzrostla průměrná mzda o 2,4 %, v oděvním 
průmyslu pak o 1,1 %.

Produktivita práce se jak v textilním, tak i v oděvním 
průmyslu zvyšovala rychlým tempem. Zvláště v textilním 
průmyslu byl růst velmi výrazný. Dosáhl skoro 16,4 % 
a během posledních 15 let se hodnota tohoto ukazatele 
zvýšila tři krát (o 300 %). Ale i v oděvním průmyslu 
dosáhl růst produktivity práce významné hodnoty, a 
to 12 %, což je vzhledem k minulým letům v oděvním 
průmyslu vítaná změna.

Z výše uvedeného je patrné, že se ekonomická 
situace v odvětví textilního a oděvního průmyslu lepší. 
Úroveň tržeb ovšem stále nedosahuje hodnoty před 
krizí. Od 3. čtvrtletí roku 2008 do 3. čtvrtletí roku 2009 
tržby textilního a oděvního průmyslu prakticky jen 
klesaly. Toto bylo patrné zvláště u textilního průmyslu. 
Po určitém přechodném období ale tržby v textilním 
průmyslu, jak již bylo výše zmíněno, začaly od začátku 
letošního roku významně růst. Poněkud jiná byla situace 
v oděvním průmyslu, kde tržby od 3. čtvrtletí roku 2009 
naopak stále spíše klesaly. I zde ale od 4. čtvrtletí roku 
2010 nabírají rostoucí tendenci, i když jen pozvolnou.

Počet subjektů textilního a oděvního průmyslu nad 
20 pracovníků se za 1. pololetí roku 2011 snížil na 
cca 420 subjektů z přibližně 430 na konci roku 2010. 
Trend poklesu se ale proti předchozím obdobím značně 
zpomalil.

Obuvníkov na Slovensku, či už ide o výrobcov alebo predajcov zastupuje Zväz kožiarskeho 
a obuvníckeho priemyslu SR (ZKOP SR). Je to dobrovoľné združenie samostatných právnych 
subjektov a jeho členská základňa sa podobne, ako celé odvetvie, zúžila na minimum. 

Slovensko je z hľadiska produkcie vývoznou krajinou. „V ťažiskovej oblasti 
združuje 3 výrobné fi rmy, ktoré zabezpečujú cca 70 %-ný podiel výroby obuvi na 
Slovensku a patria medzi európsku a svetovú špičku. Je to Rieker obuv, s.r.o. Komár-
no, ktorý vyrába značkovú pánsku a dámsku obuv s technológiou antistres. Časť 
produkcie predáva i na slovenskom trhu, avšak viac ako 80 % vyváža predovšet-
kým do európskych krajín. Druhou je Rialto, s.r.o. Bošany, vyrábajúci vysoko kvalitnú 
pánsku a dámsku obuv na voľný čas a značkovú športovú obuv. Všetka výroba 
je určená na export do krajín západnej Európy a časť do zámoria. No a treťou je 
Gabor, s.r.o. Bánovce n/Bebravou, ktorý vyrába módnu dámsku a pánsku obuv, určenú 
prevažne na vývoz“, hovorí prezident ZKOP SR, Ing. Štefan Šulo, CSc.

Všetci traja sú členmi ZKOP SR. Ďalšími významnejšími výrobcami, ktorí 
však nie sú členmi ZKOP SR, sú tiež fi rmy VULKAN, a.s. Partizánske, ktorá vyrába 
gumovo-textilnú a gumovú obuv a ECCO Slovakia,a.s. s výrobou a predajom koženej 
vychádzkovej dámskej a pánskej obuvi. Okrem nich sú na Slovensku malí, pre-
važne regionálni výrobcovia obuvi, domácej obuvi a doplnkových tovarov alebo 
polotovarov potrebných na výrobu obuvi.  

VÝVOZ OBUVI

Štruktúra vývozov je zrejmá z popisu výroby uvedených kľúčových fi riem, kto-
ré zabezpečujú 80-90 % podiel vývozu obuvi a sú orientované na výrobu pánskej 
a dámskej obuvi. Štruktúra dovozov zodpovedá tomu, čo sa v našich obchodoch 
ponúka a vyplýva predovšetkým z dovozov. 

Vývozy obuvi zo Slovenska za I.- IV. štvrťrok 2010 
Krajina V EUR V pároch

Nemecko 255 841 671 12 108 016

Rakúsko 57 697 640 6 796 887

Česká republika 40 277 124 3 777 429

Maďarsko 25 928 935 3 625 770

Francúzsko 22 402 735 2 762 193

Poľsko 24 477 262 2 421 204

Rumunsko 20 625 540 1 719 972

Dánsko 30 428 649 1 303 684

Taliansko 21 365 264 771 709

Ostatní 94 721 983 3 031 911

Spolu 593 766 803 38 318 775

 
 
DOVOZY OBUVI

Štruktúra dovozov v tabuľke hovorí za všetko. Ázijské krajiny roky plnia 
obchody tovarom nielen na Slovensku, ale aj v prevažnej väčšine európskych a 
zámorských krajín. Napriek mnohým apeláciám profesijných združení sa prílev, 
ktorý pôsobil likvidačne na mnohých menších výrobcov, nezastavil. 

Dovozy obuvi na Slovensko za I.- IV. štvrťrok 2010
Krajina V EUR V pároch

Čína 81 494 932 16 272 482

Vietnam 56 715 690 7 186 652

Rumunsko 19 008 521 1 293 522

Taliansko 9 447 724 699 092

India 7 985 564 656 732

Nemecko 3 553 698 459 874

Česko 5 912 960 335 281

Ostatní 115 428 800 3 712 047

Spolu 299 547 889 30 280 401

Ostatní 94 721 983 3 031 911

Spolu 593 766 803 38 318 775

Českí textiláci sa lepšia  
ZDROJ: ATOK 

Slovenské obuvníctvo je v červených číslach  
DARINA VITTEKOVÁ, TABUĽKY ZKOP SR 
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 STAV PRIEMYSLU SA ZLEPŠUJE
Od roku 1989 do roku 1998 charakterizoval odvetvie kožiarskeho a obuvnícke-

ho priemyslu SR obrovský prepad výroby a pokles zamestnanosti. „Výroba v roku 
1998 dosahovala len 25 % úrovne roka 1989, zamestnanosť klesla z 30 000 na 
cca 12 000“, hovorí Šulo a dodáva: „Po roku 1998, v dôsledku príchodu zahra-
ničných fi riem (Rialto, Gabor, Rieker), sa začalo odvetvie konsolidovať. Tento stav 
pretrváva dodnes, s výnimkou rokov 2008-2009, ktoré boli poznačené krízou, 
a teda poklesom odbytu našej produkcie v zahraničí (Nemecko, Taliansko atď.)“.

V hospodárskej oblasti roku 2010 zaznamenalo odvetvie kožiarskeho a obuv-
níckeho priemyslu SR zlepšenie oproti krízovému roku 2009. „Sumárne sa za 12 
mesiacov roku 2010, v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2009 dosiahli tržby 
za vlastné výkony vo výške 455,4 mil. €. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka 
vzrástli o 18,4 %. Počet pracovníkov v odvetví KOP SR poklesol o 6,1 %. V roku 2010 
bolo v odvetví zamestnaných 9154 pracovníkov. Priemerná mesačná mzda vzrástla 
o 9,4 % a dosiahla úroveň 537,51 €. Produktivita práce z výroby dosiahla úroveň 48 
162 €. Hospodársky výsledok pred zdanením dosiahol výšku 19,5 miliónov €. Oproti 
úrovni predchádzajúceho roka bol v roku 2010 zaznamenaný pokles pridanej hod-

noty o 1,3 %. Hodnotovo dosiahla pridaná hodnota čiastku 110,5 mil. €. Celková hodnota 
produkcie vzrástla o 16,1 %, keď dosiahla 440,9 mil. € “, uvádza Štefan Šulo. 

Priaznivo sa vyvíjala i situácia v 1. polroku 2011. Tržby za vlastné výkony do-
siahli 263,7 mil. €. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli o 18,4 % . 
Vzrástol počet pracovníkov v odvetví o 14,1 % (10 032 pracovníkov). Priemerná 
mesačná mzda vzrástla o 7,1 % a dosiahla úroveň 554,32 €. Hospodársky výsledok 
pred zdanením dosiahol výšku 26,6 mil. €. Výroba vzrástla o 22,3 % a dosiahla 
267,7 mil. €. Výrazne vzrástla pridaná hodnota, o 46,6 % oproti úrovni predchádza-
júceho roka. Hodnotovo dosiahla 79,2 mil. €. Š. Šulo na záver konštatuje, že oproti 
rovnakému obdobiu minulého roka sú všetky ukazovatele veľmi priaznivé. 

Kto však udáva tón je spotrebiteľ. Aký je v súčasnosti jeho postoj? Podľa našich 
informácií si slovenský spotrebiteľ stále viac váži svoje nohy. Znamená to, že viac 
dbá na kvalitu obuvi ako kedysi. Samozrejme, že dôležitú úlohu tu hrá aj jeho fi nan-
čná situácia. Pre spotrebiteľov zo slabších príjmových skupín je prioritnou otázkou 
cena a dizajn. Rovnako treba brať do úvahy nadmerné ázijské dovozy, ktoré sú 
zamerané práve na túto spotrebiteľskú skupinu. Preto je stále veľmi dôležitá osveta 
spotrebiteľa, ktorá u nás nie je systematická, ale len sporadická.  

Český obuvnický průmysl produkoval před rokem 1989 zhruba 70 miliónů 
párů obuvi ročně. Česká republika byla opravdu obuvnickou velmocí. Obuvnický 
průmysl patřil nejen k největším výrobcům, ale i exportérům. S uvolněním importu a 
maximální liberalizací vyrostla českým výrobcům velmi tvrdá konkurence zejména 
v podobě obuvi dovážené z asijských zemí, a to v takových množstvích a za tako-
vých cenových podmínek, že ve vývoji tohoto oboru došlo k podstatnému útlumu. 
Situaci ve výrobě obuvi v ČR v letech 2003-2009 dokladuje níže zobrazená tabulka. 
Údaje za rok 2010 prozatím nejsou k dispozici, nicméně výroba by měla být na 
úrovni roku 2009. 

 BILANCE VÝROBY OBUVI V ČR 
V LETECH 2003-2009

ČR
ROK
 2003

ROK
 2004

ROK
 2005

ROK
 2006*

ROK
2007*

ROK
2008*

ROK
2009*

Celková výroba 
obuvi v ČR

mil. Kč
tisíc párů

2 470
6 500

2 394
5 700

2 294
5 500

2 189
5 200

2 163
5 100

2 098
4 900

2 003
4 500

Zdroj údajů: ČSÚ, GŘC, MPO ČR, *Kvalifi kovaný odhad ČOKA 

Do roku 1994 byl propad ve výrobě obuvi způsoben jednoznačně poklesem 
dodávek pro ruský trh. V letech 1994-1995 se výroba obuvi relativně stabilizovala 
a činila cca 30 milionů párů obuvi za rok. Vlivem postupného růstu dovozů v letech 
1997-2003, zejména z Číny a dalších asijských zemí, však došlo jednoznačně 
k vytlačení tuzemských výrobců z domácího trhu. Tento propad výroby působil 
jako iniciátor sestupné spirály ztráty konkurenceschopnosti u velkých fi rem tím, 
že byly nuceny svoje prakticky neměnné fi xní náklady rozpouštět ve zmenšujícím 
se objemu výroby a byl jednou z hlavních příčin kritického hospodářského stavu 
většiny velkých obuvnických fi rem a jejich následných konkurzů. Ztráty na tržbách, 
samotné výrobě a zaměstnanosti v obuvnickém průmyslu byly v letech 2002-2009 
následující: 

 BILANCE VÝROBY A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI 
V OBUVNICKÉM PRŮMYSLU, EXPORT, IMPORT 
A SPOTŘEBA OBUVI V ČESKÉ REPUBLICE 
V LETECH 2002 – 2009

ČESKÁ REPUBLIKA ROK 2002 ROK 2003 ROK 2004 ROK 2005

Celková výroba
obuvi v ČR

mil.Kč
tisíc párů

2 960
8 000

2 470
6 500

2 394
5 700

2 294
5 500

Export obuvi
mil.Kč
tisíc párů

2 641
10 531

2 421 
8 121

3 620
7 677

4 207
15 992

Import obuvi
mil.Kč
tisíc párů

8 243
46 111

5 793
44 160

6 901
50 299

8 266
73 436

Počet zaměstnanců 9 500* 5 000* 4 500* 4 300

Spotřeba obuvi páry 4,25 4,10 4,65 6,04**

ČESKÁ REPUBLIKA ROK 2006 ROK 2007 ROK 2008
ROK 2009
(předběžná data)

Celková výroba
obuvi v ČR

mil.Kč
tisíc párů

2 189*
5 200*

2 163*
5 100*

2 098*
4 900*

2 003*
4 500*

Export obuvi
mil.Kč
tisíc párů

5 314
29 829

6 780
24 030

6 162
56 497

6 295
35 599

Import obuvi
mil.Kč
tisíc párů

8 937
101 715

10 607
142 751

11 503
161 906

10 284
108 753

Počet zaměstnanců 4 100* 4 100* 3 800* 3 500*

Spotřeba obuvi páry 7,41** 11,90** 10,61** 8,02**

*Kvalifi kovaný odhad ČOKA 
 **Jedná se o zdánlivou spotřebu obuvi na 1 obyvatele, reálná spotřeba je kolem 3,5 až 4,5 páru 

obuvi na 1 obyvatele a rok. 

Pokles výroby obuvi způsobil následně i útlum výroby v koželužnách a dalších 
dodavatelských odvětvích, tj. snížila se výroba dalších polotovarů a komponentů pro 
obuvnický průmysl. I přes tyto složité podmínky dnes úspěšně funguje řada men-
ších fi rem a fi rem rodinného typu, které se soustředí na specializované produkty a 
na dokonalý servis pro zákazníka.  

 ZVÝŠENÉ DOVOZY DEFORMOVALY 
TRŽNÍ PROSTŘEDÍ
Po vstupu České republiky do Evropské unie (1.5.2004) byly do konce roku 

2004 aplikovány tzv. neautomatické licence na dovozy obuvi z Číny. Od roku 2005 

Bývalá obuvnická velmoc  
ZDROJ: ČOKA, ZPRACOVALI: PHDR. VLASTA MAYEROVÁ, ING. MARCELA PALÁNOVÁ, ING. RADIM KOCOUREK, KRÁTENÉ 



 MÓDA REVUE 4/2011 5

POSTREHY

již tyto neautomatické licence nemohly být aplikovány, a tak od roku 2005 můžeme 
sledovat výrazný meziroční nárůst dovozů obuvi z Číny. Po uplatnění dodatečných 
antidumpingových cel v roce 2009 došlo sice k poklesu dovozu obuvi z Číny o cca 
33% oproti roku 2008, avšak v roce 2010 můžeme sledovat opětovný nárůst. 

Čínská obuv je dovážená za nízkou jednotkovou cenu. Do roku 2010 se zvýšili 
deklarované ceny na 44-46,-Kč/ 1 pár obuvi, tj. asi na 2,5 USD. Přitom běžné 
nejnižší nákupní ceny od výrobců jsou v Číně 4 až 6 USD za pár obuvi, vyjma obuvi 
textilní domácí. V uvedených cenách není v ČR v současné době možné pořídit ani 
vstupní materiály pro výrobu obuvi. Přestože z Číny je realizováno více než 88% 
veškerých dovozů obuvi do ČR v párovém vyjádření, v hodnotovém vyjádření tvoří 
dovozy obuvi z Číny pouze 43%. 

Podle dlouhodobých statistických údajů (spotřební koš domácností) činí spotře-
ba obuvi v ČR cca 3,5-4,5 párů obuvi na jednoho obyvatele a rok. Z toho vyplývá, 
že jen dovozy obuvi z Číny téměř trojnásobně převyšují tuto sledovanou statistiku. 

Zvýšenými dovozy obuvi je dlouhodobě deformováno tržní prostředí na domácím 
trhu. Čeští výrobci, zejména malé a střední fi rmy, nemají možnost umístit svou 
produkci na tuzemském trhu, přestože poptávka po obuvi české provenience roste. 
Pro české výrobce, ale i exportéry z dalších (zejména EU) zemí tedy zbývá jen velmi 
omezená část tuzemského trhu, kde mohou uplatnit svoji nabídku obuvi. 

Analýza vybraných nejvyšších dovozů obuvi do ČR v letech 
2005 – 2008 (rok 2010) je pro období leden až listopad) dle 
zemí v párovém a hodnotovém vyjádření

2005 2006 2007

země tis .párů PC/pár země tis. párů PC/pár země tis. párů PC/pár

Čína 58 615 47 Čína 86 038 42 Čína 124 390 34

Itálie 2 535 489 Itálie 2 816 451 Vietnam 4 117 222

Vietnam 2 013 381 Vietnam 2 798 271 Itálie 3 336 478

Německo 1 716 280 Slovensko 1 578 252 Německo 1 270 310

Slovensko 1 551 263 Německo 1 054 286 Slovensko 1 251 293

2008 2009 2010 (1-11)

země tis. párů PC/pár země tis. párů PC/pár země tis. párů PC/pár

Čína 143 615 35 Čína 100 169 46 Čína 112 337 44

Itálie 3 652 434 Vietnam 3 760 322 Vietnam 4 098 312

Vietnam 3 216 303 Itálie 2 222 538 Itálie 2 261 444

Polsko 1 830 344 Belgie 1 843 284 Polsko 1 884 217

Německo 1 410 290 Polsko 1 563 275 Německo 1 228 227

Zdroj údajů: Český statistický úřad (ČSÚ),  PC/pár = průměrná dovozní cena za 1 pár obuvi v Kč 

ÚSPĚŠNÝ EXPORT DO ZEMÍ EU
Po vstupu ČR do Evropské unie můžeme pozorovat výrazný nárůst exportu 

obuvi z ČR. V meziročním měřítku 2005/2004 došlo v párovém vyjádření k nárůstu 
exportu obuvi z ČR o více než 100% a v období 2006/2005 to byl znovu nárůst o 
téměř 100%. Tyto výsledky jsou však poněkud zkreslující. Za tímto výrazným růs-
tem stojí jednoznačně reexporty obuvi. Důkazem je rapidní pokles průměrné export-
ní ceny obuvi vyvážané na Slovensko – ještě v roce 2004 se zde z ČR vyvezlo 
přes jeden milion párů obuvi v průměrné exportní ceně 318,- Kč/1 pár obuvi, v roce 
2006 se zde vyvezlo z ČR již více než 21 milionů párů obuvi, v průměrné exportní 
ceně 52,- Kč/1 pár obuvi a v roce 2008 to bylo dokonce 43 mil. párů v průměrné 
ceně jen 23,-Kč/1 pár obuvi. V celoevropském měřítku představuje Česká republika 
se svými deseti miliony obyvatel pro prodej obuvi relativně malý trh. Chtějí-li výrobci 
naplnit svou kapacitu a nemají-li šanci konkurovat v tuzemsku velmi silné asijské 
konkurenci, musí exportovat. Rozvíjí se řada výrobních kooperací se západoevrop-
skými partnery, přechází se na konstrukčně složitější výrobky s vyšší užitnou 
hodnotou a moderním designem. Většina výrobců, kteří doposud ještě v ČR vyrábě-

jí, musela obstát v silné tuzemské a zahraniční konkurenci a pochopila, že je nutné 
vyrábět specializovaný produkt a zvolit i vhodný marketing. Českým výrobcům se 
reálně daří 70-80% své produkce úspěšně exportovat zejména do zemí EU, přičemž 
poslední tři roky jsou cílovými teritorii zejména Německo, Polsko, Maďarsko a Itálie. 
Předpokládáme, že výroba v roce 2011 bude srovnatelná s rokem 2010.  

Analýza vybraných nejvyšších vývozů obuvi z ČR v letech 2005-
2009 (rok 2010 je pro období leden až listopad) dle zemí v páro-
vém a hodnotovém vyjádření

2005 2006 2007

země tis.párů PC/pár země tis.párů PC/pár země tis.párů PC/pár

Slovensko 6 860 110 Slovensko 21 025 52 Slovensko 11 096 89

Německo 2 499 568 Německo 2 382 467 Německo 3 881 460

Polsko 1 272 294 Polsko 1 353 412 Polsko 1 422 425

Francie 1 075 144 Francie 1 202 279 Rumunsko 1 024 16

Norsko 972 53 Itálie 934 572 Itálie 1 021 511

2008 2009 2010 (1-11)

země tis.párů PC/pár země tis.párů PC/pár země tis.párů PC/pár

Slovensko 43 908 23 Slovensko 23 470 43 Slovensko 17 145 65

Německo 3 924 392 Německo 3 632 429 Německo 4 907 361

Polsko 1 543 397 Rakousko 2 176 324 Rakousko 3 875 287

Maďarsko 1 206 244 Maďarsko 1 961 158 Maďarsko 1 840 190

Itálie 1 065 253 Polsko 1 250 436 Polsko 1 437 354

 
Zdroj údajů: Český statistický úřad (ČSÚ), Generální ředitelství cel (GŘC) 
PC/pár = průměrná vývozní cena za 1 pár obuvi v Kč 

SOUČASNÝ TRH S OBUVÍ V ČR
Český obuvnický průmysl tvoří cca 35 fi rem nad 20 zaměstnanců. Obuv se však 

vyrábí i v řadě tzv. mikrofi rem, kde jsou počty pracovníků podstatně menší (do 20 za-
městnanců). V roce 2010 se v České republice vyrobilo podle kvalifi kovaných odhadů 
cca 4,5 milionů párů obuvi. České obuvnické fi rmy zaměstnávaly celkem cca 3500 
zaměstnanců. Velkým problémem pro české výrobce obuvi v posledním desetiletí je 
udržení, resp. obhájení své pozice na domácím trhu. Rok od roku je situace složitější, 
prodává se méně české obuvi, v důsledku poklesu výroby a exportu české obuvi 
do zemí EU. Úroveň spotřeby obuvi na jednoho obyvatele sice již několik let pomalu 
roste, avšak ekonomická situace přinutila obyvatele více šetřit a nakupují se zejména 
levnější druhy obuvi (plastová, textilní apod.). Je také nutné si uvědomit silný přetlak 
nabídky obuvi na českém trhu, i když její kvalita je často diskutabilní.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem představuje nabídka obuvi tuzemské 
produkce na českém trhu pouze malý podíl (odhadujeme cca 5 - 7%), obuv čínské, 
resp. asijské produkce více než 85% a zbytek nabídky obuvi pochází z Itálie, Slo-
venska, Německa, Polska, Rumunska, Brazílie, Španělska, atd. 

 BUDOUCNOST ČESKÉHO 
OBUVNICKÉHO PRŮMYSLU
Pro budoucnost českého obuvnického průmyslu má velký význam budování 

distribuční sítě v tuzemsku i v zahraničí. Řada výrobců vybudovala svou vlastní 
maloobchodní síť, resp. se snažila získat i smluvní prodejny. 

České obuvnické fi rmy restrukturalizovaly výrobu a vyrábějí obuv s vyšší při-
danou hodnotou, zejména v segmentech ochranná, bezpečnostní a pracovní obuv, 
ale i obuv ortopedická, zdravotní, profylaktická a kvalitní dětská obuv. Vyrábí se i 
kvalitní usňová dámská a pánská vycházková obuv. Potěšitelná je také skutečnost, 
že mnoho zákazníků se vrací ke kvalitní české obuvi a vyžadují ji u svých prodejců. 
Zejména v segmentech dětské a zdravotní obuvi je tato tendence markantní. 
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Cup B – J

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

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

www.anita.com

KARA SLOVAKIA - WT, s.r.o.
Zlatovská 22, 911 59 Trenčín 

Predaj:
+420 0915 773 233, +420 0905 124 000

Zákazková výroba:
+420 0908 708 514

Predajňa Bratislava
Obchodná 6, 815 00 Bratislava

tel.: 02/54412861
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FELINA /Slovensko/, s.r.o., 
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava

tel.: 02/43 42 61 14, fax: 02/48 28 23 91, 
www.un-usual.com

...pre mladé ženy s veľkou 
veľkosťou košíkov. Trendová bielizeň, 

jasné farby, mladistvé designy, [B-H košík].

Informácie pre návštevníkov, 
predaj vstupeniek, komplexné 
cestovné služby:
ALFAcon s.r.o.
Dobšinského 18
811 05 Bratislava
Tel.: +421 2 5262 1232
Fax: +421 2 5244 2291
E-mail: info@alfacon.sk 
www.alfacon.sk

www.globalshoes-online.com
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Moneta SK spol. s.r.o.
Nitrianska cesta 6, 958 01 Partizánske

www.moneta.sk

Tel.: 00421 38 7488 146

e-mail: igor@moneta.sk

POHODLIE 
PRE VAŠE NOHY
Výroba stielok do obuvi

• viac ako 200 druhov

• dámske, pánske, detské

• športové

• pracovné

• relaxačné

• ortopedické

•  široký program 

doplnkového tovaru
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