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PRÍHOVOR
Keď som pred časom

čítala správu o vydaní
ručne šitej obrazovej
publikácie Aha
o slovenských výšivkách
v osobitnom grafickom
vyobrazení od mladého

autora Tomáša Kompaníka, mala som spočiat-
ku rozpačité pocity. Hľadala som odpoveď,
prečo človeka vo veku zvyčajne záujmovo
úplne inej orientácie oslovila práve táto téma.
Až postupne mi to došlo a dokázala som túto
knihu ohodnotiť ako naozaj originálny projekt.
Snažiac sa teraz pripomenúť si o koho a čo
presne ide, som surfovaním po internete
dospela k potešujúcemu faktu. Povôdná slo-
venská ľudová tvorba a folklór, prvotné ovocie
našich predkov, má množstvo zanietencov,
ktorí sa ich pokúšajú zachovať a oživiť
i v duchu súčasných tendencií. Zrejmä to však
nestačí, keďže ešte stále dominujú viac medzi
sporadickými výstavnými exponátmi, či suve-
nírmi pre turistov, než by sa mali stať prirodze-
nou súčasťou nášho bežného života. Keď som
nedávno navštívila Marakéš, z ktorého prináša-
me reportáž vo vnútri tohto čísla, akoby sa mi
v súvislosti s otázkou národnej identity poriad-
ne otvorili oči. Toto mesto ňou hovorilo i bez
slov. Každý jeho kút živo odhalil lokálnu kultú-
ru, architektúru, štýl... A nebol to iba lahodný
pohľad. Človek sa v takom autentickom kon-
texte cítil naozaj príjemne. Krátky zážitok, ale
prečo nie ho prežívať každý deň a na domácej
pôde? Paradoxom je, že často siahame po
ďalekej exotike a to blízke je nám veľmi vzdia-
lené. Bez menších zábran by sme asi skôr siah-
li po kaftane, ako po kroji. I v móde a v dizajne
volíme viac anonymný tovar neraz bez duše
ako kusy plné tradícií, pri ktorých sme vyrástli.
A pritom v súčasnosti existuje kopec možností
a spôsobov, ako šikovne využiť vlastnú zruč-
nosť a zdroje a ako adaptovať prejavy národnej
kultúry a umenia do úžitkových predmetov
súčasnosti. Môže to byť i jeden z podnetov,
ako prežiť v neľahkom ekonomickom období.
Veď aj zviditeľniť sa pred svetom a komerčne
v ňom uspieť, znamená ponúknuť ten najorigi-
nálnejší výrobok, za ktorého cenou stojí práve
naša tvár. 

POZVÁNKA
Düsseldorf s novým konceptom 18



Začneme teda u klasiky – košeľa športového cha-
rakteru má v dámskom sortimente prapôvod v tej pán-
skej a je aj podobne vybavená. Má golier, spravidla
malý, zapínanie v prehybe či do légy, býva ale zoštíhle-
ná, čiastočne priliehavá a často veľmi subtílna, pokiaľ
nemá rýdzo športovú a ochrannú funkciu. Rukávy sú
dlhé, ukončené malou manžetou alebo na letnú sezónu
krátke. Predĺžená a voľná verzia sa blíži k formám ko-

šeľových šiat, ktoré budú mód-
ne zaujímavé, či už voľné ale-
bo prepásané. Na tieto typy je
najvhodnejším materiálom če-
saná jemná bavlna, ale aj zme-
si s viskózou, ľanom či jemný-
mi syntetickými komponent-
mi. Na letné typy sa využijú
plátnové väzobné varianty,
ľahké štruktúry i jemný keper,

na zimné obdobie to môže byť aj ľahká vlasová kvali-
ta, ako je flanel alebo prací kord.

Blúzky majú veľmi voľnú a nie celkom jednoznačne
definovanú formu, môžu mať malú fazónku alebo sú
s väčším ležatým golierom, do výstrihu V či s golierom
s dlhšími špicatými okrajmi. Budú ale aj bez goliera,
s výstrihmi rôznych tvarov, so zapínaním v prednej
časti aj na chrbte a s gombíkmi ako ozdobnými 
prvkami. Blúzky sú buď v skrátenej dĺžke, často
s rozšíreným spodným okrajom alebo ako priliehavé
typy, či predĺžené a naberané do lemu v bokovej línii.
Bavlna i jemné syntetické a viskózové vlákna, zmesi
hodvábu, na letné obdobie aj ľan, sú dôležitými mate-

riálmi v tejto kategórii. Sú stvárnené do
ľahkých plátien, indických mačkaných
gázovin, voálov, popelínov aj šifónov –
tie budú vhodné na leto, kompaktné
typy potom na zimné obdobie.

Romantické nálady budú často
vyjadrené v podobe retro

blúzok v klasických
formách,
s malými go-
liermi so za-
guľatenými
špičkami,

so subtílnymi krátkymi rukávmi, často na-
beranými v spodnom okraji do volániku
či légy. Najrôznejšie čipkové apliká-
cie a vsadky umocnia tieto

TRENDY

Dámske košele a blúzky na rok 2014

JČ, FOTO: ARCHÍV AUTORKY

Sú podobným sortimentom ako pánske košele, ale sú omnoho členitejšie, veľmi rôznorodé
a vytvorené s veľkou dávkou kreativity. Dámska móda sa v žiadnom prípade nevyznačuje
konzervatívnym prístupom k novým víziám. Košele i blúzky sú určené na vrchnú časť tela,
ale žiadne ďalšie iné vymedzenia a obmedzenia sa ich už netýkajú. Možnosť výberu
z nepreberného množstva kvalít tkanín a úpletov, vzorových kresieb, aplikácií či rozsiahla
módna paleta a v neposlednom rade aj strihové riešenie, dávajú tejto kategórii veľkú voľnosť
a flexibilitu. Sezónne módne námety už dávno nie sú úplne jednoznačné, je však možné
vytipovať niektoré zásadné rysy.
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nálady. Bavlnené plátno, batist a voál sú zdobené
jemnými potlačami kvietkov, drobnými pestro tkaný-
mi kockami a rastrovaním, niekedy aj s pretlačou
vzoru.

Využívať sa bude aj sochárske riasenie na blúz-
kach z jemného džerseja a splývavých úpletov,
na vytvorenie rôznych zaujímavých textúro-
vaných foriem, v jednofarebnom matnom
alebo lesklom vyhotovení.

Spoločenské blúzky budú mať zväčšené
goliere aj šálové, veľké manžety, ozdobné

zapínanie, riasenie či volány miesto man-
žiet, žabó alebo kaskádovito riešené textilné
zdobenie na prednom diele. Ozdobnými prv-
kami sú gombíky, spony, čipkové vsadky,
ozdobné lemy i ručne háčkované zakonče-

nie. Dôležité sú skvostné materiá-
ly, ako hodváb, lesk a mat vi-
skózových vzorov tón v tóne,
kovový lesk a trblietavé pria-
dzové efekty. Farebná paleta
je široká od bielej až po čier-
nu a mnohými ďalšími od-
tieňmi pastelov a sýtych,
brilantných tónov.

Súčasný odevný dizajn
ctí strohú geometriu, so-
chárske prvky a vtipné
strihové riešenie. To sa
nevyhne ani tejto téme,

kde sa hľadajú nové for-
my a nápady v asymetric-

kom riešení a skladbe farieb do jed-
ného celku.

Viac foto na www.modarevue.com

TRENDY
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TRADIČNÉ KOŠELE
Košeľa do obleku alebo saka bude v casual štýle

a má všetky náležitosti dobrej košele – je pohodl-
ného strihu, u niektorých typov je zoštíhlená
v objeme bez toho, aby obmedzovala voľný
pohyb. Golier je v strednej veľkosti
s umiernenou podgolierovou časťou v klasickej
forme alebo sa využívajú typy s otvorenými špič-
kami. Zapínanie je umiestnené v prehybe alebo do

Košele sprevádzajú mužské pokolenia po celý 
život pri dennom používaní aj pri významných 
spoločenských a slávnostných príležitostiach. 
Aj keď si už bez nej pánske oblečenie dokážeme 
predstaviť a často je nahradená tričkom či polokoše-
ľou, sú oblasti, kde je úplne nevyhnutná. Nejde len
o spoločenskú nevyhutnosť, košeľa je mimoriadne ob-
ľúbenou odevnou súčasťou vo všetkých ročných obdo-
biach a pri jej súčasnej podobe a funkcii nevzniká žiad-

na veľká potreba tento fakt meniť, ani v blízkej ani vo
vzdialenejšej budúcnosti.

FORMY
Krédo košieľ je jednoznačné: pohodlie

a užívateľský luxus, umiernené formy a žiadne excesy.
To platí všeobecne, iba spoločenské, svadobné či
avantgardné typy a dizajnové kreácie majú tendenciu
meniť zabehané poriadky.

TRENDY

Pánske košele na rok 2014

D CLUB, FOTO: ARCHÍV AUTORA

Pánske košele majú dlhú históriu, ktorej počiatky siahajú až niekam do staroveku.
V priebehu dlhodobého vývoja dosiahli košele svoju terajšiu podobu a formu, ktorá sa vo
svojej podstate po dlhší čas už výrazne nemení. Košeľa je ikonickou súčasťou novodobého
outfitu a pánsky šatník, či už ten tradičný, športový alebo streetstylový sa bez nej nezaobíde. 
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prešitej légy, manžety majú bežnú dimenziu, niekedy
majú rukávy pre zvýšené pohodlie predĺžený rozparok
s ďalším gombíkom. Pri letných typoch môžu byť aj
krátke rukávy. Dôraz sa kladie na detaily – zdvojené
sedlo v chrbtovej časti s výšivkou loga výrobcu na ru-
bovej strane, gombíky so značkou, kontrastné prešíva-
nie a odlišná farba nite, ktorou sú prišité gombíky. Na
ľavej strane v prsnej časti je našité jednoduché vrecko.

Z materiálov jednoznačne víťazí jemná česaná bavl-
na a plátnové, keprové a vzdušné perlinkové väzby na
letné obdobie alebo ich variácie.

Farebná škála je široká, od jemných, ľahko zastre-
tých pastelov cez výrazné farby, až po temné. Zo vzo-
rov víťazia prúžky a jemné rastrovanie, drobné kocky
a kára, mini motívy, ale aj jednofarebné typy. Potlače
v drobných kvetinových alebo geometrických motí-
voch budú vítaným spestrením tejto klasickej tematiky.

KOŠELE NA ŠPORT 
A VOĽNÝ ČAS

Športovo riešená košele bude síce tiež v tradičnej
forme, jej detaily, použitý materiál, vzorová tematika aj
farebné kombinácie ju však posunú do trochu odlišnej
sféry využitia. Táto košeľa bude opäť v štíhlom, dobre
padnúcom strihu, golier bude skôr menší, často
s pripnutými špičkami na gombíky, s jedným alebo
dvoma vreckami v prsnej časti, prevažne so zapínacou
pätkou. Aj prípadná léga bude zvýraznená prešitím prá-
ve tak, ako menšie manžety alebo zakončenie krát-
kych rukávov. V chrbtovej časti môže zvýšené pohod-

len osobitým vkusom. Košele potom môžu mať najrôz-
nejšie ozdobné detaily – riasenie, volány na prednom
diele, väčšie či naopak malé goliere, ale predovšetkým
materiál, v ktorom nechýba vysoký lesk a striedanie
lesku a matu vo vzorových žakárových kresbách.

Farby – bude to predovšetkým biela, slonová kosť,
perleťová, béžová, striebristá a celý rad ďalších odtie-
ňov podľa typu a farby obleku.

AVANTGARDA
Tu sa medze nekladú a odevní dizajnéri prinášajú

celý rad nových foriem s asymetrickými prvkami či
už pri zapínaní, alebo sa hrajú s dimenziami nápadne

odlišnými od štandardných vzorov. Košele môžu
mať stojací golier alebo bude úplne bez ne-

ho, naopak veľké goliere s vysokou pod-
golierovou časťou majú romantický cha-
rakter novodobých "dandy". Košele
môžu mať aj predĺženú dĺžku alebo
veľké riasenie v sedlovej časti. Tieto
kreácie sú módnou nadstavbou
z dielní vysokej módy alebo tých,
ktorí do jej radov mieria a pracujú

aj s neštandardnými materiálmi, far-
bami a vzormi.

HĽADANIE FUNKCIE
Správa zo sveta noviniek – hľadajú sa

vysoko funkčné materiály a konštrukcie,
ktoré by vytvorili aj z tak prozaického kusu
odevu, akým je košeľa, vysoko funkčnú
súčasť. Košele, ako celok, budú zložené
z častí s vyšším odvodom vlhkosti, vyš-
šou priedušnosťou, veľmi pružnými par-
tiami alebo takými, ktoré hrejú či chla-
dia. To nie je sci-fi, ale japonský model.
Snáď vymyslia aj to, aby sa vôbec ne-
museli prať, pretože nežehlivé úpravy
sú už celkom bežné. Vyššie uvedené
funkčné prvky ale už poznáme
z oblasti športovej funkčnej bielizne
i ďalších výrobkov – prečo ich teda
nevyužiť aj pri košeliach. 

lie podporiť malý protizáhyb. Zaujímavé budú detaily
v podobe podšitých golierov, spodných častí golierov,
sediel, manžiet i lég s odlišnými vzormi alebo farbou
materiálu, farebného prešívania, rozšírenej spodnej
bočnej časti s vloženým klinom, farebných aj rôznofa-
rebných gombíkov.

Odlišné budú použité materiály, aj keď bavlna aj tu
víťazí, môže však byť zmiešaná s viskózou, ľanom, prí-
padne malým podielom syntetických vlákien. Na zimné
obdobie prinesú zatepľovaciu funkciu ľahko česané ty-

py bavlnených tkanín, v lete potom chladivé štruktúry,
ľahké plátno, seersucker, štruktúry a gázy.

Klasická vzorová tematika bude tiež rozšírená
o potlače, tie sa najmä v letnom období
môžu inšpirovať karibskými motívmi.
Bude však prevládať predovšetkým
geometria vo forme prúžkov, kár
a kompozitných vzorov vo všetkých mož-
ných variáciách.

SPOLOČENSKÉ KOŠELE
Aj keď mnohé typy majú svoje, protoko-

lom dané pravidlá a jasne definovanú funk-
ciu, celý rad spoločenských typov sa riadi

TRENDY
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Dámsky sortiment v tejto oblasti bude široký
a štýlovo zahrnie nielen eleganciu, casual, šport, voľ-
nočasové aktivity, ale aj nekonvenčné nápady. Táto
rôznorodosť bude mať spoločného menovateľa, a to je
pohodlný a funkčný odev, ktorý inklinuje skôr
k uvoľnenému charakteru športovej elegancie.

Dlhé elegantné plášte s dĺžkou do polovice lýtok budú
skôr výnimkou vhodnou na spoločenské účely. Majú
rovný strih a sú doplnené opaskom alebo majú voľnú
rozšírenú líniu písmena A. Využijú sa luxusné vlnené
materiály s prímesou kašmíru či hodvábu, s vlasovými
úpravami ľahkých ale kompaktných velúrov, 
niekedy ich zdobia vzácne prírodné kožušiny. 
Sú v jednofarebnom vyhotovení, s detailmi výrazného
prešívania.

Kabátiky s dĺžkou nad kolená budú praktické
a príjemné na denné nosenie.

Strihová línia sa rozširuje
k spodnému okraju ale-
bo bude rovná. Rukávy
budú vsadené, ale aj
klinové. 

TRENDY

Dámske plášte, kabátiky, paletá a bundy na jeseň a zimu 2014/15

JČ, FOTO. ARCHÍV AUTORKY

Súčasné zimné odevy musia hriať, dýchať, navyše nositeľa rozmaznávať a tiež ctiť módny
smer. To je trend pre odevný luxus novej sezóny, ktorý vyžaduje od textílií príjemný ohmat,
ľahkosť, dobre naprogramovanú štruktúru a následne dokonalé konfekčné spracovanie do
odevného celku. Nesmie chýbať ani možnosť ľahkej údržby a mnoho ďalších funkcií navyše,
vrátane tej základnej – ochrany pred nepriazňou počasia.
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Kožúšky – aktuálne a mladistvé budú
krátke kožúšky s vnútorným krátkym
vlasom a semišovou lícnou stranou, pri-

čom sú všetky voľné strany zakončené
strihom bez úpravy, často do cípov.

Zapracované nie sú ani okraje rukávov
a voľné zostávajú oba predné diely, ktoré sa
spájajú opaskom. Je to veľmi ležérna

a prijateľná forma využitia kožušín na bežné no-
senie.

Netradičné kabátiky a bundičky sú z mäkkých za-
plstených tkanín alebo úpletov, využívajú  efekt

roztrapkaných krajov smerom ku švom.
K obnoveným a trochu zabudnutým formám patria aj
paletá. Objavia sa aj experimenty s asymetriou, ne-

konvenčnejšie formy či zavinovanie...
Viac foto na www.modarevue.com

Sú s fazónou alebo golierom a majú jednoradové
zapínanie ku krku, skryté do légy alebo naopak,
budú zdobené výraznými gombíkmi. Časté bude
aj dvojradové zapínanie so vzdialenými odkazmi
na vojenské uniformy. Klasické goliere narastú do
väčších rozmerov, zaujímavé budú aj tie naberané,
alebo stojace. Nebudú chýbať ani typy s rôznym
strihovým členením do pozdĺžnych švov či sediel,
s ľahkým naberaním spodných partií. Vedľa vlaso-
vých typov tkanín budú využité aj tvídy, donegal
alebo naté kvality.

Plášte ku kolenám budú predstavovať štíhlu casual
klasiku, často budú doplnené opaskom,  objaví sa šá-
lový golier alebo kapucňa. Golier občas ozdobí  pravá

chlpatá kožušina, práve tak, ako aj lem
kapucne.

Mnoho typov kabátov bude vzdiale-
ne inšpirovaných vojenskou tematikou,

kabátiky budú tvarované zvislými
švami a sedlami, doplnené
o nárameníky, vrecká s pätkami
a sťahovacími páskami na ruká-
voch, časté je tu dvojradové za-
pínanie s výraznými gombíkmi.
Patrí sem aj zimná verzia tren-
čkotu.

Veľmi športové budú douffle-
coaty, anglická klasika, ktorá sa
opätovne vracia na módnu scénu

v rôzne dlhých vlnách.
Stálicami zostávajú prešívané,

zateplené, prepásané alebo voľné
plášte ku kolenám, často s veľkým
naberaným šálovým golierom či tu-

nelovými chomútmi.

Bundy a parky vyjadrujú rýdzo športový
vplyv v tejto kategórii. Zateplené
a prešívané budú v mladistvých verziách
do pása, v lesklých živých farebnostiach
a s kovovým leskom, tie ostatné potom ako

parky alebo dlhšie bundy so vzorovým preší-
vaním, často s kapucňou a skvelým vnútor-
ným funkčným vybavením
s množstvom zipsov.

TRENDY
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Všeobecne, vývoj odevných materiálov
v posledných troch až štyroch desaťročiach zazname-
nal prudký pokles hmotnosti, ktorý možno dosiahnuť
výberom jemnejších vlákien, konštrukciami priadzí, tka-
nín a pletenín do odľahčených foriem, niekedy až na
hranicu únosnosti a výberom správnych finálnych
úprav. Tieto optimálne zvolené procesy a nové techno-

logické postupy i kvalita vlákien sú novodobou al-
chýmiou, s ktorou je možné dosiahnuť požadované
výsledky. Odľahčenie nesmie byť na úkor kvality
a podstatných úžitkových vlastností, naopak, musí
ich zlepšovať. Niekedy sa dokonca hovorí o objeme
bez váhy alebo páperovo ľahkých kategóriách.

Tiež konfekčné spracovanie má svoje "nové" pra-
vidlá a plášte, kabátiky či bundy sú v odľahčených
pohodlných formách. Podstatná je istá dávka luxu-
su, pohodlia a možnosť príjemného užívania.
Strihové konštrukcie na to myslia a nezaoberajú sa
len vonkajším vzhľadom, ale aj vnútorným spracova-
ním, ktoré je plné funkčných prvkov. V neposlednom
rade doplnia tieto jesenné a zimné typy zaujímavé de-
taily, ktoré obohatia mnohokrát strohé formy.

Elegantný plášť ku kolenám vychádza z klasiky, je
rovný, so vsadenými aj klinovými rukávmi, s neveľkou
fazónou, alebo so zapínaním ku krku a malým golie-
rom, kedy je zapínanie často umiestnené do skrytej lé-
gy a spodná časť goliera je podšitá plstenou tkaninou
alebo tkaninou v odlišnom farebnom či vzorovom vy-
hotovení. Vrecká sú umiestnené spravidla v šikmej po-
lohe, s pätkou v bočnej strane predného dielu a zadná
časť plášťa má pohodlný rozparok. Strohosť vonkajšie-
ho vzhľadu je vyvážená vnútorným vybavením,
s funkčnými vreckami na pánske nevyhnutnosti.
Odopínacia, tepelnoizolačná prešívaná vložka je 

z ultra ľahkých nylonových tka-
nín a s výplňou zo syntetic-
kých vlákien.

Počesané typy velúrov,
flaušov aj plastických crom-
bie striedajú vystri-

hané kon-

štrukcie diagonálnych väzobných variácií kordov
a koverkotov. Vzorové tematiky sú využité ojedinele
a majú tradičný charakter: rybia kostra, väčší glenček
či okenné káro, zastreté tartany bez
výrazných farebných efektov.

Farby budú napospol kla-
sické: škála šedých, bé-

žových, zelená, čokoládovo
hnedá, temne modrá

a čierna.

TRENDY

Pánske plášte, kabátiky a bundy na jeseň a zimu 2014/15

JČ, FOTO: ARCHÍV AUTORKY

Kde sú tie časy, kedy pánske plášte siahali až po členky a ich "ťarcha" bránila nositeľom
v rozlete. Pravda, boli nesmierne elegantné so svojou módne pretiahnutou siluetou
a zabezpečovali tepelnú pohodu v mrazivých zimných dňoch. Ponáhľať sa v nich ale nedalo.
Doba pokročila, nežijeme už v "ťažkých" časoch, životný rytmus je dynamický, vysoká
hmotnosť odevov stráca niekdajšiu správnu hodnotu a nezväzuje v pohybe.
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veným vnútorným zatepleným fu-
trom. Budú z bavlnených tkanín vyš-
šej hmotnosti alebo z novodobých
syntetických tkanín, či zmesových
typov. Niektoré kapucne budú lemo-
vané prírodnou kožušinou s vysokým
vlasom. Farebnosť bude predovšet-
kým v neutrálnych tónoch, ale objaví

sa aj lomená oranžová, zlatá, zelená,
hrdzavá a hnedá.

AVANTGARDA
Využije všetky typy búnd, kabátov

a plášťov, často ale predimenzuje alebo poddi-
menzuje niektoré ich časti. Krátke kabátiky eš-

te skráti, fazónu a golier zväčší, prešívaným
bundám pridá na objeme a na parky využije kon-
trastné farebne výrazné káro a kapucňu olemuje

bohatou kožušinou.
Viac foto na www.modarevue.com

Auto kabátiky sú dnes už tiež klasikou a sú konštruo-
vané ako prechodné typy medzi eleganciou a športom.
Krátke kabátiky majú čiastočne tradičnú formu, ale ich
dĺžka je skrátená často až na úroveň bokových partií
alebo k sedacej línii. Sú to odľahčené typy vhodné do
mestskej premávky a hlavne do auta, kde svojmu no-
siteľovi neprekážajú v pohybe. Sú vyrobené z vlnár-
skych tkanín väčšinou so zaplsteným povrchom
v celej škále šedastých melanžových odtieňov. Ich
vnútorné vybavenie je tiež bohaté, vrátane zateplených
elementov.

Dufflecoat sú športové kabátiky a znovuobjavená kla-
sika s nevyhnutnými prvkami, ako je kapucňa, zosilne-
né sedlo, zapínanie na olivy, nakladané vrecká.
Používajú sa obojstranné tkaniny so vzorom na rubo-
vej strane a jednofarebnou lícnou stranou. Vzory tvoria
prevažne škótske káro a jeho variácie. Tento, dnes 
už ikonický krátky kabát má športový charakter
a v určitých intervaloch sa vracia na módnu scénu vo
všetkých kategóriách – pre pánov, dámy aj deti.

Vojenské námety sú inšpirované vojenskou, či už his-
torickou alebo súčasnou tematikou. Kabáty majú často
dvojradové zapínanie, širšiu fazónu, náramníky a pätky
na vreckách aj sťahovacie pásky na rukávoch, ktoré
pôvodne slúžili ako funkčný element, dnes ako ozdob-
né prvky. Do tejto kategórie patria zimné aj jesenné
trenčkoty s náležitým zateplením. Dĺžka bude pod aj
nad kolená. Z farebných odtieňov siahneme na vojen-
sky zelenú v mnohých jej odtieňoch alebo na škálu še-
dých farieb, temne modrú a čiernu. Avantgarda sa ne-
vyhýba ani farebnejším odtieňom počínajúc červenou
a jasnou modrou končiac.

Bundy a parky sú športovou a street style tematikou,
ktorá dnes siaha do všetkých oblastí a štýlov pánskej
módnej konfekcie.

Prešívané bundy sú zateplené, ale ide o objem bez
hmotnosti. Sú vyrobené z tenučkých nylonových tka-
nín, s veľmi jemnými syntetickými vlákennými vyp-
chávkami. Konštrukcie sú niekedy riešené s dĺžkou len
do pása, ale častejšie sú vyhotovené k bokovej partii,
ale aj s dlhšou dĺžkou. Patria sem aj typy
s odopínacími rukávmi, ktoré môžu slúžiť aj ako
vesty a aj ako zatepľovacie vložky do predošlých
typov, niekedy aj do klasických športovo lade-
ných sák. Bundy sú jednostranne aj obojstranne
prešívané, s mnohými funkčnými prvkami vo
vonkajšom aj vnútornom vybavení.
Kapucňu majú skrytú v stojacom go-
lieri alebo je neoddeliteľnou súčas-
ťou bundy. Objaví sa aj iná klasika

vo forme notoricky známych
ľahkých prešívaných ka-

bátikov – sák pôvodom
z Talianska,

s inováciou no-
vých materiálov.

Farby budú vy-
užívať syntetic-

ký lesk alebo
mat, a často sa
objavia aj vo veľmi
výrazných odtie-

ňoch.

Parka je športový ka-
bátik s dĺžkou nad kolená
a s otvorom na stiahnutie
šnúrkou v pásovej partii,
s našitými vreckami, so zapí-

naním na zips skrytým do légy,
so zatepleným golierom, odopí-
nacou kapucňou a s dobre vyba-

TRENDY
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BLACK MATTER 
Čakajú nás pochmúrne vyhliadky? 

Vôbec nie! Vidieť čierno je módne. Čierna farba
v mnohorakých uhloch pohľadu a povrchových
úpravách bude v zime „in“. Povrchové úpravy,
efekty lesku, materiálový mix a dekoratívne prvky
dodajú topánkam a kabelkám punc extravagancie aj
elegancie.

Farebné efekty, ktoré módu charakterizovali niekoľ-
ko sezón, si urobia zimnú prestávku. Malé farebné
osvieženie v tónoch vínovočervenej, atramentovo-
modrej, fialovej či lesnej zelenej je však
predsa len dovolené vtedy, ak sa apli-
kuje na zdržanlivé formy topánok
a kabeliek. Mimoriadne ušľachtilo
pôsobia tmavé tóny, ak sú apreto-
vané čiernou. Lesklá brúsená koža
posilní výzor športovej elegan-
cie ako u topánok, tak
aj u kabeliek. 

TRENDY

Obuv a kabelky na jeseň a zimu 2014/2015

SPRAC. DARINA VITTEKOVÁ, ZDROJ A FOTO: MESSE DUESSELDORF /CTILLMANN, 
GDS/ALEXANDER PALACIOS

Módne tendencie obuvi a kabeliek na sezónu jeseň a zima 2014/15 sa pohybujú v priestore
protikladov, ako sú príroda a technika, svetlo a tma, pokoj a neporiadok. Na orientáciu
v nich ponúkol jeden z najvýznamnejších obuvníckych veľtrov, düsseldorfský GDS, desať tém
zohľadňujúcich štýly aj potreby početných skupín zákazníkov.
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CHUNKY HEELS 
Masívne blokové podpätky dajú v nasledujúcej se-

zóne lodičkám a čižmám moderný, progresívny tón.
Farebne kontrastné a nápadné zebrové a zlaté optiky
dodajú robustným typom neprehliadnuteľný
imidž. Aj táto téma má svojho favorita. 
Je to kombinácia špicatého tvaru topánky
a masívneho podpätku. Všetko pre kontrast!
Impregnácie namiesto ufúľanosti 
dokončia celkový vzhľad.

HEAVY GRIP
Ukážte profil! Táto výzva

patrí predovšetkým podrážkam
a podpätkom, ktoré sú obje-
movou optikou a markantnou
štruktúrou pevne spojené so
zemou. Sperktum pevných
profilov je mnohorakejšie ako
kedykoľvek predtým. 
Drsné, štýlové, protišmykové
a bezpečné zanechajú
v zimnej móde nezameniteľné
stopy.

TRENDY
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riály. Aj legendárne štepovanie à la
Chanel sa dočká novej pocty. Či už
v rockovej alebo elegantnej línii, vša-
de bude tou „čerešničkou na torte“.

ZIPPED &
CHAINED 

Zipsy a reťaze patria ku grun-
ge, rocku a punku. Vplyv hudobnej scény na mó-

du obuvi a kabeliek  je neprehliadnuteľný. 
Nity už svoj zenit prekročili, na rade sú reťaze, 

zipsy a zaväzovania. Najlepšie vo veľkosti  XL
a s kovovými ozdobami. Mimochodom, ak spomíname
kov, zlato sa vyšplhalo na vrcholnú priečku v zimnej
móde, pričom striebro a kov sú na okraji módneho zá-
ujmu.

TRENDY
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HIGH BOOTLEG 
Hore, do výšky! Priliehavé nohavice a minisukne zí-

skajú v zime nového obľúbeného spoločníka. Čižmy
s vysokou sárou vkročia na parket módnej samoľúbos-
ti. Sáry budú mať čistý a ostrý strih. Ich „nová“ dĺžka
by mala siahať minimálne po kolená a do sezóny sa
vrátia  aj tie s výškou nad kolená, ktoré pred niekoľký-
mi rokmi stáli na výslní. Potrpia si na vysokokvalitnú
kožu a čiernu farbu.

BOOTEE PUMPS 
Lodičky budú „in“ v zimnej sezóne a perfektným

predĺžením k úzkym sukniam, puzdrovým šatám
a priliehavým nohaviciam. Čisté, sofistikované, nešnu-
rovacie sú vhodnou alternatívou pre dámy v určitom
postavení aj do spoločnosti. Eleganciu im dodá vysoký
podpätok, rovná línia a čistá optika. Oživia ich efekty
matu a lesku, alebo dvojfarebné efekty.

QUILTED & EMBOSSED 
Obete módy pozor! Obuvnícki

a kabelkoví dizajnéri pustili na voľ-
no svoje „prešívané“ sny.
Povrch čižiem, snejkrov
a kabeliek oživia vatova-
né a florálne, resp. gra-
fické štepova-

né mate-
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FURRY
Chlpaté časy sa blížia! Kožušina však nie je len na

chladné dni. Ako dekoratívny prvok obohacuje módnu
scénu a nevynecháva ani topánky a kabelky. Krátko-
alebo dlhosrsté, pravé alebo nepravé, ovčie, kozie ale-
bo králičie - hlavne, že bude teplučko, mäkko a útulne
s puncom atraktívnosti.

KONTRASTNÉ 
MATERIÁLY

Vzory a materiály budú nezaťažené minulosťou
a prekvapivo sa budú kombinovať.  Zvieracie, predo-
všetkým zebrové a hadie potlače, ale aj florálne
a grafické sa budú divo kombinovať. Svietivé fa-
rebné kontrasty dajú, v celku
tmavému módnemu obrazu,
napínavé akcenty.

Viac foto na 
www.modarevue.com 
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Od leta 2014 sa veľtrh GDS termínovo výrazne posúva vpred. V nových 
termínoch, od 30. júla do 1. augusta 2014 a od 4. do 6. februára 2015, nájdu 
obchodníci všetky relevantné informácie, potrebné na naplánovanie a zostavenie 
sortimentu svojich predajní.  

S rozšírením ponuky veľtrhu o doplnky, ako kabelky, opasky, šály a čiapky, 
veľtrh súčasne ponúka nákupcom prehľad kompletného tzv. total looku. 
Rozšírením vlastného predajného sortimentu tak môžu v maximálnej možnej 
miere zvýšiť svoj obrat.

 NOVÁ KONCEPCIA GDS PONÚKA 
NÁVŠTEVNÍKOM NAJLEPŠIU ORIENTÁCIU 
Pre perfektnú orientáciu sa delí ponuka veľtrhu GDS do troch svetov: 

Highstreet, Pop-Up a Studio. Každý z nich má vlastnú atmosféru a samostatný 
dizajn. Veľa značiek víta tento nový formát a už avizovala svoju účasť.

Highstreet – The Modern Pulse pokrýva 
spektrum moderných, športových 
i klasických štýlov. Zastúpené tu budú 
značky ako Ara, Gabor, Lloyd, Mephisto, 
s.Oliver, Wortmann a mnoho iných. 
Spomedzi medzinárodných vystavovateľov 
sa zúčastnia okrem iných značky Buffalo, 
Camel, Clarks, Kangaroos, Donna Carolina, 
Manas, Skechers, Unisa a Vagabond. 
Novými vystavovateľmi budú GANT 
Footwear, Marc O‘Polo, Napapijri Footwear. 
V oblasti ponuky „komfort“ prisľúbili svoju 
účasť Birkenstock, Finn Comfort, Ganter, 
Sioux a ďalší. Z detských značiek sa budú, 
okrem iných, prezentovať Ricosta, Bisgaard, 
Däumling, Clic!, Falc a Primigi.

Pop-Up – The Urban Groove je živým 
trhoviskom pre trendový streetwear. V júli 
tu predstavia svoje trendové kolekcie noví 
vystavovatelia ako AS98, El Naturalista, 
Maruti, Panama Jack, Pepe Jeans 
Footwear, Wolverine a Replay.

Studio – the Premium 
Note  ponúkne 

prémiovú obuv, 
od redukovaného 

štýlu, až po glamour. 
Ide o prezentáciu remesla, 

ušľachtilého dizajnu a perfekcie. 
Túto sekciu využijú na svoju prezentáciu 

okrem iných také značky ako Ash, United Nude, 
Attilio Giusti, Chie Mihara, Dirk Bikkembergs, 
Dinkelacker, Franceschetti, Jaime Mascaro alebo 
La Martina. Pribudnú i značky Barbour Footwear, 
Jil Sander Navy, Kennel a Patricia Pepe.

V každom z troch svetov sa návštevníci 
budú mať možnosť orientovať prostredníctvom 
„Highlight-Route“ – defi novanej cesty, ktorá bude 
viesť popri stánkoch vystavovateľov a aj vďaka 
jedinečnej prezentáciách výrobkov, módnym 
prehliadkam a eventom. 

 Viac informácií o veľtrhu GDS nájdete na 
www.gds-online.com.

 TAG IT! 
– NOVÝ 
VEĽTRŽNÝ 
KONCEPT 
SO SEGMENTOM PRIVATE LABEL
Úplnou novinkou je „Tag it! By GDS“ – celosvetovo prvý veľtrh, ktorý zameriava 

svoju pozornosť aj na segment Private Label v oblasti obuvi a doplnkov. 
Spolu s GDS začína následne po prehliadkach Fashion Week 
Düsseldorf s jasným cieľom: poskytnúť obchodu smerodajný 
prehľad o kolekciách a všetkých dôležitých trendoch 
sezóny.

Nový veľtrh  Tag it! by GDS štartuje deň 
pred samotným veľtrhom GDS, 29. júla 
a trvá do 1. augusta 2014. Popri ponuke 
objemovej výroby tu bude vo zvýšenej miere 
predstavená kvalita a dizajn na značkovej 
úrovni, ako aj kompletné kolekcie Private 
Label. A to tiež s jasnou štruktúrou: sekcia 
Europe predstaví výrobcov a obchodníkov 
z Európy so špecializáciou na Private Label. 
International sa sústredí na relevantných 
účastníkov z Ázie, Severnej a Južnej 
Ameriky a Sourcing na výrobcov z Číny, ktorí 
dopĺňajú ponuku dámskej, pánskej, detskej 
a športovej obuvi ako aj doplnkov, v cenovo 
výhodnom segmente. Svojimi kolekciami 
tu budú zastúpené všetky výrobné formy, 
ako aj všetky stupne obchodu s obuvou 
a doplnkami. Ako celosvetovo prvý veľtrh 

ponúka Tag it! prehľad 
kompletnej ponuky na 
začiatku objednávkového 
obdobia, a tým možnosť 
objednávať v ideálnom 
čase, kedy majú výrob-
covia dostatok voľných výrobných kapacít. 

Viac informácií o tag it! nájdete na www.tag-it-show.com.

Ideálne miesto konania veľtrhu GDS sa spolu s komfortnými 
podmienkami na pricestovanie a odcestovanie i priamou 
blízkosťou do centra Düsseldorfu nemení. Novinkou je, že 
sa v meste bude paralelne konať OUT OF THE BOX – Festival 
topánok a doplnkov, podujatie,  v ktorom bude celá branža 
stáť v žiare refl ektorov! 

Navyše, 1. 8. 2014 môžu návštevníci veľtrhu očakávať 
atrakcie v obchodoch, predĺžené otváracie hodiny do 22.00 h 
(Shopping all day long), výstavy a prednášky, eventy a zábavu 
spojenú s topánkami a doplnkami, ako aj After Shoe Partys vo 
vychytených kluboch v meste. 

Ako hovorí Kirstin Deutelmoser, riaditeľka veľtrhov GDS 
a Tag it!: „Pre našich návštevníkov je to perfektné spojenie 
dvoch veľtrhov na začiatku sezóny.“

 Viac informácií o tomto podujatí nájdete na 
www.outofthebox-duesseldorf.de.

Začne sa to 30. júla 2014  – veľtrh GDS zaujme novú pozíciu a stane sa z neho „Global Destination 
for Shoes & Accesories“. Úplne nová koncepcia a nový termín konania stavajú veľtrh GDS na post 
otváracieho medzinárodného veľtrhu branže.

LP, FOTO: GDS

Düsseldorf s novým konceptom
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Ako praví znalci módy však vytušili, že ku komplet-
nému outfi tu ich ponuky patria aj kabelky a šperky. Ako 
inak – výnimočné, originálne, s vlastným príbehom. 
A také sú značkové kabelky More&More, Cinque, Bogy´s 
Brooklyn NY i unikátne modulárne šperky Cliccessory. 

 RICH&ROYAL – BOHATO 
A KRÁĽOVSKY
Presne tak sa cíti každý, kto sa rozhodne vyskúšať 

túto nápaditú a originálnu nemeckú módnu značku, 
ktorá sa predáva vo viac ako 22 krajinách sveta. Spo-
ločnosť Urban group, s.r.o. ju na slovenský a český trh 
priniesla pred 6 rokmi. Sofi stikovaný rukopis značky si 
obratom našiel svojich zákazníkov, v októbri minulého 
roku bola v bratislavskom Auparku otvorená aj prvá 
monobrandová predajňa. Kolekcie sa obchodníkom 
ponúkajú štyrikrát ročne a sú z veľkej časti vyrobené 

v Európe, najmä v Taliansku a Portugalsku. Ponuka je 
široká, vybrať si možno z perfektne padnúcich džínsov, 
nielen klasických strihov, z rôznych materiálov a farieb, 
pohodlných voľnočasových nohavíc z tzv. teplákoviny 
zdobené kamienkami alebo štrasovými motívmi. Tričká 
s potlačou alebo s rôznymi typmi aplikácií, dizajnové 
svetre, šaty, tuniky, saká a mnoho ďalších výrobkov 
z hodvábu, viskózy, kože a kožušín – to všetko ponú-
ka značka Rich&Royal. Každú kolekciu dopĺňajú kože-
né opasky a náramky, šatky a šály z bavlny, viskózy 
i jemného kašmíru, čo pomáha vytvárať ucelený imidž 
jednotlivých outfi tov. 

Tvárou zimnej kolekcie Rich&Royal pre Českú repub-
liku a Slovensko sa stala modelka Hanka Mašlíková, 
fi nalistka MISS Českej republiky, tvár mnohých dizaj-
nérskych značiek a produktov. V módnych kampaniach 
jednoznačne nepatrí medzi nováčikov, nafotila titulky do 
prestížnych magazínov a módnych časopisov. 

 ICH PRÍBEHOM JE ORIGINÁLNY 
DIZAJN A VÝNIMOČNÁ KVALITA 
Vďaka vysokému štandardu kvality a schopnosti 

neustále sledovať nové módne trendy sa z nemec-
kého výrobcu kabeliek, spoločnosti Roberto 
design International, stal popredný licenčný 
dodávateľ prémiových doplnkov známych 
módnych značiek Cinque, More&More 
i vlastnej značky Bogy´s Brooklyn NY. 
Práve tieto úspechy presvedčili 
spoločnosť Urban group, s.r.o., 
a tak sa od mája tohto roka sta-
la exkluzívnym zástupcom spo-
mínaných značiek v ČR a SR. 
Premyslený výrobný proces 
zameriava veľkú pozornosť 
na jemné detaily a funkčnosť. 
Výsledkom sú exkluzívne, 
elegantné doplnky, ktoré majú dobrú povesť a svojskú 
nezameniteľnú pozíciu na trhu. V tematicky ucelených 

kolekciách týchto značiek 
sa nachádzajú luxusné a 
elegantné kabelky, mode-
ly na každodenné nosenie, 
doplnené o športovo mla-

distvú líniu. Výber tvarov a materiálov 
je široký – dámske kabelky do 
ruky i cez rameno, crossbody, 
peňaženky, business kabelky, 
ale i pánske aktovky a tašky.

Každá z uvedených 
značiek kabeliek má svoj 
špecifi cký rukopis, využí-
vajúci rôznorodosť tvarov i 
materiálov, teľaciu, hovädziu 
či jahňaciu kožu, jemný semiš, meta-
lické efekty, kovové doplnky a nity. Lacnejšia, ale 
rovnako moderná línia sa vyrába z umelej kože 
a syntetických materiálov. Kon-
cepcia a imidž 
výrobcu kabeliek 
je založený na vý-
nimočnej hodnote 
a autenticite ako v 
návrhoch, tak i v sa-
motnom vyhotovení.

 

 KREATÍVNA REVOLÚCIA 
NA ŠPERKOVOM TRHU 

Čerešnička na záver. Asi to si povedali majitelia 
Urban group, s.r.o., keď rozhodili siete pri hľadaní 

šperkov, ktoré dokážu niečo viac. Vyšlo to. 
CLISSESSORY je nielen ďalšia značka v súčas-
nej obrovskej ponuke šperkov, je to najmä 
inovačná technológia a veľmi originálny 
nápad pri ich tvorbe, ktorý nielen poteší, ale 
zároveň predurčuje šperkom získať vlastnú 
nezameniteľnú pozíciu vo svete módnych 
doplnkov. Ústrednou fi lozofi ou značky 
je kreatívna možnosť jedinečnej tvorby 
a kombinovateľnosti jednotlivých seg-

mentov. Základom celej koncepcie sú ručne vyrá-
bané luxusné náramky, z ktorých si každá žena na 
základe veľkého množstva možných kombinácií 
môže vytvoriť rôzne typy náhrdelníkov, čo do dĺžky 
i zvolených materiálov. 
Nepreberné možnosti 
kombinácií umožňu-
je inovačný systém 
jednoduchého pa-
tentného zapínania. 
Exkluzívne a vysoko 
kvalitné materiály, aký-
mi sú striebro, pravé 

Čáry-máry so značkami 
SICH, GU
Pozíciu seriózneho a invenčného obchodníka nie je ľahké vybudovať hádam v žiadnej sfére biznisu. No a udržať si ju po desaťročie, to chce naozaj riadnu dávku 
disciplíny, priebojnosti, neúnavnej práce a chuti stále objavovať niečo nové. Pražská rodinná fi rma Urban group, s.r.o. svojich klientov už pozitívne prekvapuje 
niekoľko rokov a svojimi viacerými priamymi zásahmi pri výbere módnych značiek, priniesla na český i slovenský trh celý rad renomovaných značiek spodnej 
bielizne, ako Bruno Banani, Esprit, Jockey či značkovú dámsku módu Rich&Royal. 

Hanka Mašlíková – tvár Rich & Royal pre SR a ČR
Foto: Josef Dvořák



kamene, perly, mohér, hodváb, koža a ďalšie, zaručujú 
jedinečnosť, unikátnu možnosť kombinácií a schopnosť 
rýchleho prispôsobenia šperkov k príslušnému obleče-
niu na danú príležitosť. Tento systém je základom pre 
nový zlatý štandard tvorivého individualizmu, podporuje 
zberateľskú vášeň a túžbu žien po nekonečných mož-
nostiach kombinácií. Clissessory ponúka dve línie ori-
ginálnych modulárnych šperkov, a to luxusný rad Bisazo 
Berlin a v súčasnej dobe pripravovanú lacnejšiu verziu 
na základe rovnakých technologických postupov, ale 
s použitím lacnejších materiálov pod značkou YNFINITO.

Značkové kolekcie spodnej bielizne, dámskej módy, 
luxusných kabeliek i unikátnych šperkov si môžete ob-
jednať nielen v sídle spoločnosti Urban Group, s.r.o. Ak 
navštívite najbližšie augustové veľtrhy STYL a KABO 
v Brne, určite si nechajte čas na osobné zoznámenie sa 
s uvedenými značkami i samotnými príjemnými majiteľ-
mi spoločnosti Urban Group, s.r.o. 

 Exkluzívne zastúpenie pre SR a ČR: 
 URBAN GROUP, s.r.o., Praha 9, Běchovice, 
+420 602 758 298, 
info@urgbangroup.cz, www.urbangroup.cz 
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H.I.S inšpiruje
SPRAC. FILIP STAŇO, FOTO: H.I.S
Jesenná a zimná kolekcia 2014/15 značky H.I.S kladie dôraz predovšetkým na tmavé farby a využitie 
spraného efektu. Každý kus odevu v sebe kombinuje komfort a perfektný strih, založený na desaťro-
čiach odborných znalostí značky H.I.S

H.I.S PRE ŽENY
V dámskej kolekcii dominujú dve farebné palety – 

vrchné časti odevov prichádzajú vo svetlejších tónoch 
a spodné časti sú prezentované o odtieň tmavšie. Nap-
riek subtílnosti oboch použitých farebných odtieňov, 
ich kombinácia nepôsobí matným dojmom a necháva 
precízne vyniknúť jednotlivým detailom. Príkladom sú 
tkané dámske nohavice a baby cord (jemno prúžkova-
ný kord – pozn. red.), ktoré budú predstavené v dvoch 
formách a troch podmanivých farbách – v loveckej 
zelenej, vínovočervenej a polnočnej modrej. Nasledujú 
nohavice twill, ktorým úprava “peach skin” (broskyňo-
vá pokožka – pozn. red.) prepožičiava lesk a krásne 
mäkký pocit na dotyk.

V sekcii “power denim” sú pre dámy pripravené 
sukne a džínsy úzkeho strihu, opäť vo farbách polnoč-
nej modrej, loveckej zelenej a vínovočervenej, objaví 
sa aj uhoľná a piesková. Farebná paleta prichádza 
v kombinácii s efektom predprania rôzneho stupňa, 
od jemného “prepláchnutia” až po komplet spraný 
vzhľad. Vrchné časti oblečenia sú ladené do kombiná-
cie indigovo modrej a šedo čiernej a v rozsiahlej miere 
využívajú kvalitný fl auš pre pocit maximálneho kom-
fortu nositeľky. S úspechom sa nepochybne stretnú aj 
džínsové vesty s kožušinou vo vnútri alebo na golieri, 
džínsové košele i robustné pletené svetre a pulóvre. 

Dámska edícia Vladimira Klitchka v rámci značky 
H.I.S sa nechala inšpirovať svetom motoriek. Ob-
tiahnuté nohavice využívajúce zipsy a výrazné švy, 
úpletové saká so šálovým golierom, pletené bundy 
a vesty, džínsové sako s rukávmi zo žerzeja a kapucňou 
i dvojfarebné motorkárske kožené bundy so svojou 

neprekonateľnou eleganciou majú šancu stať sa hitom 
jesenno-zimnej kolekcie. 

H.I.S PRE MUŽOV 
Vrchné aj spodné časti odevov v mužskej kolekcii 

jeseň-zima 2014/2015 vo väčšej miere kopírujú far-
bami dámsku kolekciu. Charakteristickým farebným 
prvkom sú detaily vytvárané v odtieňoch tmavožltej 
farby jantáru. Spolu so svetlozelenou, uhľovou, čiernou 
a modrou poskytujú plejádu možných kombinácii. 
K slovu sa rovnako dostávajú rôzne úrovne “spraného” 
vzhľadu a dekoratívne prvky v podobe potlače vreciek 
alebo jemného poškodenia tkaniny. Dominantnými 
sú tesné a zužujúce sa strihy. Vrchné diely oblečenia 
charakterizujú uhoľné, indigové a svetloindigové farby, 
v niektorých prípadoch sú kontrastne prepojené 
s výraznou červenou, čím dostávajú punc rebelantstva. 
K dispozícii je tiež bohatá ponuka neformálnych ko-
šieľ. 

Pánska edícia Vladimira Klitchka prináša výrazne 
maskulínny look a podobne, ako pri dámskej kolekcii, 
vnáša prvky zo sveta motoriek, pripája aj military a in-
dustrial štýl. Pravé kožené bundy v hnedej alebo čier-
nej farbe vo vintage vyhotovení aj klasické džínsové 
bundy a vesty, doplnené o diagonálne zipsy a lakťové 
štepovania, nezaprú v sebe motorkársky štýl. Tričká a 
mikiny so zipsami alebo bez nich, svetre so šálovým 
golierom alebo výstrihom v tvare V majú spoločného 
menovateľa, ktorým je opäť indigovomodrá farba. 

H.I.S Jeans
CZ & SK • +420 777 806 243
CZ • +420 602 224 693
SK • +421 908 962 890



PORTRÉT

Podobne ako pri umeleckom skle i pri kabelkách 
preferuje za základ formy geometrické tvary valca, 
kuželu, kocky alebo gule. Na jednej z jeho výstav kun-
sthistorička Viera Kleinová uviedla, že „...jeho kabelky 
pôsobia, povedané trochu pateticky, ako skrinky na 
tajomstvá. Nechýbajú tajné vrecúška a prekvapenia. 
Prostredníctvom pohybových elementov je zdôraznený 
efekt otvárania a zatvárania kabelky a dáva mu tak tak-
mer divadelný charakter.“

Nasledujúci rozhor je o príbehu vzniku a tvorby tých-
to kabeliek.

Juraj, prečo kabelky a nie umelecké sklo?
V jednom rozhovore som raz povedal, že tvoriť ka-

belky je bezpečnejšie, pretože keď vám spadne na zem 
kabelka, tak to nemusí byť pre ňu fatálne, tak ako to 
je v prípade sklenenej plastiky. Viete, ja pomaly star-
nem, motorika sa stráca, sklo zostáva krehkým mate-
riálom...

Predpokladám ale, že 
strata motoriky nie je 
hlavným impulzom...

Určite nie, sa-
mozrejme, že som 
žartoval. Kabelky 
vznikli skôr ako 
prirodzený posun. 
V čase keď som za-
čal nad nimi premýšlať, 
som sa z rôznych dôvodov nevenoval sklu. 
Sústreďoval som sa na tvorbu šperkov a ka-

belky boli prirodzeným vyústením inšpirácie, ktorú som 
pociťoval. Neskôr som sa vrátil k tvorbe umeleckého 
skla a uvedomil si, že pri tvorbe kabeliek pociťujem rov-
nakú mieru dôležitosti ako pri tvorbe skla. 

Kabelka je podľa môjho názoru dôležitým dotvore-
ním ľudskej fi gúry a potvrdením osobnosti, rovnako 
ako sklenená plastika je dotvorením priestoru. Moje 
práce nechcem vnímať len ako funkčné predmety, ale 
najmä ako vyjadrenie jedinečnosti ich nositeľa.

Dokonca mám pocit, že tvorba kabeliek, ako malých 
predmetov každodennosti, je momentálne pre mňa 
dôležitejšia. Zlatá éra slovenského skla sa stráca, 
na scénu prichádzajú iné materiály a iná estetika, 
ktorú vytvorila moja generácia tvorcov. Viete 
a najvážnejším zranením, ktoré pri tých kabel-

kách hrozí, je pichnutie ihlou...

Predsa, odbornou verejnosťou ste stále vníma-
ný ako tvorca umeleckého skla. Čím sa líši tvorba 
sklenenej plastiky od tvorby kabelky?

Podľa môjho názoru ničím. Je veľkou 
škodou, že na Slovensku sa tvorbe módy 
a módnych doplnkov stále nepripisuje dôle-
žitosť, akú táto téma vyžaduje. V našom pro-

stredí prevláda pocit, že na tvorbu módy nie je 
potrebné vzdelanie alebo zvládnutie remesla a stačí 

orientácia v kolekciách svetových značiek. Výsledkom 
je obrovská devalvácia kultúry odievania, ktorá postrá-
da akúkoľvek originalitu a sústreďuje sa najmä na de-
moštráciu drahej módnej značky. 

Myslím, že do módy a tvorby módnych doplnkov 
na Slovensku treba vniesť, s nadsádzkou povedané, 
pravidlo zlatého rezu tak, ako je využívané v princípe 
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JURAJ OPRŠAL: TÚŽBA
„Moje kabelky sú potvrdením môjho vnímania módy – móda má dotvárať ľudskú fi gúru a osobnosť jej nositeľov.“

KATARÍNA PODRACKÁ, FOTO: ARCHÍV DIZAJNÉRA

Meno Juraj Opršal sa na scéne výtvarného umenia automaticky spája s tvorbou v oblasti umeleckého 
skla. Patrí k žiakom jednej z najväčších osobností súčasnej scény výtvarneho umenia v Európe, pro-
fesora Václava Ciglera. Juraj sa okrem sklu dlhodobo venuje i tvorbe šperku a malej architektúre. 
Okrem iného je spoluatorom mnohých podujatí, medzi najaktuálnejšie patrí napr. projekt putovných 
sympózií po slovenských vodných mlynoch. Jeho práce sú známe najmä v Holandsku, kde v deväťde-
siatych rokoch patril k ikonám. Dnes sa sústreďuje na tvorbu módnych doplnkov, najmä kabeliek. 

re



umenia. Teda vyváženosť tvarov, presný balans. 
V kvalitnej umeleckej tvorbe by malo ísť o kombináciu 
myšlienky, jedinečnosti a perfektného remeselného 
spracovania. Vytvoriť vlnu, nie sa na nej iba viesť.... 
Naplnenie týchto troch podmienok očakávam aj od 
drobných architektonických objektov.

Aký je váš vzťah k móde a módnym trendom?
Myslím, že pozitívny. Raz sa ma niekto opý-

tal, či sledujem módne trendy. Automaticky som 
odpovedal, že sledujem. Vzápäti som si ale uve-
domil, že módne trendy sledujú, alebo skôr pre-
nasledujú mňa... Takže celkom dobre neviem, kto 
koho sleduje a prenasleduje.

Zaujíma ma ľudská fi gúra a o móde si myslím, 
že by mala byť to, čo pomáha organizovať ľudskú fi -
gúru. Tak ako architektúra, ktorá organizuje priestor. 
Móda by teda určite nemala byť samoúčelná, pretože 
je jednou z hlavných foriem vyjadrenia jej nositeľa. Ak 
všetci nosíme rovnaké kabelky alebo klobúky, tak sa 
od seba neodlišujeme a stávame sa masou. Nielen v 
tom, ako vyzeráme, ale následne i v tom, ako sa sprá-
vame a premýšľame. Mal som štastie a pred časom 
som strávil dlhší čas v Japonsku. Bol to môj prvý kon-
takt s touto krajinou a veľkým prekvapením bolo, že 
originál kabelky Luis Vuiton stretnete v metre tak často 

ako žltú igelitku v predajniach Billa. 
Kabelky Luis Vuiton su krásne, avšak 
v momente, keď ich začne nosiť 
60% dospelej populácie 
a stanú sa sym-
bolom sta-
tusu, tak 
strácajú svoj 
význam. Strácajú 
totiž charakter nositeľa, pre 
ktorého boli vytvorené a stávajú sa 
len ďalším masovým produktom. 

To, čo na Slovensku podľa môjho názoru nutne 
potrebujeme, je pluralita a schopnosť pluralitu akcepto-
vať. Možno to bude znieť nadnesene, ale spôsob, akým 
sa obliekame a pôsobíme na svoje okolie v nás pod-
vedome pestuje, alebo obmedzuje schopnosť vnímať 
odlišnosti. Módu, módne trendy nevnímam teda len z 
pohľadu estetiky a krásna, ale najmä z pohľadu spolo-

čenského, ako nástroja ovplyvňujúceho naše podvedo-
mie, myslenie a kutúru každodennosti. 

Vaše kabelky sú charakteristické prekvapivými tvarmi a ma-
teriálmi. Mnohé z nich v sebe ukrývajú tajomstvá, ktoré človek 
objaví až keď kabelku chytí do ruky.  

Viac krát som už povedal, že módne doplnky, teda i 
kabelky, musia byť najmä dotvorením ľudskej fi gúry. 

Projektujem ich ako predmety zdobné, no musia 
si zachovať aj svoju funčnosť, inak by pre-

stali byť kabelkou.
Artefakty, ktoré vytváram sú 

určené ľuďom, ktorí si môžu do-
voliť drahý predmet. Ekonomic-
kú istotu však získali vďaka 
svojmu talentu, ktorý umocni-
li štúdiom a zúročili vytrvalou 
prácou. Ide teda o ľudí plných 
prekvapení, ktorí určite napat-
ria do šedého priemeru. Moje 
kabelky sú potvrdením môj-
ho vnímania módy – móda 

má dotvárať ľudskú fi gúru 
a osobnosť ich nositeľov. Sú 

kombináciou myšlienky, nápadu 
a remesla zabaleného do najkvalit-

nejších možných materiálov. Každá ka-
belka je ručne vyrobeným originálom.

Je Slovensko na Vaše kabelky pripravené?
Ak mám byť úprimný, tak neviem. Najviac ka-

beliek sa doposiaľ predalo v Holandsku. Myslím, 
že dôvodom nie je ekonomická situácia a kúpyschop-
nosť v krajine. Holandsko vždy patrilo k slobobným 
a otvoreným krajinám plných moreplavcov ochotných 
objavovať všetko, čo je za horizontom. Ľudia sa snažia 

byť inšpirovaní okolím a v takejto atmosfére je nepo-
rovnateľne jednoduchšie uplatniť predmet, ktorý je 
iný, ako ostatné. S použitím metafory sa dá povedať, 
že Slovensko veľa moreplavcov nemalo. Posledných 
pár rokov sme však súčasťou Európskej únie, ergo, 
sme súčasťou prímorského zoskupenia. Verím, že 
situácia sa na Slovensku zmení.

PORTRÉT
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Opäť išlo o najväčšie B2B stretnutie textilného, odevného, obuvníckeho
a kožiarskeho priemyslu pre český a slovenský trh, ktoré prilákalo viac ako päť-
tisíc odborných návštevníkov, obchodníkov a nákupcov. Medzi tridsiatimi firma-
mi, ktoré sa v Brne prezentovali prvýkrát, bola okrem iného spoločnosť PtakMo-
da z poľskej Lodže, prevádzkovateľ najväčšieho veľkoobchodu s odevmi
v strednej Európe, združujúci ponuku 250 poľských výrobcov a návrhárov. 

Hoci sa tuzemská výroba orientuje prevažne na export, vo februári vystavo-
valo tiež šesťdesiat českých výrobcov, a to naprieč všetkými brandžami. Po ús-
pešnej premiére v auguste 2013 sa na veľtrh vrátila sekcia mladej a nezávislej

módy Fresh Fashion rozšírená o nových vystavovateľov – napríklad o doplnky
a minimalistickú módnu značku Ritore alebo netradičné detské oblečenie značky
Spookid.

Budúce, už  44. vydanie veľtrhov STYL a KABO sa bude ko-
nať v termíne 24. až 26. augusta 2014. Po roku sa tu návštev-
níci stretnú so sústredenou ponukou metrového textilu, ga-
lantérie a zariadenia na výrobu konfekcie. Výroba tohto to-

varu sa z dôvodu rastúcich nárokov na kvalitu opäť vracia
do Európy a ako ukázal práve veľtrh STYL v auguste

2013, aj české firmy tu majú odberate-
ľom čo ponúknuť. Kto z výrobcov
bielizne či odevov hľadá osved-
čených dodávateľov materiá-
lov, nemal by návštevu veľtrž-
nej sekcie Metrový textil
a galantéria vynechať. Jej sú-
časťou opäť bude Trendové fó-
rum so vzorkami metrového
textilu a galantérie na nad-
chádzajúce sezóny. Ob-
chodníci sa môžu tešiť aj na
návrat projektu Fresh Fashion,
ktorý znovu predstaví originál-
ne kolekcie mladej nezávislej
módy.  

Do budúcna usporiadatelia chystajú aj ďalšie spestrenie ponuky. Sekcia Deko-
rácie do predajní predstaví doplnky a výzdobu obchodov. Druhou novou témou bu-
dú Handmade produkty, ktoré s ohľadom na vývoj módnych trendov a rastúcim zá-
ujmom o remeselnú výrobu sľubujú zaujímavý potenciál.

Augustové veľtrhy STYL a KABO zachovajú osvedčené rozloženie brandží
v pavilónoch P a F, a to vrátane od-
počinkových zón, prehliadkového
móla aj Live Gallery. Novinky
a trendy vystavovateľov budú opäť
prezentované aj naživo, na kontrak-
tačných módnych prehliadkach.
Vďaka termínu (nedeľa až utorok)
môžu výstavisko navštíviť aj ob-
chodníci z menších predajní
a prevádzok. Pridanou hodnotou
pre návštevníkov zostanú voľné
vstupy do vybraných výstavných
priestorov Moravskej galérie Brno
či Múzea mesta Brna, ktoré získajú
ako bonus ku vstupnému.

Už vo štvormesačnom predstihu
je na účasť na augustových veľtr-
hoch módy prihlásených približne
130 firiem. Na veľtrhu STYL medzi
prihlásenými nechýbajú spoločnos-

ti ako Anita Moravia, Jihočeská textilní, La-
mido, Mileta, Modela, Sanu Babu, Man-
fred Hegler, Polo Trade, Favab alebo Ur-
ban Group. V rokovaní je podoba stánku
Taiwanskej textilnej asociácie. Na veľtrh

KABO sú už prihlásené napríklad firmy
Anekta, Lanson Praha, Gabor, Rie-

ker, Högl, pripravuje sa spoloč-
ný stánok členov ČOKA.

Kto uvažuje o účasti
ako vystavovateľ, mal by
si zapamätať dátum 21.
mája 2014, kedy vyprší
uzávierka prihlášok spo-
jená s desaťpercentnou
zľavou zo základnej ce-
ny za výstavnú plochu.
Dovidenia v auguste
v Brne!

REPORTÁŽ

STYL a KABO prichádzajú 
s novými témami
MK, FOTO: VELETRHY BRNO

Kto sa pohybuje v módnej brandži, určite vie, že veľtrhy STYL a KABO sa
v Brne konajú už viac ako dvadsať rokov, a to vždy dvakrát do roka. Tento
rok vo februári svojimi výsledkami nadviazali na priaznivý trend minulého
roka a potvrdili tak stabilizáciu módneho priemyslu i zlepšujúcu sa situá-
ciu v maloobchode. 43. ročníka veľtrhov STYL a KABO sa zúčastnilo 258
vystavujúcich firiem zo 16 krajín a počet prezentovaných módnych značiek
medziročne vzrástol o desatinu na 558.
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Informačná a odborná hodnota veľtrhu je veľmi vysoká viacero rokov. Jej podstatou
sú kvalitné sprievodné programy, diskusné a trendové fóra a najmä kvalitní a atraktívni vy-
stavovatelia. Veľtrh je pre lepšiu orientáciu rozdelený až do jedenástich tematických cel-
kov, zohľadňujúcich množstvo štýlov.

To, čím sa tohtoročný veľtrh odlišoval od iných, sú prominentné tváre šoubiznisu. Prá-
ve na nich postavil organizátor koncepciu prvého tohtoročného vydania, aby prilákal čo
najviac publika a zaistil tak neutíchajúci ruch. Napriek tomu zaznamenal veľtrh o desať per-
cent menej návštevníkov. „Úspešné PR podujatia nemohli zabrániť tomu, že ostatný veľ-
trh v jeho známej choreografii prilákal menej návštevníkov,“ vysvetlil po veľtrhu Matthias
Dornscheidt, predseda predstaventva Messe Düsseldorf. „Počas štyroch dní sme mali sko-
ro 19.000 návštevníkov, čo zodpovedá desaťpercentnému úbytku. Príčinou boli zmeny
v štruktúre obuvníckej brandže, ktoré sme nemohli ovplyvniť. Zároveň však musím po-
dotknúť, že časy tradičných módnych veľtrhov sa končia. Sú potrebné nové impulzy
a svieže koncepty. Preto som rád, že v júli zažijeme nový veľtrh GDS,“ dodal. 

O tom, ako sa obuvnícky trh mení svedčí amplitúda vystavovateľov. Niektorí sú stáli,
niektorí odchádzajú natrvalo, iní zase odchádzajú, aby sa po čase vrátili. Napriek nieko-
ľkoročnej ekonomickej kríze si však stále zachováva status dôležitého zdroja informácií
a kontaktov. 

REPORTÁŽ
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DARINA VITTEKOVÁ, FOTO: MESSE DUESSELDORF/CTILMANN, 
GDS/ALEXANDER PALACIOS

Aj keď je obuvnícky veľtrh GDS už dávno za nami, zaslúži si ešte malé obzretie už
aj z toho dôvodu, že spolu s talianskym veľtrhom Micam významom presahujú rá-
mec Európy.  Tri dni trvajúci veľtrh GDS a 4-dňový  Global Shoes síce nejako vý-
znamne neprekračujú návštevné a vystavovateľské medziročné štatistiky, ale ani
táto skutočnosť nie je prekážkou na uspokojenie očakávaní obchodníkov.

To, že ožíva túžba po novom, dokonalejšom
a štýlovejšom, potvrdilo 357 212 návštevníkov zo 160
krajín, čo je o 13% viac v porovnaní s vlaňajším rokom.
Už 53. vydanie milánskej výstavy poskytlo vo veľkých di-
menziách možnosť nasýtiť sa všetkým, čo súvisí
s nábytkom a s dizajnom. „Je to triumf množstva
a zároveň aj kvality,“ zhodnotil Claudio Luti, prezident  Sa-
lone del Mobile, a prezradil, kde sa skrýva tajomstvo úspe-
chu: „Producenti verili v toto podujatie a predstavili sa nie-
len s excelentnými výrobkami, ale i s výrazne lákavými
výstavnými expozíciami. Investovali a stavili na svoje ko-
lekcie. A svet zavítal sem,  pretože práve tu nachádza naj-
dôležitejšie a kompletné dodávateľské reťazce.“ 

Paralelne s tohtoročnou edíciou výstavy prúdili

i mnohopočetné podujatia v meste, v rámci týždňa dizaj-
nu Fuorisalone. Možnosti nechať sa vtiahnuť do projektov
a predmetov, premeniť sny a predstavivosť na konkrétny
dotyk, sa ponúkali z každej strany. Kult štýlu sa podelil
o miesto medzi bývaním, módou, kultúrou i gastronómiou.
Estetika v kombinácií s funkčnosťou a originalita neobišli
v Miláne takmer nič a nikoho. Kto prišiel, mohol len kon-
štatovať, s čím všetkým, niekedy až neuveriteľne úzko, di-
zajn súvisí. A ako stále viac a viac nachádza nové rieše-
nia, objavuje doposiaľ neobjavené v materiáloch, oprašu-
je línie z minulosti a dáva príležitosť aj kreatívnym mimo
sektoru. Proste pulzuje v ňom tep so závideniahodnou vi-
talitou. Tou disponujú i materiály, ktoré zamiešajú karty
v tendenciách súčasného nábytku. V dominantne mede-

nej farbe, resp. v ružových a fialových odtieňoch, sympa-
tizuje s jednoduchými tvarmi a prikláňa sa k minimalizmu.
No vôľa upútať, rozptýliť sa a porozprávať príbeh zostáva
a táto úloha je zverená povrchovým úpravám, ako na-
príklad pri textilných komponentoch upriamením dôrazu
na ich vyhotovenie a dekorácie, či zviditeľnením použitých
nití. 

Viac foto na www.modarevue.com.

Dizajn v plnej vitalite
Salone del Mobile, Miláno 8. 4.–13. 4. 2014

MILÁNO, MONIKA KOLLÁROVÁ, FOTO: ARCHÍV AUTORKY

Je to už viac ako zvyk, že najprestížnejší medzinárodný veľtrh nábytku Salone del Mobile v Miláne sa pravidelne
stáva miestom a príležitosťou obrovského záujmu. Ak však jeho výsledné štatistiky prevýšia očakávania, znamená
to nielen úspech podujatia, ale najmä optimistický obraz skutočnosti, že v sektore to žije naplno. 

Ešte pár slov o GDS 

Druhý ročník španielskeho módneho veľtrhu MOMAD Metropolis, ktorý sa konal
v polovici februára 2014 priniesol organizátorovi podujatia, spoločnosti IFEMA, veľmi
pozitívne čísla. Návštevnosť stúpla o 21%, čo sa samozrejme odzrkadlilo aj na spo-
kojnosti vystavovateľov a ich hodnotenie jednoznačne hovorí o lepšej obchodnej klí-
me, ako tomu bolo v porovnaní s prvým ročníkom v septembri minulého roku. Kladné
znamienko sa objavilo aj pri počte vystavovateľov. Najnovšie kolekcie predstavilo tak-
mer 1 400 španielskych i zahraničných firiem, čo predstavuje štvorpercentný nárast.
Ak si návštevníci chceli prezrieť expozície celého veľtrhu, museli prejsť plochu 
16.360 m2, z ktorej 60% obsadili vystavovatelia s odevným tovarom a zvyšných 40%
patrilo obuvi, kabelkám a koženým doplnkom. 

„Stanovili sme si odvážny cieľ a sme radi, že sa
naše očakávania s druhým ročníkom veľtrhu na-
plnili,“ povedal Francesco Malatesta, riaditeľ výsta-
vy MOMAD METROPOLIS a pokračoval: „Nové
prehľadné usporiadanie jednotlivých expozícii
i ostatné naše iniciatívy sa stretli s pozitívnym ohla-
som zo strany vystavovateľov i návštevníkov. Veľ-
kým prínosom bol tiež spoločný dátum konania vý-
znamnej módnej udalosti Španielska, Merce-
des–Benz Fashion Week Madrid, ktorá žila svojimi
módnymi prehliadkami priamo v areáli výstaviska.“ 

Ďalšia výzva pre tretí ročník MOMAD Metropolis
hovorí o ďalších nárastoch v počte vystavovateľov
i návštevníkov. Predpoklad jej naplnenia je určite
reálny, nakoľko organizátor sa rozhodol spojiť mód-
ny veľtrh s ďalšími výstavami. A tak v termíne 
12.–14. 9. 2014 madridské výstavisko ponúkne
navyše pestrú ponuku šperkov, bižutérie, dekora-

tívnych a darčekových predmetov v rámci troch pripravovaných výstav – Bisutex, In-
tergift a MadridJoya. Tešiť sa už teraz môžu aj všetci priaznivci a fanúšikovia vý-
znamných španielskych i zahraničných dizajnérov. MBFW Madrid sa aj po tentokrát
stane ozdobou a dokonalou módnou bodkou najväčšieho veľtrhu módy na Pyrenej-
skom poloostrove. Viac foto na www.modarevue.com

Samé plusy pre 
MOMAD METROPOLIS
VERONIKA CHMELÁROVÁ, FOTO: PABLO MESAGER/IFEMA
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Oáza koloritu tisícich tvári 
MONIKA KOLLÁROVA, MARAKÉŠ, FOTO: GUY MARINEAU, LUC CASTEL A ARCHÍV AUTORKY

Hoci už len predstava, vychádzajúca z vyrozprávaných reálnych či zinscenovaných prostredí a dejov, plodí more myšlienok, je takmer zbytočné presviedčať, čo prináša priamy do-
tyk s Marokom. Konkrétne v jednej z jeho najpopulárnejších turistických destinácií – v Marakéši. A nejde iba o pocity, vyvolávajúce potešenie či údiv, ale najmä o zásahy inšpirač-
nými šípmi, ktorým sa jednoducho nedá uniknúť. Marakéš disponuje neuveriteľnou príťažlivosťou, schopnou omámiť aj takú osobnosť svetovej módy, akou bol a zostáva Yves
Saint Laurent.     

Odjakživa považované za rázcestie
medzi Afrikou, Európou a Stredným vý-
chodom, Maroko je krajinou tisícich tvárí,
chutí, vôní a kontrastov. Ak sa zdá príliš
náročné okúsiť všetky jeho zákutia
s príslušnou identitou, tak ideálnym rieše-
ním, okorenením hojnou dávkou dobro-
družstva a romantiky, je jednoznačne scé-
nografický Marakéš. Ikona moderného
Maroka, s fascinujúcou pozíciou vo vnú-
trozemí, obklopená púšťou i zasneženými
vrcholkami Vysokého Atlasu, je schopná
podriadiť sa transformácií a zároveň za-
chovať pôvodnú podobu histórie, kultúry
a tradícií krajiny. Akoby dve mestá
v jednom, dva tak rozdielne svety, ktoré
však spolunažívajú bez problémov. 

Či sa už vyberiete po labyrintových
uličkách starého opevneného mesta –
Mediny, na prvý pohľad príliš banálnych
a zanedbaných, na ktorých nemožno mi-
núť sýto dekorované robustné dvere od-
krývajúce skutočné lokálne čaro
v luxusných rezidenciách – riadoch, hote-

loch, či reštauráciách alebo voľne nazriete do dielničiek ši-
kovných majstrov či kooperatív, kde sa tkajú koberce
a spracováva koža – všade tu dýcha kreativita. K opojnej
atmosfére bezpochyby prispieva cisárska architektúra Me-
diny a pouliční umelci na námestí Djemaa el-Fna, kde pri-
chádza na scénu to, čo je pravdepodobne považované za
jedno zo svetovo najväčších predstavení na otvorenom
priestranstve. 

Marakéš je rajom pre milovníkov shoppingu. Mesto sa
hemží schopnými remeselníkmi so zmyslom pre tvary, far-
by a s istými rukami, ktorí vyrobia čokoľvek z dreva, ko-
že, vlny, kovu, kostí, mosadze, striebra, pestrofarebných
farebných látok… Každý predmet je pre nich príležitosťou
zlúčiť príjemné s užitočným. Skutočnou komerčnou baš-
tou je Souk, alebo trh, zahŕňajúci nevyčísliteľný počet pre-
dajných jednotiek pozdĺž úzkych a preľudnených ulíc sta-
rého mesta, z ktorého je veľmi zložité odísť s prázdnymi
rukami. Nielen pod kvantami všakovakého sortimentu pre-
hýbajúce sa pulty, ale najmä nástojčivé prehováranie bra-
vúrnych predajcov o jedinečnosti ich výrobkov, zlomia
akúkoľvek nerozhodnosť. Či uz ide o prvotriedne výrobky,

či lacné kópie. Nechýbajú však ani neodolateľné módne
butiky, v ktorých naširoko cítiť vôňu Orientu a kde panuje
kvalita materiálov a dekorácie odevov i doplnkov.   

PO STOPÁCH MÓDY
Z ETNICKÉHO KLBKA

Ponoriť sa v uliciach Marakéša do bádania módy v inej
podobe, na akú sme bežne zvyknutí, je skúsenosťou na ne-
zaplatenie. Eklektická marocká móda neudáva predstavi-
vosti žiadne limity a k jej unikátnosti prispieva snaha za-
chovať typológiu materiálov daného teritória a ručné spra-
covanie. Všetko to, čo v tejto krajine nie je pribité, je tkané,
šité a vyšívané. V odevnom priemysle, ktorý v súčasnosti
podlieha expanzii, je zainteresovaná tretina ženskej popu-
lácie. Tkajú látky, šijú, vyrábajú prútené tašky, bižutériu…
Stávajú sa nevyhnutným článkom marockej módy etnicko-
chic štýlu, ktorý dokáže ohúriť aj väčšiu časť západného
sveta. 

Z materiálov sa najväčšej popularite teší rastlinný hod-
váb, vyrobený z miešaného zoskupenia kaktusového hod-
vábu s inými prírodnými alebo syntetickými vláknami. Veľ-
mi využívanou je aj koža. V drobných dielňach obchodov
možno priamo asistovať pri jej spracovaní a farbení. Ale
tým sa skúsenosť nekončí. V týchto končinách sú majstri
k dispozícií svojim návštevníkom do slova a do bodky. Pri
opojnom chlípaní pravého mätového čaju stačí rozviazať

Marocké ženy v typických odevoch

Souk, trh v Medine, starom meste Marakéša

Námestie Djemaa el-Fna, Marakéš

Nekonečný výber tašiek z miestnej produkcie
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fantáziu a objednať si na mieru čokoľvek, čo len zíde na
um. Kabát, nohavice, či typické glamour papuče s ostrou
špičkou – babouches, ktoré tunajší muži považujú za “Adi-
dasky Berberov” (pozn.: Berberi – pôvodní severoafrickí
obyvatelia) a ktoré sa ženám ponúkajú v nekonečných va-
riantoch farieb a motívov. Personalizácia výrobkov, zainte-
resujúca i šikovných krajčírov či značkových miestnych ná-
vrhárov, je veľmi rozptýlenou praktikou v Maroku. Dotýka
sa nie iba odevov, ale aj šálov, klobúkov, topánok, šperkov,
tašiek, textilných a kožených doplnkov do domácnosti. Čo
lepšie môže napríklad nežnejšiemu pohlaviu oživiť po čase
návštevu Maroka, ak nie na mieru zhotovený kaftan – ele-
gantná predĺžená košeľa s berberskými výšivkami alebo
prírodnými dekoráciami okolo krku a pozdĺž zápästia roz-
šírených rukávov? 

Samotné odievanie miestnej populácie v Maroku ponú-
ka viacuhlový pohľad. Veľa žien a mužov zostáva verná
tradičnej dlhej pozvoľnej tunike s kapucňou (djellaba)
a niektoré ženy možno zazrieť zakryté závojom (hijab). Mla-
dá generácia však už viac sympatizuje so štýlom západ-
ného sveta a volí tričká s nápismi, topánky podľa posled-
ných trendov alebo tenisky. 

Maroko nie je len zdrojom a liahňou výrobkov, ktoré sa
stávajú súčasťou globálneho obliekania, ale odôvodnene
už roky láka a motivuje aj veľkých protagonistov svetovej
módy. Medzi mnohé príklady sa zaraďuje práve aktuálna
reklamná kampaň M Missoni, realizovaná práve
v Marakéši, ktorý hodnoverne interpretuje marockú inten-
zitu a vďaka uvoľnenej  atmosfére vytvára harmonické po-

zadie pre priadze, potlače a svetlé farby jar-
nej a letnej kolekcie 2014 talianskej značky.

VEČNÉ PUTO 
YVES SAINT LAURENTA 

Nekonečnú inšpiráciu v tejto krajine na-
šiel aj francúzsky módny dizajnér Yves
Saint Laurent. Prostredie, klíma, kultúra, ar-
chitektúra, mentalita aj kuchyňa dokázali
uspokojiť a motivovať tohto pôvodcu 
nového statusu ženy, odvážnejšej
a bezpečnejšej, ktorý vytvoril počas štyrid-
saťročnej kariéry zakomponovaním muž-
ských prvkov do svojich odevov.    

Vášeň návrhára pre Maroko sa datuje od
roku 1966, kedy počas svojej prvej cesty
spolu s partnerom Pierrom Bergé kúpili vilu
v marakéšskej Medine a z ktorej potom
o osem rokov neskôr presunuli svoje ume-
lecké berberské zbierky do domu so suse-
diacou záhradou Majorelle. Ujali sa jej rekonštrukcie, vy-
tvorili sugestívnu botanickú záhradu s tropickými rastlina-
mi a v roku 2011 v nej Pierre Bergé otvoril Berberské mú-
zeum. Láska Yves Saint Laurenta k tomuto miestu, na kto-
ré každoročne zavíta viac ako 600 000 návštevníkov, bo-
la až taká intenzívna, že si želal, aby tu bol po smrti roz-
trúsený jeho popol.    

Práve na úzku spojitosť vzťahu návrhára k usadlosti

v Marakéši nadväzuje výstava “Berberské ženy
z Maroka”, sprístupnená do 20. júla 2014 v parížskom
sídle Nadácie Pierre Bergé-Yves Saint Laurent. Predsta-
vuje cez dvesto exponátov tamojšieho umenia, pochá-
dzajúcich z viacerých kolekcií a odkrývajúcich krásu
a bohatosť kultúry Amazighskej civilizácie (inak poveda-
né Berberov), ktorá práve zručným berberským ženám
vďačí za prežitie.

Viac foto na www.modarevue.com

Exponáty z výstavy “Berberské ženy z Maroka” v Paríži

Yves Saint Laurent v časoch objavovania Maroka

Botanická záhrada Majorelle

Vstup do rezidencie francúzskeho návrhára v Marakéši



MÓDNE FÓRUM

MÓDA REVUE máj 201428

Móda si už tyká 
s dizajnom vo veľkom 

Modelom po
šesťdesiatke 
SICH

Známy americký herec Jeff Bridges, filmový produ-
cent a hudobník rozšíril záber svojich aktivít naozaj
nečakaným smerom. Ako šesťdesiattriročný sa stal
tvárou odevnej značky Marc O‘Polo a je ambasádo-
rom mužskej kolekcie v sezóne 2013/2014. Foto-
grafoval ho rešpektovaný taliansky módny fotograf
Mario Sorrenti.

Nachádzať sa v Miláne v čase výstavy nábytku Salone
del Mobile znamená okrem mnohých iných výhod podro-
biť sa i bezprostrednej lekcii štýlu. Sviatok dizajnu
v multinárodnom odeve sa stáva prehliadkou, ktorá zoz-
biera modely reálnych tendencií nielen nábytku, ale
i módy. Ich nové podoby odkrývajú výklady obchodov, bu-
tiky, ateliéry a zviditeľňujú ich v uliciach svojimi outfitmi aj
všetci tí, ktorí v Miláne vyhľadávajú  konkrétne dotyky no-
vých vízií. Vzdialenosť medzi dizajnom a módou sa kaž-
dým rokom skracuje. Zintenzívňuje sa spolupráca so zá-
stupcami oboch svetov, narastá vôľa odevných značiek
predviesť, ako vyzerá interiér domu
v ich farbách a podľa ich nákresov.
Nedávna výstava Salone del Mobile
priniesla neúrekom takýchto príkla-
dov.

Za obdivuhodný možno označiť vstup  histo-
rickej módnej značky Pierre Cardin do nábytkárske-
ho sektoru. Návrhár Pierre Cardin, ktorému sa v 92
rokoch konečne podarilo realizovať svoju záľubu po-
chádzajúcu ešte z detských čias, predviedol kolek-
ciu Sculptures Utilitaires, pozostávajúcu
z luxusných stolov, postelí, skríň, lámp

a stoličiek. Ide o výnimočné kusy v limitovanom množstve,
personalizované na mieru, ako v haute couture,
a s podpisom dizajnéra. Pierre Cardin, inovátor, romantik
a idealista, v móde známy pre svoj avantgardný štýl inšpi-
rovaný vesmírnou érou, verný geometrickým tvarom
a motívom, začal svoj autorský rukopis v roku 1977 apli-
kovať i na nábytok, a tak odštartoval zrod Sculptures Utili-
taires. Všetky produkty, pochádzajúce z dielne Pierre Car-
din Studio, koordinovanej samotným návrhárom
v spolupráci s jeho prasynovcom Rodrigom Basilicatim, sú
ozajstnými umeleckými dielami a zároveň aj vysoko funkč-
nými úžitkovými predmetmi v bývaní.  

S obrovským záujmom sa stretol i debut novej značky
nábytku Trussardi Casa. „Po móde, jedle a umení sme chce-
li posunúť vpred koncept Made in Italy i v dizajne, teda vo

štvrtom sektore spoločnosti Trussardi,“ prezradil Tomaso
Trussardi, generálny manažér firmy. Vznikla tak línia ná-

bytku určená pre dynamický interiér, zachováva-
júca vernosť luxusu aj prirodzenej elegancii, ty-
pickej pre značku s logom Chrta. V kolekcii
Trussardi Casa, vyjadrujúcej  dizajn z 50-tich ro-
kov v modernej verzii, je použitá jemná koža, od-

jakživa spájaná so značkou Trussardi, v rôznych
hrúbkach, kombinovaná s bavlnou a ľanom. 

V úzadí nezostali ani ďalšie prestížne sve-
tové módne domy. Fendi Casa uviedla novú

výrazovú dimenziu nábytku a filozofiu bývania, ktorá zlu-
čuje vkus, kvalitu a jedinečnosť. Dodržiavajúc tradičný
kód vlastného štýlu v móde, využíva vo veľkej miere ko-

žušiny, a tak je nábytok obohatený o doplnky z líšky, sviš-
ťa či králika. Značka dokonca vstúpila i do kuchyne
a v riešeniach tohto priestoru predstavila inovatívne mate-
riály. Versace Home prišiel so štyrmi novými kolekciami,
z ktorých zaujme pohovka Via Gesù z rovnomennej línie,
ručne vyhotovená z nubuku, so šikmým profilom čela úlož-
ných bočných opierok, pripomínajúcich tvar písmena V,
symbol, typický pre značku. Mimoriadne vydarenú kolek-
ciu porcelánu vytvoril Roberto Cavalli Home. Čerstvá, žens-
ká a sofistikovaná atmosféra s kvetinovými motívmi
v pastelových, ostro červených,
béžových a šedých tónoch
charakterizuje Blumarine
Home Collection
2014. Skutočným
bonbónikom z tejto
kolekcie je naj-
mä posteľ
s baldachýnom Muse,
ktorá oživí a rozveselí nejeden
interiér.  Svetovú premiéru má
za sebou exkluzívna kolekcia kobercov Gianfranco Ferrè,
predstavená spoločnosťou Sahrai. Tá sa snaží i v tejto ty-
pológií výrobkov zachovať tvorivé dedičstvo návrhára
a zlúčiť sugescie, tvary, farby a materiály, typické pre štýl
„Architekta“, ako známeho módneho tvorcu prezývali. Evi-
dentne dominantnú prítomnosť medzi módnymi zástupca-
mi zaznamenala na Salone del Mobile 2014 značka Diesel,
konkrétne jej sekcia Diesel Living. Na výstavnej ploche
350 m² po prvýkrát spoločne predstavila série rôznych vý-
robkov ako výsledky vzájomnej kolaborácie s viacerými
výrobcami. Medzi inými sa objavili kolekcie bytového tex-
tilu na sezónu jeseň a zima 2014/2015 z koprodukcie
s výrobcom bytových textílií značky Zucchi, v štýle vojen-
ských inšpirácií, jednej z najdôležitejších tém v kreatívnej
panoráme značky. Irónia, kreativita a rebelstvo
s nádychom mladosti a temperamentu tak ponúkajú origi-
nálne vyplnenie priestoru bývania. 

Viac foto na www.modarevue.com

Jeff  Bridges je jedným z najrešpektovanejších her-
cov Hollywoodu, do dnešného dňa má na konte viac
ako šesťdesiat filmov, šesťkrát bol nominovaný na
Oscara. Jednu cennú trofej aj získal, bolo to v roku
2010 za hlavnú rolu vo filme Crazy Heart. 

Fanúšikovia poznajú Jeffa Bridgesa s imidžom bra-
datého pustovníka, no aj ako hladko vyholeného elegá-
na. Nie náhodou ho režiséri obsadzujú po boku krás-
nych a emancipovaných žien. Jeff miluje dobrý rock a
osobne sa angažuje v podporovaní a rozširovaní život-
ného postoja označovaného ako „mindfullness“. Cie-
ľom teórie mindfullness je dosiahnuť stav, keď ľudia do-
kážu vedome svoj život usmerniť a riadiť na kvalitatív-
ne vyššej úrovni. Učí ich koncentrovať sa na prítomný
okamih a vychutnávať si ho. Žiť život tu, teraz a naplno.
Mindfullness napomáha lepšiemu sústredeniu, znižuje
stres, posilňuje nezávislosť a nadhľad. Jeff Bridges do-
konca spolupracuje s TICA  (The Institute of Compras-
sionate Awareness), inštitútom, ktorý sa venuje podpo-
re mindfullness. 

Nie náhodou sa s touto „výbavou“ stal tvárou švéd-
skej odevnej  značky Marc O‘Polo, známej kvalitnými
materiálmi organického pôvodu a orientovanej na trva-
lo udržateľný rozvoj. Jeff sa pre ňu dokonca začal reali-
zovať ako módny návrhár. V spolupráci s Marc O‘Polo
pripravil na sezónu jar a leto 2014 kolekciu tričiek a ko-
šieľ vysokej kvality z organickej bavlny.

Spoznáte ich ľahko. Je na nich päť „sloganov“, kto-
ré najvýstižnejšie definujú filozofiu mindfullness – Liber-
Tee, PersonaliTee, SimpliciTee, UncertainTee, BeauTee.
Na zadnej strane tričiek Jeff objasňuje vlastné vnímanie
týchto postojov a pojmov. Časť z výnosu z ich predaja
dokonca venuje nadácii, ktorá pomáha hyperaktívnym
deťom. Pomocou mindfullness zlepšuje ich schopnosť
koncentrovať sa.

Rodrigo Basilicati a Pierre Cardin s kreslom Boa

Kreslo Ludovica – Trussardi Casa

Lampa Sterlitzia
– Pierre Cardin 

Posteľná bielizeň Dusty Camo –
Diesel Living

MONIKA KOLLÁROVÁ, MILÁNO, FOTO: ARCHÍV AUTORA
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Koncept jednotlivých dní FASHION LIVE!
ponúkne mix komerčných módnych značiek, mla-
dých i etablovaných dizajnérov a vyvrcholí pre-
zentáciou tých najlepších domácich i zahranič-
ných návrhárov prostredníctvom exkluzívnych
večerných módnych show. Dejiskom prehliadok
bude opäť bratislavská Stará tržnica, ktorá svoje
priestory prepožičia aj predajným showroomom
domácich i zahraničných dizajnérov, módnym
talk-show, textilným inštaláciam či fashion expo-
zíciám. Komerčné módne značky sa k podujatiu
môžu pridať i predĺženými otváracími hodinami
svojich butikov počas všetkých troch dní. Vstup
na prehliadky i všetky sprievodné podujatia bude
opäť zdarma.  

Novinkou je súťaž pre mladých dizajnérov, ktorú FASHION LIVE vyhlasuje v spolupráci so značkou Signal.
Týka sa študentov odevného dizajnu a mladých návrhárov, ktorí svoje návrhy piatich dámskych i pánskych
spoločenských modelov inšpirovanými produktmi Signal budú môcť prihlásiť od 28. apríla 2014 do konca
mája. Odborná porota vyberie do 20. júna troch finalistov, ktorí od značky Signal obdržia finančnú podporu na
realizáciu výhernej kolekcie, prezentovanej následne na hlavnom večere FASHION LIVE  (viac o súťaži sa
záujemcovia dozvedia na www.fashionlive.sk). Ocenení budú po novom však aj „zabehnutí“ dizajnéri, pre kto-
rých organizátor chystá udeľovanie FASHION LIVE AWARDS v štyroch kategóriách.

Za konceptom podujatia stojí občianske združenie MÓLO, ktoré je nezávislou organizáciou pripravenou pod-
porovať aktivity v oblasti módy a aktívne prispievať k ich rozvoju. Jeho zakladateľom je známy slovenský dizaj-
nér Marcel Holubec. Art direktorkou FASHION LIVE!2014 je opäť Olo Křížová. „Treba si uvedomiť, že táto
akcia, nie je akcia niekoho. Je to akcia dizajnérov a ich tvorby, je to platforma, kde sa majú možnosť zvidi-
teľniť. Združenie MÓLO dáva návrhárom impulzy, majú možnosť ich využiť. Snaží sa o to, aby móda vošla do
povedomia a dizajnéri tak mohli rozšíriť svoju zákaznícku komunitu a reálne tak naštartovali svoj biznis,“ hovo-
rí Olo Křížová.  

Nákupný poradca
nielen pre
nerozhodných mužov
VERONIKA CHMELÁROVÁ

Je akýmsi nepísaným pravidlom, že muži nepatria medzi
tú časť populácie, ktorá sa radostne oddáva nákupom, zvlášť
oblečeniu, i keď – česť výnimkám. Vidina času stráveného
v obchodnom centre či hodiny klikania a hľadania vhodného
odevu v online shopoch pre nich znamená nielen dávku stre-
su, ale aj stratu času. Pomocnú ruku v tomto prípade určite
môže podať osobný stylista, ktorý však samozrejme za svoju
službu žiada odmenu. A čo tak osobný poradca, ktorý poradí
grátis a navyše zákazník nemusí ani návšteviť obchodné cen-
trum? Aj to sa dá. Nákupný poradca Outfittery funguje
v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, a v tomto roku plánuje
expanziu aj na ďalšie trhy. 

K pôvodnému pohodlnému nákupu z domu tak pribudla
ďalšia služba – služba nákupného poradcu, určená pre výber
vhodného pánskeho outfitu.  Na základe zodpovedania krát-
kych otázok v dotazníku získa nákupný poradca stručný pre-
hľad o životnom štýle a módnych preferenciách zákazníka.
Následne telefonicky alebo e-mailom kontaktuje klienta
a upresní si všetky ďalšie požiadavky. Do siedmich dní dostá-
va zákazník „outfittery balík“, doručený priamo na udanú
adresu so správnym mixom módnych odevov. Čo je podstat-
né, zákazník si vyberie a platí iba za tovar, ktorý si ponechá,
zvyšnú časť pošle späť, prípadne využije možnosť bezplatné-
ho vyzdvihnutia nechceného tovaru. Poradenský servis
a poštovné je zdarma. 

Spoločnosť spolupracuje s radou významných pánskych
značiek, v ponuke má kompletný sortiment počnúc tričkami,
košeľami, džínsami, topánkami až po obleky, kabáty, bundy.
Ceny jednotlivých kusov sú rovnaké, ako maloobchodné ceny
v kamenných obchodoch. 

Slovensko
4.-5. 6. 2014 Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) − odevy, textil, metráž, 

obuv, galantéria, doplnky
www.pska.sk

4.-7. 8. 2014 Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) − odevy, textil, metráž, 
obuv, galantéria, doplnky
www.pska.sk

Zahraničie
23.- 25. 5. 2014 Modaprima (Florencia) – odevy, pletené odevy, 

kožené doplnky, doplnky
www.pittimmagine.com

14.-17. 6. 2014 Expo Riva Schuh – obuv a doplnky
www.exporivaschuh.it

17.- 20. 6. 2014 Pitti Uomo (Florencia) – pánske odevy 
www.pittimmagine.com

17.-20. 6. 2014 Pitti Immagine W  (Florencia) – dámske odevy
www.pittimmagine.com

21.- 24. 6. 2014 Milano Moda Uomo (Miláno) – návrhárske kolekcie pánskej módy
www.cameramoda.it

26.-28. 6. 2014 Pitti Bimbo (Florencia) – detské odevy
www.pittimmagine.com

2.- 4. 7. 2014 Pitti Filati (Florencia) – priadze, úplety
www.pittimmagine.com

4.-7. 7. 2014 Who´s next (Paríž) – dámska a pánska móda, obuv, 
kožená galantéria, bižutéria, šperky 
www.whosnext.com

7.-10. 7. 2014 Hong Kong Fashion Week (Hongkong)
www.hktdc.com

8.-10. 7. 2014 The Gallery Berlin (Berlín) – dámska a pánska móda, doplnky  
www.the-gallery-berlin.com

8.-10. 7. 2014 Bread and Butter (Berlín) – športové odevy, streetwear, džínsy
www.breadandbutter.com

8.-10. 7. 2014 White Label, (Berlín) – dámska a pánska móda, doplnky  
www.whitelabelfair.com

8.-10. 7. 2014 Premium (Berlín) – dámska a pánska móda, obuv, doplnky  
www.premiumexhibitions.com
www.whosnext.com

8.-10. 7. 2014 Panorama (Berlín) – pánska a dámska móda, obuv, 
doplnky – avantgardné a prémiové značky, street wear
www.panorama-berlin.com

25.-28. 7. 2014 The Gallery Düsseldorf  (Düsseldorf) – dámska a pánska móda,
doplnky  
www.the-gallery-duesseldorf.com

25.-28. 7. 2014 The Little Gallery (Düsseldorf) – detská móda, doplnky, 
tehotenská móda
www.the-gallery-duesseldorf.com

29. 7.-1. 8. 2014 Tag It by GDS (Düsseldorf) – privátne značky obuvi a doplnkov 
www.tag-it-show.com

30. 7.-1. 8. 2014 GDS (Düsseldorf) – obuv, doplnky
www.gds-online.com

3.-6. 8. 2014 CIFF (Kodaň) – dámske, pánske, detské odevy, textil, doplnky, obuv
www.ciff.dk

Zmena termínov vyhradená! 

Termíny výstav sú ku dňu uzávierky časopisu overené.

VÝSTAVY A VEĽTRHY

FASHION LIVE! je späť
SICH

Minuloročný prvý ročník FASHION LIVE! bolo veľmi úspešné módne podujatie prezentácie
slovenskej i zahraničnej módnej scény. A tak určite nie je prekvapením, že aj v tomto roku sa
táto skvelá akcia dočkala svojho návratu. Prichádza FASHION LIVE!2014. Tri dni plné módy sa
tešia na svojich priaznivcov v dňoch 15.-17. októbra 2014. 

Vizuál Fashion LIVE! 2014 nafotil Braňo Šimončík. 
Je symbolom svetla, čistoty a prirodzenosti a vyjadre-
ním novej formy luxusu 



MÓDNE FÓRUM

31MÓDA REVUE máj 2014

SANDRA FRIEBOVÁ

Pražskou tržnici ovládl
nezávislý trh s módou,
šperky a designem  

Od pátku 25. dubna do neděle 27. dubna 2014 se v prostorách Pražské tržnice
v Holešovicích konal už 8. ročník největšího trhu nezávislé módy na území České
republiky s názvem Holešovice Fashion Market. Podtitulek STAND OUT/VYSTUP
Z ŘADY vystihoval originalitu a výjimečnost akce. 

Byla zde možnost koupit si nejen zajímavé osobité oděvy, šperky či další desig-
nové ozdoby, ale v případě chuti či hladu jedna ze čtyř hal, ve kterých se trh konal,
nabízela pestrou nabídku občerstvení. Doprovodný kulturní program celé akce byl
bohatý. V pátek se uskutečnily módní přehlídky, na kterých se představily originál-
ní dětská móda značky Not Just Mom a Baby olé, autorské kolekce Yana Thal,
návrhářka Anna Janská a trička s designovým potiskem značky B.K.

Soubor Cirk La Putyka představil ukázky z představení Slapstick Sonata.
V sobotu zatančila talentovaná tanečnice pole dance, Yayu Lopatio. Studio Savec
v Pražské tržnici během konání Holešovice Fashion Marketu 8 vytvořilo unikátní
scénu, kde se návštěvníci zmíněné akce mohli nechat vyfotografovat. Je zřejmé, že
takovýto typ akce navštěvují příznivci módy, kteří jednoznačně nehledají uniformi-
tu. A o tom, že je jich stále více, svědčila i vysoká návštěvnost, na akci zavítalo 
10 000 návštěvníků. 

Viac foto na www.modarevue.com 

SPRAC.: DARINA VITTEKOVÁ, ZDROJ A FOTO:  IMAGE NET. 

International Woolmark
Prize 2013/2014

Značku Wollmark zrejme predstavo-
vať netreba. Najznámejšia značka textilné-
ho vlákna vo svete bola založená roku
1964. Jej vlastníkom je nezisková spoloč-
nosť AMI, ktorú zosobňuje viac ako 27 tis.
pestovateľov austrálskej vlny. Merino vlna
neposkytuje len odolnosť, stabilitu, jem-
nosť a luxus v odevnom priemysle, ale je
tiež 100% prírodným a biologicky odbúra-
teľným a obnoviteľným vláknom.
Prevažuje názor, že mladí spotrebitelia
majú málo informácií o prirodzených výho-
dách tohto vlákna. Aj z tohto dôvodu orga-
nizuje AMI Medzinárodnú cenu
Woolmarku (International Woolmark Prize
– IWP). 

Cenu IWP na rok 2013/2014 získal
Rahul Mishra z Indie. Rozhodla o tom
porota, zložená z odborníkov a zástupcov
maloobchodných partnerov Woolmarku.
Získať cenu Woolmarku nie je jednodu-
ché. Z počtu 48 dizajnérov z viac ako 20 krajín sa do finále súťaže dostalo päť talentova-
ných dizajnérov – ffiXXed za Áziu, Christopher Esber reprezntujúci Austráliu, Sibling za
Európu, Rahul Mishra za Indiu a Stredný východ a Altuzzara, za USA. 

Z nich sa celkovým víťazom stal Rahul Mishra. Rahulova kolekcia z Merino vlny bola
založená na neuveriteľných znalostiach techniky výšivky. 

„Podľa mňa Rahul získal cenu vďaka svojej schopnosti aplikovať znalosti výšivky na
vlnu do praxe originálnym a neočakávaným spôsobom,“ vyjadrila sa tesne po oznámení
víťaza Frida Giannini, kreatívna riaditeľka značky Gucci. „Jeho interpretácia bola tak jemná
a krásna. Myslím, že si zaslúži toto ocenenie,“ pridala aj porotkyňa Alexa Chung. 

Návrhár tiež neskrýval emócie. „Mám pocit, že je to sen a zároveň nová nádej pre moju
budúcu kariéru. Toto ocenenie bude globálne meniť vnímanie indickej módy. Merino vlák-
na sú úžasné, poskytujú veľa možností,“ vyhlásil. 

Rahul Mishra s Alexou Chung.

www.anita.com
SR: Phone + 421 907 264 667, R:  Phone + 420 474 654 732 

sports bras  I  CUP A – G

Designed and produced in our own factories.
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Doslova likvidačné sankcie, ktoré napĺňajú štátnu kasu sa tak môžu stať reálnou 
hrozbou. Aby sme boli konkrétnejší, skúsime položiť kontrolnú otázku. Čo vám hovorí 
Zákon o ochrane osobných údajov? A jeho novela? Ak máte pocit, že s týmto sa 
naozaj nemusíte zaoberať, úprimne vám odporúčame prečítať si nasledujúce fakty, na 
ktoré upozorňuje v rozhovore špecialista na problematiku ochrany osobných údajov 
Mgr. Tomáš Mičo. Stretli sme sa s ním na seminári venovanom tejto téme, ktorý orga-
nizovala spoločnosť Wolters Kluwer, odborné vydavateľstvo ekonomickej a právnej 
literatúry, ktoré vydalo aj publikáciu Zmeny v ochrane osobných údajov. V nej má čita-
teľ možnosť získať aktuálne informácie o novele Zákona o ochrane osobných údajov 
účinné od 15. apríla 2014. Autorom spomínanej publikácie je Mgr. Tomáš Mičo. 

NIEKOĽKO PRÁVNYCH FAKTOV...
Dňa 15. apríla 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 122/2013 Z. z. o ochra-

ne osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá prináša celý rad 
zmien. Novinky sa dotknú takmer všetkých prevádzkovateľov informačných systémov, 
ako aj ich sprostredkovateľov. Najzávažnejšie zmeny sa týkajú defi nície oprávnenej 
osoby prichádzajúcej do styku s osobnými údajmi, zmien v registrácii informačných 
systémov, bezpečnostnej dokumentácie, zrušenia povinnosti ustanoviť zodpovednú 
osobu, ale aj rozčlenenia pokút na fakultatívne a obligatórne. 

MR: Na koho sa vzťahuje právna úprava zákona o ochrane osobných údajov?
TM: Zákon o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na každého, kto spracováva 

osobné údaje, určuje účel a prostriedky spracovania alebo poskytuje osobné údaje na 
spracovanie. Zjednodušene možno povedať, že zákon o ochrane sa primárne týka pre-
vádzkovateľa informačného systému, ktorý osobné údaje spracúva na vopred určený 
účel a dotknutej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú. Vynechať samozrejme nemožno 
ani ostatné zainteresované osoby. Prevádzkovateľ totiž osobné údaje spracúva napr. 
prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorých označujeme ako oprávnené osoby 
alebo si na spracovanie môže najať externý subjekt označovaný za sprostredkovate-
ľa. Dohľad nad spracúvaním osobných údajov môže byť zverený zodpovednej osobe 
a osobné údaje možno za špecifi ckých okolností poskytovať či sprístupňovať príjem-
covi alebo inej, tretej strane. Z toho jednoznačne vyplýva, že zákon o ochrane osob-
ných údajov svojim rozsahom pokrýva všetky subjekty, ktoré na spracovaní osobných 
údajov participujú.

MR: Osobnými údajmi môžno zaobchádzať len podľa vopred vymedzených pravidiel a zásad, ktoré 
sú obšírne vymenované v zákone. Kedy je potrebný súhlas dotknutej osoby so spracovaním jej údajov 
a kedy ho prevádzkovateľ informačného systému nepotrebuje?

TM: Súhlas so spracúvaním osobných údajov je jeden z viacerých právnych zá-
kladov ich spracovávania upravených zákonom. Predstavuje tak jedno z použiteľných 
oprávnení pre prevádzkovateľa na získavanie a využívanie osobných údajov dotknutej 
osoby. V obchodných podmienkach je však najmenej použiteľný a vo väčšine prípadov 
je vhodné nahradiť ho zmluvou. Ak medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou vzni-
ká obchodný vzťah, predmetom ktorého je dodanie tovarov či služieb a spracúvanie 
osobných údajov dotknutej osoby je v tejto súvislosti nevyhnutné na plnenie uvedenej 
zmluvy, súhlas dotknutej osoby sa nevyžaduje. Vyžadovanie súhlasu by mohlo byť 
v rozpore s požiadavkou zákona zakazujúcou vynucovanie alebo podmieňovanie hroz-
bou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby či tovaru. Patová situácia by však nastala aj 
v prípade, ak by dotknutá osoba svoj súhlas v priebehu realizácie obchodného vzťahu 
odvolala. 

MR: Ohlasovaciu povinnosť si musí podnikateľ splniť ešte pred tým, ako začne informačný systém 
používať. Kedy musí podnikateľ požiadať o osobitnú registráciu a kedy informačný systém nepodlieha 
ohláseniu vôbec? 

TM: Ohlasovacia povinnosť je nový pojem, za ktorým sa však skrýva pôvodná 
registrácia informačných systémov. Vo všeobecnosti platí, že ohlasovacej povinnosti 
podliehajú všetky informačné systémy, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje úpl-

ne alebo čiastočne, automatizovanými 
prostriedkami spracovávania. Neohlasujú 
sa teda systémy, v ktorých prevádzkova-
teľ spracúva osobné údaje manuálnym 
spôsobom, napríklad vo forme kartoté-
ky či dokumentov existujúcich výlučne 
v listinnej podobe, pričom o takýchto infor-
mačných systémoch vedie prevádzkovateľ evidenciu. Neohlasujú sa tiež informačné 
systémy podliehajúce dohľadu zodpovednej osoby, ani informačné systémy občian-
skych združení, odborových organizácií alebo cirkví, ktoré spracúvajú osobné údaje 
svojich členov pre vnútornú potrebu a ohlasovaniu sa vyhnú aj informačné systémy 
prevádzkované na základe požiadaviek zákonov. Aj o týchto informačných systémoch 
vedie prevádzkovateľ evidenciu. Špecifi cké prípady informačných systémov, kde sa 
spracovanie týka biometrie alebo prenosu citlivých údajov do krajiny bez primeranej 
úrovne ochrany osobných údajov, sú spojené s povinnosťou prihlásenia na osobitnú 
registráciu. O povinnosti osobitnej registrácie však môže rozhodnúť Úrad na ochranu 
osobných údajov SR aj pri povinne ohlasovaných informačných systémoch, v ktorých 
prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na účely ochrany svojich práv a právom 
chránených záujmov, či práv a záujmov tretej strany bez súhlasu dotknutej osoby. 

MR: Koho sa týka bezpečnostný projekt?
TM: Bezpečnostný projekt je forma dokumentácie bezpečnostných opatrení. Po-

vinnosť vypracovať bezpečnostný projekt má typický prevádzkovateľ, ktorý v infor-
mačnom systéme prepojenom s verejne prístupnou počítačovou sieťou spracováva 
osobitné kategórie osobných údajov. Prepojenie na verejne prístupnú počítačovú sieť 
možno ilustrovať aj ako spracovávanie osobných údajov prostredníctvom počítača s 
internetovým pripojením a za typický príklad osobitných kategórií osobných údajov 
možno jednoznačne označiť napr. údaje týkajúce sa zdravia, rodné číslo, vierovyzna-
nia, politických názorov alebo biometrie. 

MR: Čo musí bezpečnostný projekt obsahovať?
TM: Bezpečnostný projekt vymedzuje rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení 

potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na infor-
mačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti. 
Prevádzkovateľ ho povinne vypracúva v súlade s bezpečnostnými štandardmi, práv-
nymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 
Podľa nedávno novelizovanej vyhlášky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii 
bezpečnostných opatrení obsahuje bezpečnostný projekt názov informačného systé-
mu, bezpečnostný zámer, analýzu bezpečnosti a tiež závery vyplývajúce z uvedeného 
zámeru a analýzy. 

MR: Veľa sa v súvislosti s novelou zákona o ochrane osobných údajov hovorilo o zrušení bezpeč-
nostných smerníc. Ako to nakoniec odpadlo?

TM: Bezpečnostná smernica bola miernejšou formou bezpečnostnej dokumentácie 
a v porovnaní s kompletným bezpečnostným projektom išlo len o jeho časť. Povinnosť 
zdokumentovať prijaté bezpečnostné opatrenie vo forme bezpečnostnej smernice mali 
prevádzkovatelia, ktorých informačné systémy neboli prepojené na verejne prístupnú 
počítačovú sieť a tiež tí, ktorí vo svojich informačných systémoch prepojených na 
internet nespracúvali osobitné kategórie osobných údajov. Povinnosť vypracovať bez-
pečnostnú smernicu zrušila novela zákona o ochrane osobných údajov od 15. apríla 
2014 a vyššie uvedenou vyhláškou bola, ako súčasť bezpečnostného projektu, preme-
novaná na tzv. závery vyplývajúce z bezpečnostného zámeru a analýzy bezpečnosti. 
Napriek uvedenému zmierneniu požiadaviek zákona určila vyhláška povinnosť pre 
každého prevádzkovateľa, ktorý nemá bezpečnostný projekt povinnosť preukazovať 
prijatie bezpečnostných opatrení, napríklad ich popisom a tiež popisom spôsobu ich 
uplatňovania v konkrétnych podmienkach, záznamami o poučení oprávnených osôb, 
záznamami o zistených bezpečnostných incidentoch s vplyvom na bezpečnosť osob-

Fakty, ktoré môžu ušetriť peniaze
SILVIA CHMELÁROVÁ

Byť súčasťou podnikateľskej sféry v súčasnosti dá naozaj zabrať. Šanca sledovať zákony a ich prípadné novelizá-
cie klesá úmerne ich rastúcemu množstvu. Pokiaľ nemáte ekonomické vzdelanie, zamestnanca či externú fi rmu, 
ktorá týmito znalosťami disponuje a reálne i včas vás o všetkom informuje, ocitáte sa na konci „potravinového 
reťazca“ štátnej pokladnice. Prečo? Pretože ako je známe, neznalosť zákona neospravedlňuje. 
Ba naopak, trestá sa.  

Mgr. Tomáš Mičo
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ných údajov a záznamami o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal na zaistenie bez-
pečnosti informačného systému po bezpečnostných incidentoch.

MR: Vzniká informačný systém aj v prípade, že fi rma robí priamy marketing rozposielaním ponúk 
na adresy zákazníkov? 

TM: Pokiaľ sú zákazníkmi nepodnikajúce fyzické osoby, tak je databáza kontakt-
ných údajov na rozposielanie marketingových ponúk jednoznačne informačným systé-
mom osobných údajov. Prevádzkovateľ nepotrebuje v takomto prípade súhlas dotknu-
tej osoby na spracovanie jej osobných údajov iba za predpokladu, že zoznam údajov 
nepresahuje titul, meno, priezvisko a adresu zákazníka. Ak by fi rma spracovávala údaje 
v širšom rozsahu, tak je vhodné disponovať súhlasmi dotknutých osôb.

MR: Má podnikateľ, ktorý zamestnáva čo len jedného zamestnanca povinnosť vytvoriť informačný 
systém? Je rozdiel v tom, či si zabezpečuje účtovníctvo sám, alebo externe?

TM: Už aj jeden zamestnávaný pracovník znamená pre fi rmu vytvorenie informač-
ného systému „Personalistika a mzdy“, ktorého účelom je uplatňovanie práv a plnenie 
povinností vyplývajúcich pre zamestnávateľa z pracovnoprávnej legislatívy. Pri tomto 
informačnom systéme je postačujúca evidencia a nie je potrebné ohlásenie Úradu na 
ochranu osobných údajov SR, avšak s ohľadom na spracovávanie osobitných kategórií 
osobných údajov (napr. rodné číslo) je potrebné zabezpečiť primeranú bezpečnostnú 
dokumentáciu. Externé mzdové účtovníctvo znamená spravidla povinnosť uzavrieť 
s dodávateľom tejto služby zmluvu o poverení sprostredkovateľa a externý účtovník 
ako sprostredkovateľ je rovnako povinný dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane 
osobných údajov, týkajúce sa bezpečnosti osobných údajov, vrátane bezpečnostného 
projektu. 

MR: Aké povinnosti má podnikateľ, ktorý nepracuje s osobnými údajmi prostredníctvom počítača, 
napojeného na verejnú internetovú sieť a osobné údaje archivuje len v tlačenej verzii – v šanónoch 
(napr. dohody o vykonaní práce, pracovné zmluvy, ostatnú mzdu a personalistiku vedie externá účtovná 
fi rma)? 

TM: Takáto situácia je v dnešnej dobe veľmi ojedinelá. Každý osobný či prenosný 
počítač je prinajmenšom z času na čas pripojený na internet a všetky vytlačené zmluvy 
bolo potrebné najskôr sformulovať a vytlačiť prostredníctvom počítača a tlačiarne. Keby 
aj podnikateľ nemal žiadne internetové pripojenie, tak časť jeho informačného systému 
nachádzajúca sa u externého mzdového účtovníka je určite s internetom prepojená. 
Ako sme si už povedali, IS Personalistika a mzdy nepodlieha ohlasovacej povinnosti a 
podnikateľ o nej vedie evidenciu, ktorú neposiela na Úrad na ochranu osobných údajov 
SR. Je však povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia a zdokumentovať ich v 
závislosti od konkrétnych podmienok spracovávania osobných údajov. V drvivej väčši-
ne prípadov sa IS Personalistika a mzdy bezpečnostnému projektu nevyhne. 

MR: Predpokladáme, že spoločnosti prevádzkujúce e-shopy, ktoré reálne pracujú s osobnými údajmi 
svojich zákazníkov si povinnosti tohto zákona už splnili ešte pred jeho novelou. Aké zmeny sa týkajú 
prevádzkovateľov e-shopov, ktorí začínajú so svojou prevádzkou až po nadobudnutí účinnosti novely 
zákona? 

TM: Podmienky pre prevádzkovateľov e-shopov sa mierne zjednodušili. Začínajúce 
e-shopy by mali ohlásiť svoj informačný systém Úradu na ochranu osobných údajov 
SR. K dispozícii majú formuláre zverejnené na internetových stránkach tejto inštitúcie, 
http://www.uoou.sk. Keďže pri e-shopoch spravidla nedochádza k spracúvaniu oso-
bitných kategórií osobných údajov, nie je potrebné vypracovať bezpečnostný projekt. 
Novela zákona o ochrane osobných údajov zrušila aj doteraz povinnú bezpečnostnú 
smernicu, a tak prevádzkovateľ e-shopu prijme len primerané bezpečnostné opatrenia. 
Ako sme si už povedali, preukazuje ich popisom a tiež popisom spôsobu ich uplatňova-
nia v konkrétnych podmienkach, záznamami o poučení oprávnených osôb, záznamami 
o zistených bezpečnostných incidentoch s vplyvom na bezpečnosť osobných údajov 
a záznamami o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal na zaistenie bezpečnosti infor-
mačného systému po bezpečnostných incidentoch.

MR: Kde je na stránke e-shopu najvhodnejšie komunikovať súhlas dotknutej osoby a na aké ob-
dobie? 

TM: Súhlas dotknutej osoby je v otázkach základného predmetu podnikania e-sho-
pu, ktorým je predaj tovarov alebo služieb, nevhodným právnym základom. Pri dodaní 
tovaru či služby totiž vzniká medzi prevádzkovateľom e-shopu a zákazníkom zmluvný 
vzťah. Jeho pravidlá sú väčšinou defi nované v obchodných podmienkach e-shopu, a to 
vrátane spracovávania osobných údajov. Prevádzkovateľ tak na účely plnenia zmluvy 
uzavretej s dotknutou osobou nepotrebuje jej súhlas so spracúvaním osobných údajov. 
V obchodných podmienkach by však dotknutú osobu mal bezpodmienečne informovať 
o spracovávaní osobných údajov. Informácia pre dotknutú osoby by mala obsahovať 
identifi kačné údaje prevádzkovateľa a prípadného sprostredkovateľa, účel spracováva-
nia osobných údajov, zoznam spracovávaných údajov a celý rad doplňujúcich informá-
cií, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracovávania osobných úda-

jov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov. 
Zaradiť sem možno v prípade e-shopu napr. poučenie o dobrovoľnosti či povinnosti 
poskytnúť osobné údaje prevádzkovateľovi, tretie strany pri poskytovaní údajov, okruh 
príjemcov pre sprístupňovanie, formu zverejnenia, tretie krajiny pre prípad cezhranič-
ného toku a tiež poučenie dotknutej osoby o jej právach. Čo sa týka ostatných aktivít 
prevádzkovateľa e-shopu zameraných napr. na marketing, možno odporučiť využitie 
súhlasu dotknutej osoby. Nemožno však generálne určiť, aká je najvhodnejšia doba 
platnosti súhlasu. V závislosti od všetkých okolností spracúvania by však mala byť 
primeraná účelu a čo možno najkratšia. 

MR: Vernostné karty sú obľúbeným marketingovým nástrojom mnohých fi riem s módnym tovarom. 
Nakoľko sa pri ich vystavovaní získavajú osobné údaje zákazníkov znamená to, že aj tieto spoločnosti 
podliehajú povinnostiam vyplývajúcich so spomínaného zákona?

TM: Aj v tomto prípade by som odporúčal postupovať formou zmluvného vzťahu 
a vydávanie vernostných kariet upraviť obchodnými podmienkami vernostného prog-
ramu, podobne ako pri dodaní tovarov a služieb prostredníctvom e-shopu. Nevýhodu 
súhlasu je aj v prípade poskytovania služieb tak pri samotnom e-shope jeho dovolateľ-
nosť v priebehu trvania zmluvného vzťahu a tiež zákaz vynucovania a podmieňovania 
súhlasu hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby či tovaru. 

MR: Ak fi rma uchováva osobné údaje (napr. pri spomínaných vernostných kartách), ktoré nie sú 
správne, porušuje tým zákon? 

TM: Prevádzkovateľ je povinný spracovávať len správne, úplné a podľa potreby 
aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracovávania. Nesprávne a neúplné 
osobné údaje je povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť. Ak 
nesprávne a neúplné osobné údaje nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správ-
ne a úplné, prevádzkovateľ ich zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje. 
Porušenie tejto základnej zásady spracúvania osobných údajov môže Úrad na ochranu 
osobných údajov SR „oceniť“ aj fi nančnou sankciou.

MR: Na ktoré osobné údaje sa tento zákon nevzťahuje, resp. aké osobné údaje môže fi rma mať bez 
toho, aby musela vytvoriť informačný systém. 

TM: Predmetom právnej úpravy zákona o ochrane osobných údajov je ochrana práv 
fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracú-
vaní ich osobných údajov. Takúto ochranu nepožívajú právnické osoby a ako vyplýva 
z aplikačnej praxe Úradu na ochranu osobných údajov SR, tak ani podnikajúce fyzické 
osoby. Zákon sa zároveň nevzťahuje na spracúvanie údajov, ktoré sú získané náhodne 
bez predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania, bez zámeru ich ďal-
šieho spracúvania v usporiadanom systéme podľa osobitných kritérií, ak nie sú ďalej 
systematicky spracúvané. Zákon sa ešte nevzťahuje na osobné údaje, ktoré fyzická 
osoba spracováva pre vlastnú potrebu v rámci výlučne osobných alebo domácich čin-
ností, najmä vedenie osobného adresára alebo korešpondencie, čo však nie je prípad 
fi rmy ako prevádzkovateľa informačného systému. 

MR: Kto a akým spôsobom dozoruje dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo Zákona o ochrane 
osobných údajov? 

TM: Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. V rámci plnenia 
zákonom stanovených úloh vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa 
sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných 
údajov. Ako orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou sídli v Bratislave. 
Z množstva jeho úloh si spomeňme najmä prijímanie návrhov a podnetov ohľadom 
porušenia zákona o ochrane osobných údajov, výkon kontrolnej činnosti, ukladanie 
sankcií, ale aj poskytovanie konzultácií v oblasti ochrany osobných údajov či vydávanie 
metodických usmernení pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov pri spracovávaní 
osobných údajov. 

MR: Aké fi nančné sankcie hrozia za porušenie zákona?
TM: Rozsah sankcií, ktoré má k dispozícii Úrad na ochranu osobných údajov SR 

je pomerne široký. Finančné sankcie vo forme pokút alebo poriadkových pokút, ktoré 
môžu byť uložené prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi začínajú pri 300,- € a svoj 
strop nachádzajú až pri astronomických 200 000,- €, ktoré boli novelou znížené z pô-
vodných 300 000,- €. Väčšina týchto pokút však už prestala byť pre Úrad na ochranu 
osobných údajov SR povinná a môže rozhodnúť aj o ich neuložení. Pri ukladaní pokuty 
a určení jej výšky prihliada najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávne-
ho konania, opakovanie takéhoto konania a mieru ohrozenia súkromného a rodinného 
života a tiež na počet dotknutých osôb. Najzávažnejšie porušenia zákona o ochrane 
osobných údajov sú však aj naďalej povinne pokutované. Ide hlavne o porušenia po-
vinností súvisiacich s bezpečnostným projektom, spracovávaním osobitných kategórií 
osobných údajov, cezhraničným prenosom osobných údajov do tretích krajín, osobit-
nou registráciou či poverením sprostredkovateľa.

Viac informácii nájdete na ww.oou.sk
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ÖKO-TEX je medzinárodná Asociácia pre výskum a skúšanie v oblasti 
textilnej  ekológie so sídlom v Zürichu. Čo je jej cieľom?

ÖKO-TEX  je medzinárodne akceptovaný jednotný systém 
skúšania a certifi kácie textilných surovín, poloproduktov a ko-
nečných výrobkov vo všetkých stupňoch výroby. Jeho cieľom 
je zabezpečiť, aby výrobky neobsahovali škodlivé látky. Skúšky 
na škodlivé látky sa týkajú zakázaných látok alebo chemikálií 
špecifi kovaných legislatívou, ktoré sú podľa súčasných poznat-
kov škodlivé. Certifi káciu v systéme ÖKO-TEX® vykonávajú 
výlučne nezávislé oprávnené textilné výskumné ústavy a skú-
šobne s overenými dlhoročnými skúsenosťami.

Na čom je založená metodika skúšania a v čom spočíva význam tohto 
certifi kátu?

Metodika skúšania v rámci systému ÖKO-TEX je založená, 
okrem iného, na simulačných skúškach, ktoré berú do úvahy 
možné spôsoby, akými by chemikálie v reálnom živote mohli 
pôsobiť na ľudský organizmus (absorpcia ľudskou pokožkou, 
preniknutie do tráviaceho traktu, vdýchnutie škodlivých látok). 
Výsledky skúšok sa posudzujú s povolenými limitnými kon-
centráciami škodlivých látok defi novaných v norme ÖKO-TEX® 
Standard 100. Na výrobok, resp. textíliu, ktorá úspešne obstála 
v skúškach, sa môže vydať ÖKO-TEX certifi kát a výrobky sa 
môžu označiť značkou ÖKO-TEX® Standard 100. Takto ozna-
čené výrobky sú garanciou pre spotrebiteľa, že neobsahujú 
škodlivé chemické látky.

Aké je u nás povedomie o tomto certifi káte?
Slogan „Dôvera k textíliám – Skúšané na obsah škodlivín 

podľa ÖKO-TEX® Standard 100“ uvedený na certifi káte a aj na certifi kovanom výrobku 
je medzinárodne registrovaná značka, ktorá sa stala celosvetovým synonymom zodpo-
vednej textilnej výroby, bezpečnosti a transparentnosti. Do súčasnej doby bolo v rámci 
združenia ÖKO-TEX® vydaných viac ako 70 000 certifi kátov a milióny výrobkov bolo 
označených značkou ÖKO-TEX®. Takmer dve tretiny všetkých certifi kátov ÖKO-TEX® boli 
vydané v krajinách obchodujúcich na európskom trhu a približne jedna tretina v Ázii. 
Zvyšné sú rozdelené medzi ostatné kontinenty – Ameriku, Afriku a Austráliu.

Z pohľadu povedomia tohto certifi kátu, resp. značky na Slovensku, o certifi káciu žia-
dajú najmä slovenskí výrobcovia, ktorí svoje výrobky exportujú do zahraničia a dá sa 
povedať, že s ÖKO-TEX certifi kátom majú otvorené zahraničné trhy. 

Vaša spoločnosť bola už dlhšiu dobu kooptovaným členom združenia, teraz ste už asociovaným členom. 
Kedy ste sa ním stali a čo z toho pre vás vyplýva?

Spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, s r.o., Žilina sa stala kooptovaným členom medziná-
rodného združenia ÖKO-TEX už v roku 1999, s oprávnením vykonávať skúšky pre výrob-
cov a dovozcov na území Slovenskej a Českej republiky, následne bol ÖKO-TEX certifi kát 
vydaný v Inštitúte ÖTI, Viedeň.  Avšak od minulého roku, na základe auditu skúšobných 
laboratórií vykonanom generálnym sekretárom Dr. Jean-Piere Haugom a riaditeľom inšti-
tútu Hohenstein v Nemecku prof. Dr. Stefanom Mecheelsom bolo rozhodnuté o zmene 
štatútu VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. z kooptovaného člena na asociovaného člena zdru-
ženia ÖKO-TEX, s oprávnením zabezpečovať celý proces ÖKO-TEX certifi kácie od prijatia 
žiadosti, cez výkon skúšok až po vydanie ÖKO-TEX certifi kátu pre výrobcov a dovozcov z 
územia Slovenskej a Českej republiky. Zmena štatútu bola pozitívne hodnotená aj žiada-
teľmi o certifi káciu v tomto medzinárodnom systéme, a to najmä z dôvodu operatívnosti 
a nulovej jazykovej bariéry.

Koľko certifi kátov ste za to obdobie vydali?
Od zmeny štatútu na asociovaného člena, t.j. od augusta 2013 bolo spoločnosťou 

VÚTCH-CHEMITEX,  s r.o. vydaných 18 certifi kátov, čo je z poh-
ľadu rozsiahlosti skúšania a certifi kácie v tomto medzinárod-
nom systéme a aj cenovej náročnosti zaujímavý počet.

Čo všetko obsahuje poplatok za vydanie certifi kátu? 
Finančné náklady na certifi káciu podľa ÖKO-TEX® Standard 

100 tvorí licenčný poplatok,  náklady na výkon auditu, náklady 
na skúšky v zmysle jednotného cenníka Asociácie ÖKO-TEX®. 
Náklady na skúšky sú stanovené až po spracovaní tzv. plánu 
skúšok pre výrobok, ktorý sa má certifi kovať. Metodika tvorby 
plánu skúšok vychádza z jednotného guidu Asociácie ÖKO-TEX 
s prihliadnutím na materiálové zloženie, použité farbivá, potlače, 
resp. povrchové úpravy a taktiež na použité certifi kované vstup-
né suroviny v ÖKO-TEX systéme.

Výška nákladov na skúšky závisí už od príslušných vykona-
ných skúšok na jednotlivých vstupných materiáloch, z ktorých 
je výrobok zhotovený. Finančné náklady teda možno znížiť  po-
užitím materiálov, ktoré už boli certifi kované, majú platný ÖKO-
TEX® certifi kát, aby sa zabránilo opakovaniu skúšok. Vykonajú 
sa len skúšky nových materiálov, pridávaných v príslušnom 
stupni výroby.

Kritériá skúšania ÖKO-TEX® možno použiť vo všetkých stup-
ňoch výroby. Množstvo skúšok vykonaných v reťazci textilnej 
výroby znižuje náklady na skúšky jednotlivých fi riem. Modulový 
princíp rozloží náklady medzi výrobné spoločnosti v celom re-
ťazci textilnej výroby.

Viaceré fi rmy na Slovensku aj v Čechách už sú držiteľmi tohto certifi ká-
tu. Kde oň mohli doteraz požiadať?

Nakoľko spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX s r.o. je od roku 1999 kooptovaným členom 
medzinárodného združenia ÖKO-TEX, od tohto roku sme zabezpečovali proces medziná-
rodnej certifi kácie cez výkon skúšok v skú-
šobných laboratóriách v zmysle metodík 
ÖKO-TEX Standard 200, až po spracovanie 
výsledkov do Test Reportu. ÖKO-TEX certifi -
káty následne vydal inštitút ÖTI Viedeň.

Kto žiada o vydanie certifi kátu – výrobca alebo 
distribútor? 

O vydanie certifi kátu môže požiadať aj 
výrobca aj dovozca. 

Ako by ste zhodnotili prínos certifi kátu ÖKO-
TEX?

Držiteľ ÖKO-TEX certifi kátu, a teda 
výrobky označené značkou ÖKO-TEX 
Standard 100 garantuje spotrebiteľovi, že 
výrobky neobsahujú zdraviu škodlivé che-
mické látky. Z pohľadu držiteľov ÖKO-TEX 
certifi kátu sa dá povedať, že majú otvorené 
zahraničné trhy, nakoľko ÖKO-TEX certifi -
kát požadujú na výrobky najmä odberatelia 
zo zahraničia, kde je povedomie certifi kácie 
výrobkov v systéme ÖKO-TEX na veľmi 
vysokej úrovni, a to obzvlášť v nemecky 
hovoriacich krajinách.

Certifi kát ÖKO-TEX 
sa dá získať už aj u nás
DARINA VITTEKOVÁ

Zamedziť, aby sa spotrebiteľom do rúk dostávali výrobky s obsahom škodlivých látok je dlhoročným 
úsilím rôznych nadnárodných aj národných inštitúcií. Zoznam látok z roka na rok rastie, a preto je 
potrebné vykonávať odborné testy na ich odhalenie. Aj uvedomenie spotrebiteľov rastie a pri kúpe 
produktu hľadajú informáciu, či je výrobok zdravotne nezávadný. Túto poskytujú certifi káty potvrdzu-
júce nezávadnosť výrobku a distibútorovi zvyšujú v konečnom dôsledku šance uspieť na domácom aj zahraničnom trhu. Jedným z nich je 

certifi kát ÖKO-TEX, na Slovensku aj v Českej republike pomerne známy, a preto je určite zaujímavá informácia, že aj u nás je už skúšobňa oprávnená ho vydávať pre 
Slovensko a Českú republiku. Je to spoločnosť VÚTCH-Chemitex, s.r.o. a prostredníctvom jej technickej riaditeľky Ing. Dany Rástočnej-Illovej vám prinášame podrob-
nejšie informácie.

Ing. Dana Rástočná-Illová

ÖKO-TEX cerifi kácia zahŕňa 
štyri triedy výrobkov:

 trieda I
textílie a textilné hračky pre dojčatá a malé 
deti do 3 rokov (spodná bielzeň, dupačky, 

posteľná bielizeň...)

 trieda II
Textílie, ktorých veľká časť povrchu je v 

priamom kontakte s pokožkou 
(spodná a posteľná bielizeň, uteráky, 
košele, blúzky, ponožky pančuchy...)

 trieda III
Textílie, ktoré neprichádzajú do kontaktu s 

pokožkou alebo je v kontakte s ňou 
len malá časť (bundy, kabáty, výplnkové 

materiály...)

 trieda IV
Bytový textil a dekoračné textílie (obrusy, 
záclony, poťahové materiály, matrace...)

V kritériách ÖKO-TEX sú 
zahrnuté parametre:

 špeciálne zakázané azofarbivá
  karcinogénne a alergénne 
farbivá
 formaldehyd
 pesticídy
 chlórované fenoly
 chlórované benzény a toulény
 extrahovateľné ťažké kovy
 stálofarebnosť (zapustenie)
 hodnota pH
 ftaláty
 organické zlúčeniny cínu
 emisie prchavých látok
 zápach
  biologicky aktívne produkty 
a retardéry horenia
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PRIMARK uprednostnil 
Slovensko 
SILVIA CHMELÁROVÁ

Írska sieť cenovo značne výhodného oblečenia PRIMARK si vybrala za miesto 
svojej ďalšej expanzie Slovensko, konkrétne Bratislavu. Prichádza tak silná 
konkurencia H&M, či značkám módneho sieťového gigantu – Inditexu. Okrem 
kompletnej ponuky dámskeho, detského a pánskeho oblečenia ponúka Primark 
široký sortiment obuvi, módnych doplnkov, bižutérie, bytového textilu i hračky. 

Za nízkymi cenami a veľkým výberom bratislavskí zákazníci už nebudú musieť 
chodiť do obchodného centra neďaleko Viedne, kde bola prvá rakúska predajňa Pri-
marku otvorená pred necelými dvomi rokmi. Možno práve veľký úspech viedenskej 
prevádzky zavážil pri rozhodovaní expanzie tohto reťazca smerom na východ. 

„Hoci rokovania týkajúce sa otvorenia prvej bratislavskej prevádzky sú v pokro-
čilom štádiu, nájomná zmluva ešte nie je, preto by som nerád konkretizoval podrob-
nosti. Môžem však povedať, že prevádzka bude zrealizovaná v rámci jedného z bra-
tislavských obchodných centier,“ uviedol pre náš časopis vedúci oddelenia prenájmu 
maloobchodných priestorov CBRE Peter Pohanka. 

Nakoľko sa jedná o veľkoplošné predajne s typizovanou výmerou od 4.000 do 
6.000 m2, natíska sa otázka, či Bratislava vie takúto plochu v rámci obchodných 
centier poskytnúť. „Žiadne existujúce obchodné centrum v Bratislave nemá k dispo-
zícií takúto voľnú prenajímateľnú plochu, preto budú potrebné rozsiahle stavebné 
úpravy, čo posúva otvorenie prevádzky najskôr na posledný kvartál roku 2015,“ 
dopĺňa Pohanka. 

V súčasnosti má sieť PRIMARK celkovo 273 prevádzok. S otvorením ďalšej sa na 
Slovensku predbežne neuvažuje, toto rozhodnutie môže byť prehodnotené na základe 
dosiahnutých výsledkoch po 1-2 rokoch od otvorenia prvej predajne. I keď patríme 
k najmenším štátom spomedzi bývalého východného bloku, rozhodnutie expandovať 
na Slovensko bolo pre spoločnosť jednoznačné. „Jedným z hlavných faktorov, prečo 
sme prvou krajinou východného bloku je, že skupina chce zotrvať v rámci eurozóny. 
Okolité krajiny, napr. Česko, Poľsko, Maďarsko, túto podmienku nespĺňajú,“ upresnil 
Pohanka.

Vývoz z Turecka rastie 
SPRAC. DV, ZDROJ: FNA

Podľa tureckej Asociácie textilných a odevných vývozcov (ITKIB) dosiahol 
vývoz textilných a odevných výrobkov z Turecka počas prvých troch mesiacov 
tohto roku 4,68 miliardy amerických dolárov, čo je až o 9 percent viac v porovnaní 
s rovnakým obdobím v roku 2013, kedy vývoz zaznamenal hodnotu 4,29 mld 
dolárov. Najviac sa na vývoze podieľali sektory pleteného oblečenia a doplnkami 
(2,45 mld dolárov), potom tkané odevy s doplnkami (1,61 mld dolárov) a ostatné 
hotové výrobky v hodnote skoro 526 mil dolárov.

Fejky skončili 
v rukách colníkov 
ZDROJ: TS FINANCNA SPRAVA.SK

Colníci v Brodskom začiatkom mája odhalili pri dovoze tovaru 3 830 na-
podobenín ochranných známok. Odhadovaná škoda týchto falzifi kátov bola 
vyčíslená na 112 000 eur. 

Kontrolovali dve zásielky – jedna pochádzala z Číny, druhá z Turecka. Určené 
boli na slovenský a český trh. Pri kontrole tovaru vzniklo podozrenie z porušovania 
práv duševného vlastníctva ochranných známok CROCS a Abercrombie & Fitch. 
Colníci preto zadržali 3 460 párov obuvi z plastu  a 370 dámskych tričiek. 

Svoje podozrenie colníci bezodkladne oznámili aj zástupcom majiteľov ochran-
ných známok, ktorí potvrdili, že ide o falšovaný tovar. Práve oni teraz rozhodnú 
o ďalšom postupe. Majú možnosť vyjadriť sa, či súhlasia so zničením tovaru alebo 
podajú návrh na súd vo veci falšovania ochrannej známky. 

Pred zničením tovaru môže colný úrad rozhodnúť o bezodplatnom poskytnutí 
na humanitárne účely, a to po splnení zákonom stanovených podmienok. Ako 
zdôraznila hovorkyňa Colného úradu Trnava Iveta Švárna, v každom prípade sa 
bude prihliadať na ochranu spotrebiteľa a trhu, ako aj na prísne zdravotné kritériá, 
ktoré musí tovar spĺňať. V prípade, že colný úrad zhodnotí, že tento tovar je vhodný 
na humanitárne účely, jeho ponuka bude pre verejnosť zverejnená na stránke 
www.fi nancnasprava.sk formou tlačovej správy. 

Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva col-
nými orgánmi, môže uložiť colný úrad pokutu od 50 eur do 67 000 eur podľa 
závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu 
až do výšky 135 000 eur.

Popradu pribudne nové 
obchodné centrum 
SPRAC. SICH, ZDROJ A FOTO: CUSHMAN & WAKEFIELD PROPERTY SERVICES SLOVAKIA 

Po demolácii opusteného obchodného domu Prior, na námestí sv. Egídia 
v Poprade, vznikne na základe platného stavebného povolenia nové obchodné 
centrum Forum Poprad. Projekt predpokladá vybudovanie nového vnútromestské-
ho moderného centra, ktoré na ploche 23 000 m2 ponúkne na 3 podlažiach viac 
ako 100 obchodov a 450 parkovacích miest. Nebudú chýbať ani kaviarne 
a reštaurácie s vonkajšou terasou, s výhľadom na Vysoké Tatry. Termín otvore-
nia centra je naplánovaný na jeseň 2015. Forum Poprad predstavuje investíciu 
približne 50 mil. eur a prácu v ňom nájde vyše 400 ľudí.

V súčasnej dobe je už viac ako polovica plôch prenajatá. Okrem moderného super-
marketu Tesco sú už v projekte potvrdené aj značky H&M, C&A, Intersport, A3 Sport, 
Baťa, Reno, Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, DM, Martinus, Planeo Elektro, 
Dráčik, John Garfi eld, Fann a mnohé ďalšie, doplnené o lekáreň, pestrú ponuku 
v gastronómii, kaviarne či ďalšie služby vrátane príjemného detského kútika.

Realitno-poradenská spoločnosť Cushman & Wakefi eld je exkluzívnym agentom 
prenájmu plôch pre Forum Poprad. „Naša spolupráca so spoločnosťou Multi Veste 
Slovakia bude aj naďalej plodná, čoho výsledkom bude správny mix nájomcov. Pre 
zákazníkov to bude znamenať príležitosť nakupovať v obchodoch známych módnych 
značiek, využívať služby a zábavu v centre mesta,“ hovorí Cristina Dumitrache, kooperá-
torka maloobchodného tímu, Cushman & Wakefi eld Slovensko. 

Za projektom Forum Poprad stojí spoločnosť Multi Veste Slovakia2 s.r.o., ktorá 
má pre svoj projekt zaistené fi nancovanie vo VÚB banke a Slovenskej sporiteľni. 
„Je radosť pracovať so skúsenými bankovými inštitúciami, ktoré rozumejú develop-
mentu, chápu všetky ťažkosti a úskalia, ktoré môže prinášať a zároveň nášmu projektu 
v Poprade a aj nám, ako skúsenému developerovi veria a plne ho podporujú,“ hovorí 
Dagmar Vychodilová, fi nančná riaditeľka spoločnosti Multi Development. 

Zdá sa teda, že už by nič nemalo brániť výstavbe nového centra v súlade s pred-
pokladaným zahájením výstavby na jar tohto roku. „Development v súčasnom eko-
nomickom prostredí nie je vôbec ľahkou záležitosťou, ale je vidieť, že ak ide o dobrý 
projekt, obchodníci o neho majú záujem a naša vytrvalosť tak bola na niečo dobrá. 
Spoločne s obyvateľmi, ktorí museli v uplynulých rokoch preukázať značnú dávku 
trpezlivosti a tolerancie, sa tešíme na vlastnú výstavbu a otvorenie nového projektu 
v lokalite, ktorá si vďaka svojej jedinečnosti nepochybne zaslúži stať sa opäť mies-
tom stretávania, nákupov aj zábavy,“ hovorí Katarína Chadimová, manažérka prenájmov 
v spoločnosti Multi Development. 
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Informaci, že lidé stále více kupují použité věci a nestydí se za to, která zazněla v před-
nášce pana Petra Šimka, dokazují procenta. V secondhandech nakupuje oděvy 55 % lidí 
oproti 30 % v roce 2010. Důvodů proč to tak je, existuje mnoho. Velkou roli zřejmě hraje 
v českých průměrných domácnostech obava o fi nance v blízké budoucnosti a následné 
pečlivé rozdělení fi nančních prostředků nenechává velký prostor pro nakupování značko-
vých oděvů v obvykle dostupné cenové relaci. Některé potenciální zákazníky nákupních 
center s dostatkem fi nancí už možná nebaví rádoby značky s nižší kvalitou než v zahraničí 
a vyšší cenou, a proto si raději v secondhandech zakoupí často kvalitní outletové zboží 
za příznivou cenu. 

ZNÁTE SVÉ ZÁKAZNÍKY?
Miroslav Černý, Customer Insight and Marketing Communication Manager Tesco 

Stores ČR a.s. se ve své prezentaci zmínil o interním rozdělení zákazníků do skupin.
V první skupině se nacházejí cenově citliví zákazníci, jsou nejchudší ze všech 3 sku-

pin, mají pocit, že musí stále šetřit a nedaří se jim. Druhá skupina zahrnuje relativně citlivé 
zákazníky na cenu zboží – našli způsob jak hospodařit s fi nančními prostředky. Do třetí 
skupiny patří zákazníci, kteří cenu vůbec neřeší – mají dostatek peněz, jsou stabilizovaní. 
Pozitivní zjištění je, že se všechny 3 skupiny podle grafů posouvají více ke kvalitě než 
k ceně.

„Letákový trend“ pokračuje také u bohatých lidí. Zámožní lidé disponují 
mnoha fi nancemi, ale jsou informovaní a ví, že je lepší počkat si na cenovou 

akci a v jejím průběhu ten určitý, 
jimi vybraný statek koupit za vý-
hodnější cenu. Ušetřené peníze 
mohou použít na koupi dalšího 
výrobku.

V roce 2010 v České republice 
vlastnilo plastové věrnostní kartič-

ky 60 % zákazníků, v loňském roce jimi disponovalo 90 % zákazníků a proti-
pólem této zdánlivé věrnosti je 4 x nižší věrnost jednomu obchodu než v Anglii.

„Dnes jsou supermarkety všude, kam se podíváme, což znamená vyšší frekvence 
nákupů, měně časté zacházení do hypermarketů a je kladena vyšší důraznost na kvalitu,“ 
říká pan Miroslav Černý a dodává: „Po dvaceti letech máme zákazníka, který si více hlídá 
čas strávený v obchodě, zajímá se o původ produktu, má větší možnost volby kde, kdy 
a co bude nakupovat, znovuobjevuje tradici, původnost, rozumnost a řemeslo, je pro 
digitalizaci, je lépe a rychleji informovaný, očekává bonus k nákupu. Věrnost, ale stále 
není ctností českého zákazníka.“ Nutno říci, že jsme pohodlní, půjdeme nakupovat do 
obchodu, který máme v danou chvíli nejblíže. 

Budoucnost retailu tkví v osobním přístupu, spolehlivosti a komfortu, hezkém prostře-
dí. Digitální technologie budou využívat informace z věrnostních kartiček. Místo papíru 
budou zajišťovat in-store komunikaci led rámečky a další technologické vychytávky.

VKUS A LOGIKA REKLAMNÍ KAMPANĚ NA ÚROVNI
Přesycenost reklamou od roku 1993 nepřetržitě roste, přesto je prostoru pro reklamu 

stále dost. Aby propagace výrobku byla úspěšná, je nutno u její tvorby více přemýšlet. Je 
dobré vědět, komu určujeme reklamní sdělení.

První dojem máme možnost udělat jen jednou. Heslo „šaty dělají člověka“ je nesmrtel-
né. Vkusná zajímavá sladěnost hostesky či promotéra se stánkem v různých atypických 
tvarech je základ úspěchu a přinese vyšší návštěvnost akce a vyšší prodej prezentova-
ného výrobku.

Vhodnou inovací promotion akcí je možnost využití neobvyklých míst. Hostesky 
v nákupních centrech potkáváme ve víkendových dnech od čtvrtku do neděle velmi čas-
to, protože je to čas, kdy jsou lidé pozitivně a pohodově naladění. Flexibilita promo akce je 
také důležitá. Kupříkladu máme-li pro promo akci stánek na kolečkách, zasáhneme svým 
zájmem i zákazníky, kteří by se promo stánku vyhnuli. 

Kvalitně vytvořená rekla-
ma může být někdy i užitečná, 
konkrétní příklad lze vidět při 
využití eskalátorů v Praze, kde 
po stranách společnost JCDe-
caux umísťuje reklamní letáky 
do rámečků, které mohou cestujícím zpříjemnit dlouhou chvíli, pobavit je nebo informovat 
o široké škále novinek. Z módního průmyslu služby společnosti JCDecaux (plochy CLV) 
využívá značka C&A nebo H&M. 

 DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE V SOUČASNOSTI 
PŘINÁŠÍ ZAJÍMAVÉ MOŽNOSTI
Mladí lidé jsou dnes 3 krát více u internetu než před deseti lety, a to díky dostupnosti 

chytrých telefonů, které mají stále při sobě. Klasický smartphonista, tedy muž, se nachází 
ve věkovém rozmezí od 25 ti do 44 let, bydlí většinou ve větším městě. Trend vlastnit 
smartphone se z měst rychle dostává do menších obcí. Neotřesitelnou pozici v oblasti 
sociálních sítí si udržuje Facebook, mezi operačními systémy v České republice vede 

Android. Skutečnost, že Android vede v České 
Republice mezi operačními systémy je zřejmě 
způsobená jeho kompatibilitou s dalšími zaříze-
ními. „Dnes je trend v naslouchání a osobním 
přístupu,“ říká Jaroslav Novák, Client Service 
Director z Geometry Global (Oglivy Action).

Technologie jsou velmi užitečné pro výrob-
ce, prodejce, obchodníky, ale i pro samotné 
zákazníky, protože pokrok je nutností. Někdy 
však nastane situace, kdy si každý z nás rád 

vypne telefon a je šťastný, když je chvilku zase člověk a nejen článek v digitálním světě. 
Je v pořádku, pokud jsou technologie naším přítelem, pomocníkem a ne pánem. 

 NA VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ 
NENÍ TŘEBA ZAPOMÍNAT ANI NA PRODEJNÍ PLOŠE
Je důležité, aby se zákazníci cítili v prodejně dobře, proto je vhodné při zařizování 

prodejny využít design. I malá prodejna může být efektivně využita, a to díky moderním 
technologiím. Žádná prodejna nemůže být fyzicky plno sortimentní, ale k tomuto cíli jí 
může pomoci technologie.

Digitální technologie může být propojena s fyzickým zbožím v prodejně při využití zaří-
zení, které bude komunikovat s potenciálním zákazníkem a uvede, k čemu novinka slouží, 
jak se používá a najde další zboží, které je ve stejné kategorii, jako zákazníkem zvolená 
novinka a mohlo by mu být také užitečné. Další místo, kde lze využít technologie jsou 
velké supermarkety, do kterých se výborně hodí nákupní asistent, jenž poradí například 
hladovému zákazníkovi, kde požadované zboží nalezne a co z něj může uvařit.

A jak je na tom s využíváním digitálních technologií textilní průmysl? „V tomto odvětví 
je to velmi mizerné a zahraniční oproti České republice na tom líp není,“ odpověděl Jan 
Slavík, výkonní ředitel společnosti Ki-Wi digital, s.r.o. Digitální technologie využila společ-
nost Adidas a Marks and Spencer.

Dnes kolem sebe často slýcháme, že nikdo neví, co bude. Budoucnost můžeme 
předpokládat z faktických údajů nebo si ji nechat vyložit od kartářky. Vzpomeňme si na 
Tomáše Baťu, ten také nevěděl, co bude, ale vytvořil značku, která je podložena kvalitou 
i v dnešní době, kdy kvalitu vytlačuje kvantita. Pokud místo zoufání začneme uvažovat 
a využijeme dnešních moderních technologií, tak snad se budoucnosti obávat nemusíme. 
S pozitivním přístupem a chutí něco dělat či změnit, je velká šance, že zítřky budou daleko 
od červených čísel.

Společnost POPAI CENTRAL EUROPE uspořádala v Praze, v dubnu, seminář s názvem Restrukturalizace nástrojů v retailu a změna komunikačního mixu 
po roce 2010 zaměřující se na pohled na současný retail z hlediska nejvýznamnějších změn v komunikaci se zákazníkem. Seminář moderoval garant 
Klubu zadavatelů POPAI CE, Petr Šimek. 
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•Chytré telefony a sociální sítě jsou pro zákazníky klíčové.
•„Letákový trend“ pokračuje také u bohatých lidí.
•Cesta ke kvalitě je vývoj, který stále pokračuje.
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•Flexibilita promo akce je důležitá.
•Lidé zase začnou platit za kvalitu.

•Mezi operačními systémy v ČR vede Android
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•Budoucnost retailu tkví v osobním přístupu, 
spolehlivosti a komfortu, hezkém prostředí.

•Trh v České republice je hodně cenově citlivý.
•Loajalita k výrobcům ani prodejcům 

v České republice neexistuje.

Změna komunikačního mixu 
v retailu po roce 2010
„Retail v dnešní době už není pouze to, jak vypadá obchod nebo kolik máme produktů na regále,“ říká Petr Šimek.

SANDRA FRIEBOVÁ





 MÓDA REVUE máj 201438

ETKA labels, s.r.o.
Lojovice 76 I 251 69 Velké Popovice I ČR

Tel.: +420 323 619 060 I Emai: offi  ce@etka.cz
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www.etka.czwwwww. ketk

ETKA label
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Etikety pro každou přílež

Kontakt:
SK - 00421 0905 730 513
CZ - 00420 2 205 71 203

www.felinainternational.com
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44. mezinárodní veletrhy módy a obuvi
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