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Prahu módna teoretička

a šéfka newyorského

Fashion Institute of

Technology Valerie

Steeleová. Zaujali ma jej

názory na módny biznis,

ktoré poskytla pre HN.cz. Podľa Steeleovej je

svet módy v ohrození a ak chce prežiť, bude

sa musieť zmeniť. Návrhári predvádzajú jednu

kolekciu za druhou, čo ničí ich kreativitu, pla-

néta sa zaplavuje nepotrebným oblečením 

a nakoniec z toho neťažia ani zákazníci, ktorí 

v obchodoch väčšinou nenájdu nič nové, ale

len piatu verziu už osvedčeného. Valerie jedno-

ducho verí, že budúcnosť v móde patrí hnutiu

slow fashion, ktoré propaguje pravý opak

rýchlej módy a snaží sa prinútiť ľudí, aby kupo-

vali menej, ale zato kvalitnejšie oblečenie.

Úprimne, aj mne sa zdá všetko akési prirýchle

– a to doslova a vo všetkých sférach žitia.

Času akoby stále ubúdalo, napriek tomu, že

deň má rovnako 24 hodín, rok 12 mesiacov 

a 365 dní. Zdá sa, že nemenné veličiny stráca-

jú časom svoj pojem...Možno jediným obdobím

pomalšieho tempa sú vianočné sviatky. Tiež

však len z pohľadu dvoch, troch dní, kedy

(verím) väčšina z nás naozaj zastaví ten  neko-

nečný kolotoč práce a povinností. Chcela by

som teda vám všetkým v mene celej redakcie

úprimne zaželať  predovšetkým pomalé

Vianoce, aby sa každá krásna chvíľa zmenila 

v nekonečne dlhý zážitok, aby ste sa počas

týchto dní pokúsili vychutnávať hodiny a minú-

ty bez ich počítania, jednoducho aby ste na

chvíľu spomalili. Nuž a ak radi „degustujete“

svoj čas aj čítaním, som presvedčená, že neja-

kú tú inšpiráciu nájdete aj v tomto našom

poslednom tohtoročnom vydaní. 
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V zákulisí sa na všetkom intenzívne pracuje o trochu 
dlhšie a je to súhra dlhodobých výskumov v oblasti tex-
tílií, foriem a strihových konštrukcií a konfekčných tech-
nológií s tvorivou invenciou dizajnérov a obchodných 
i marketingových skúseností. Súčasná pánska móda 
slúži ponukou odevov všetkým záujmovým skupinám 
i jednotlivým osobnostiam a pozvoľna mení svoju tvár. 
Je to skôr kvalitatívny posun, ktorý využíva stále sofi sti-
kovanejšie materiály a kde hlavným hnacím motorom je 
predovšetkým spojenie funkcie s estetikou.

FORMÁLNY ŠTÝL
Krajčírske tradície v spojení s inováciou budú hlavný-

mi rysmi módy nového gentlemana. Odevy sú ľahké ako 
v hmotnosti, tak  aj v pocite, ale aj vo farbe a celkovom 
vzhľade. K tomu sa pridávajú nevýrazné vzory vo forme 
sotva znateľných mikro kresieb, drobných elegantných 
žakárových efektov aj ľahko predkreslených glenčekov 
a kár, ktoré spoluvytvárajú cestu k sofi stikovanej jedno-
duchosti oblekov a sák. Tkaniny budú chladivé, takmer 
nehmotné a mäkké, často ako mix bavlny s ľanom, 
bavlny s hodvábom v jemných textúrovaných väzbách, 
ale aj s veľmi jemnými potlačami na vnútornej strane 
tkaniny či podšívky.

Jedná sa o detaily, ktoré spoluvytvárajú nový výraz. 
Pleteniny sú už niekoľkú sezónu prínosom aj v tejto sfé-
re, v ktorej sa príliš neexperimentuje. Jemná texturácia  

a vintage charakter vytvára jemný 3D povrchový 
efekt ako pre mäkké saká, tak pre vesty a pu-

lóvre. Saká si zachovajú svoju formu v zapínaní na dva 
gombíky či s dvojradovým zapínaním a širšími klopami. 
Vesty s pestro tkaným vzorom alebo potlačou v súla-
de so sakom sú vítaným doplnkom. Košele sú často s 
krátkym rukávom jemne zafarbené do pastelových 
tónov so vzormi prúžkov a kociek, vítaným letným 
oživením sú tiež drobné potlače.

Farbou sezóny bude modrá s jej nekonečným ra-
dom odtieňov pre formálne, ale aj neformálne štýly 
a pre športové odevy a doplnky. Aktu-

álna bude aj oceľovo 
šedá, asfaltová čierna 
a ako výrazný ak-
cent jedovato žltá.

Trendy pánskej konfekcie na jar a leto 2015

PÁNI V NOVOM 
LETNOM „BALENÍ“
JČ, FOTO: MBFW MADRID A ARCHÍV AUTORKY

Sezóna strieda sezónu s pravidelnou neúprosnosťou, ale móda pre pánov ju stíha naplniť. Pol roka 
je pre niekoho dlhá doba, v módnom svete je to okamih. A počas neho je nutné vytvoriť nové farby, 
materiály, formy – skrátka trendové vízie, ktoré sú čoskoro veľmi hmatateľné v obchodných ponukách. 

Do
me

nic
o T

ag
lie

nte

Ion
 Fi

z

An
a L

oc
kin

g

To
dd

 S
ny

de
r

An
ton

y M
or

ato



odevov, ktoré musia byť funkčné, ľahké a do každé-
ho počasia. Tým sa mení cestovateľské nepohodlie 
v komfortný zážitok.  Charakter odevov pre pobyt 
v meste má tiež nezanedbateľný dotyk námorníckej či 
cyklistickej inšpirácie, často v retro námetoch.

Indigo odtiene sú v tejto téme dominantné vo všet-
kých svojich nuansách a fi nálnych úpravách od vy-
blednutých  spraných, cez sýte a režné typy. Často sú 
doplnené potlačou s kvetinovým vzorom vo vyhotovení 
tón v tóne. Patria sem najrôznejšie nohavice od tých pra-
covných, cez bermudy, šortky, vreckáče aj úzke typy, 
ale tiež strečový denim a fl eece denim s potlačou na 
mikinách a bundách. 

AVANTGARDA
Tropická nálada prímorských krajín, najmä Acapulko 

v 50. rokoch a jeho nádhera s odtieňmi modrej a atmo-
sférou plážového života, aj toho podmorského... Plážové 

NEFORMÁLNY ŠTÝL
Nový „metro look“ sa prikláňa k športovému výrazu. 

Ten je voľným mixom niekdajšej mestskej klasiky, tra-
dičných a technických materiálov, ktoré sa dostávajú do 
nového kontextu. Výsledkom je športový vzhľad,  ktorý 
využíva na funkčné celky sieťkové, či perforované detai-
ly, úplety s potlačou, vrstvené a potiahnuté technické 
tkaniny, efekty  matlasé a high-tech materiály.

Farebná paleta vytvára úžasné kontrasty v odváž-
nych farebných blokoch s kvetinovými vzormi a pop art 
fascinujúcimi námetmi. Ochranné prvky sú nevyhnutné 

najmä u športovo ladených 
plášťov, trenčkotov a dlh-
ších búnd, ktoré majú jed-
noduchú kvadratickú líniu, 
vnútorné a vonkajšie vrec-
ká s plastovými zatavenými 
zipsami na priedušných 
tkaninách s ochrannými 
parametrami na vytvorenie 
vnútornej priaznivej mikrok-
límy. Sú tak vhodné na ces-
tovanie i do mesta. Super 
komfort vznikne aj použitím 
termálnych mikro vlákien 
na vrchné saká a kabátiky, 
pleteniny, košele či saká a 
strečové materiály s fareb-
nou grafi kou.

Cestovanie je v pod-
texte neformálna stratégia 

TRENDY
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odevy už nie sú len pre kratochvíle, ale pozvoľna vstupu-
jú do mestských ulíc. Potlače budú dominant-
nou  témou pre budúci letný pánsky šatník. 
Ten bude sofi stikovanejší než doteraz.

Denim „look“, inšpirácia palmami, tro-
pickou faunou a fl órou budú nové námety na 
jednoradové saká alebo košele. Potlače 
na sakách a košeliach majú často 
vyblednutý vzhľad a nosia sa s 
krátkymi nohavicami alebo s džín-
sami, zdobenými výšivkou či ma-
liarskym detailom. Sprané sú aj 
tričká a polokošele. Jasné tóny 
oranžovej mandarínky, modré a 
ružové odtiene ožívajú v orga-
nických námetoch potlačí, ako 
sú koraly, ryby a zvieratá. Ob-
javujú sa aj africké inšpirácie v 
originálnych foto potlačiach.

Mestský oblek tejto sku-
piny predstavuje krajčírsku 
dokonalosť a štíhlu strihovú 
formu. Výsledkom je outfi t s ci-
tom pre dizajn, detail, materiál a 
neobvyklé kombinácie. Objavia 
sa tu jemne textúrované textílie, 
sofi stikované digitálne potlače i 
high-tech materiály. Štíhly strih 
mestského obleku je určený 
predovšetkým pre elegantné-
ho muža s kozmopolitným ži-
votným štýlom. Aktuálny bude 
aj nový Dandy:  krajčírsky spra-
covaný oblek z úpletu, ručne 
šitá košeľa a bermudy s mikro 
vzorom z technickej tkaniny – všetko 
zrodené z veľmi ľahkých komponen-
tov pre radosť nositeľa.

Viac foto na www.modarevue.com
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To všetko charakterizuje budúcu jarnú a letnú sezó-
nu, ktorá je pokračovaním už toho nastoleného – mno-
ho smerov, nejednotnosť foriem, kontrast ozdobnosti a 
príkrej jednoduchosti, zdanlivo nezlučiteľné kombinácie, 
nové typy materiálov s posunutím do nových dimenzií 
a dôraz na vyrovnanú balanciu funkcie a vzhľadu. 
Už nastavená cesta k športovému a casual štýlu je v 
letnom období ešte zreteľnejšia. Letný čas bude v móde 
obdobím pohody a voľby bez diktátu, kedy je búranie 
mýtov cestou k novinkám, kedy sa pracuje z diametrál-
nymi dimenziami, rozbitou geometriou, kombináciami 
odlišných materiálov, ale aj kreatívnym spôsobom 

s rôznorodým dekorom v jednom celku, 
s detailmi a ozdobnými prvkami. Či tak 

alebo onak, výsledkom je nositeľný 
funkčný šatník na každú príležitosť 
i pre každú osobnosť.

Aj keď dávno neplatia zabehnuté 
schémy a smery, možno vystihnúť 
niekoľko zásadných tematických 
skupín.

TRENDY
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Trendy dámskej módnej konfekcie na jar a leto 2015

BOHATSTVO 
ROZMANITOSTI
D-CLUB, FOTO: MBFW MADRID A ARCHÍV AUTORA

Rozmanitosť, nové nápady aj niekdajšie inšpirácie, cesty a poznávanie odlišných 
kultúr, hľadanie a nachádzanie, ale tiež straty...

 MÓDA REVUE november 2014

 ŠPORTOVÁ 
ELEGANCIA
Neokázalosť a funkcia spojená 

 s chic dotykom budú kraľovať v letnej 
dovolenkovej sezóne a nielen v nej. Sú 
veľmi blízko k outdoorovému mestskému 
štýlu, ale majú svoje špecifi ká. Napríklad 
nezvyčajné kombinácie čipky, sieťovanie, 
romantické potlače so športovou formou 
a prísnejšie tvarové línie. Dlhé, v dolnej par-
tii veľmi úzke nohavice budú často ohrnuté, 
v páse majú občas až teplákový tvar na gumu 
a šnúrku, alebo sú vo forme úzkych jeanso-
vých typov. Doplnia ich topy, tielka, blúzky 
a k tomu bundičky športového charakteru, krát-
ke aj dlhšie ležérne saká, do jarnej nepohody aj 
trenčkoty v skrátenej dĺžke. Nechýbajú ani úzke 
či ľahko naberané bavlnené sukne s dĺžkou ku 
kolenám, ktoré dodajú športovej skupine nádych 
relaxačnej elegancie.
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vyznačuje lineárnymi strihovými línia-
mi a nápaditými formami. Aj keď je to 
námet trochu experimentálneho cha-
rakteru, kde nechýbajú asymetrické 

tvary, výrazné detaily, umelec-
ký dotyk a zameranie sa 

na avantgardného 
používateľa, 
je to jeden 
zo smerov 

módneho 
výrazu budúcich 

sezón. Zaujímavé 
materiály a ich kombinácie, 

farebná zdržanlivosť a funkcie s efektom 
jednoduchosti sú pre túto tému kľúčové, a 
preto je nutné im venovať veľkú pozornosť 

ako odevnému dizajnu bu-
dúcnosti.

Viac foto na 
www.modarevue.com

 ZÁPLAVA 
POTLAČE

Šatové potlačené voály, ľahké ako dych, 
na rozviate dlhé odevné kreácie i na 

plážové nohavice, potlačené 
bavlnené typy na blúzky, potla-
čené tričká a topy, ale aj 
kompaktné strečové 
typy na priliehavé 
nohavice, puzdrové 
šaty či bundy a 
saká – potlač v tejto 
sezóne bude jedným 
z dominantných 

dekoračných 
prvkov. Náme-
tom motívov 
je letná fl óra a 

záplava kvetinových 
motívov, ale aj geometria, 

patchworkové kreácie, fľaky 
a machule vrátane kamufl áží a 
obrázkových príbehov. Potlače 
zažívajú už niekoľkú sezónu obro-
du a je s nimi potrebné rátať. 

LETNÉ CESTY
Letná sezóna je časom cestova-

nia aj do veľmi vzdialených desti-
nácií. Najrôznejšie kultúrne vplyvy 

a etniká budú inšpiračným zdrojom pre 
dámske odevy, ktoré ich prijímajú bez 
konkrétnych zámerov. Výsledkom je mix 

námetov stredomorských, indických, 
japonských aj peruánskych, či inak vzdialených 
kultúr, kedy sa raz prevezme farebnosť, inoke-
dy vzor či forma. Sem patrí aj silná inšpirácia 
cigánskymi odevmi so záplavou farieb a ich 

kombinácií, volánov, mašlí a nápadných 
doplnkov. Inou takou inšpiráciou 

TRENDY

je jemná 
francúzska 

dedinská romantika v belostnej fareb-
nosti, z jemne zvrásnených bavlnených 
materiálov, s čipkovými vsadkami, 
pletenými doplnkami a jemnými 
kvetinkovými potlačami. 

 HRA SO 
SILUETOU
Ďalšia aktuálna téma 

inšpirovaná mestskou 
energiou a poznačená 
vplyvom športov sa 
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konkrétnych zámerov. Vý
námetov stredomor

japonských aj pe
kultúr, kedy sa r
dy vzor či forma
cigánskymi ode

kombinácií, v
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Karibské dobrodružstvo, hľadanie ostrova pokla-
dov, biele pláže so škrupinami mušlí, kde si môžu 
deti vyloviť tú svoju, priložiť si ju k ušiam a vypočuť 
hukot morského príboja, v diaľke zahliadnuť plutvu 
žraloka alebo sa ponoriť do tropického pralesa 
s bujnou vegetáciou, plnou pestrofarebných 
kvetov a vtákov. Detské predstavy a fantázie 
nepoznajú medze a sú vítanou inšpiráciou 
pre letné oblečenie, ktoré bude dekorované 
radom potlačí a vzorov s motívmi vegetácie 
i zvierat. Bohatá paleta živých odtieňov, kam 
patrí citrónová, chladná zelenomodrá, ale aj 
detská ružová a tisíce odtieňov modrej, biela, 
zlatá, strieborná aj piesková, ktorá túto tému 
len podčiarkne.

Horizontálne kladené prúžky sa objavia 
ako potlače, v pestrých úpletoch alebo 
priamo v tkaninách prichádzajú trblietavé 
efekty, ale aj explózie žakárových vzorov, 
aplikácií a výšiviek v podobe kvetín v oblečení 
na „veľké“ príležitosti. Skvelo sa zapája aj „chic“ 
oblečenie s kruhovou sukňou evokujúcou návraty 
60. rokov. Objaví sa aj lichobežníková línia, ožive-

ná patchworkovými 
efektmi a sofi stikova-
né materiály, ako sú 
plošné výšivky, čip-
ky, voály a mušelíny. 
Námornícke tričká vo 
vodových farbách ale-
bo s potlačami poetic-
kých motívov, či s prúžkami 
a sieťovými štruktúrami tylov 
doplnia nohavice všetkých 
dĺžok, legíny, bermundy a veľ-
mi aktuálne úzke nohavice vo 
vitamínovej farebnosti.

Trendy detskej módnej konfekcie na sezónu jar a leto 2015

Bezstarostný letný ČAS
JČ, FOTO: PITTI BIMBO

Letná sezóna pre deti, to je veľký príbeh prázdninovej pohody s pobytmi pri mori a jedinou starosťou – užiť si najrôznej-
šie dobrodružstvá, stať sa námorníkom a objavovať nové svety. Pre detskú módu to znamená športovú uvoľnenosť, 
s témou morských inšpirácií, dotykom tropických krajov a tiež klasické námornícke prúžky, symboly, tmavomodrá farba 
či odraz vodovej modrozelenej a záblesky lesku. 
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rácie, metalické povrchy, ligot a svetelné odrazy, lemy 
so strapcami či lesklé saténové obruby. Rozprávkové 
postavy, ako napríklad Popoluška, môžu byť inšpirá-
ciou odevov pre malé princezny. Sú však ponímané s 
humorom a majú živú farebnosť – vodovozelenú, jemnú 

alebo ostrú ružovú, mäkkú žltú a šedú.
Jednoduchosť, pohodlné formy, stred-

ne sýte farby, jemné detaily, mäkké 
prírodné materiály, veselé potlače a 
kvetinové vzory akoby z historických 
predlôh, prinášajú jemný dotyk Fran-
cúzska, ktorý je ešte zvýraznený 
čipkovými vsadkami a volánmi v 
nových formách a objemoch. Pre diev-
čatká je to romantický a jemný vzhľad, 
pre chlapcov mierny dotyk „dandy“ štý-
lu, ktorý prinesie drobné kocky, bodky 
a námornícke prúžky.

ZELENÁ FILOZOFIA
Prírodný vzhľad a prírodná podsta-

ta sú charakteristické pre staronový 
námet, tentoraz s veľkým dôrazom 
na organické a bio materiály a vý-

robky s rešpektom k prírode. Je to skôr 
téma pre rodičov, ako pre detský naturel. 

Ale aj tieto kolekcie majú hravý charakter 
niekdajších objaviteľov nových svetov či koloniál-

nu inšpiráciu. Prírodná farebnosť sa koncentruje 
na rôzne zafarbené odtiene bielej, béžovej, šedej, 

khaki a tiež hnedé tóny u pohodlných foriem tričiek, košieľ, 
blúzok, sukní, safari kabátikov, bundičiek a bermúd, ktoré majú trochu pokrčený 

vzhľad, ako sa na naozajstnú prírodu patrí!
Viac foto na www.modarevue.com

TEMATICKÉ NÁMETY

MALÝ GENTLEMAN
Jeho šatník je inšpirovaný nekonečnou farebnosťou mora, odtieňmi modrej ako v 

potlačiach,  tak i v pestro tkanom či pletenom vyhotovení, ktorá siaha od kráľovskej 
modrej ku kobaltovej, cez denimovú až k azúrovej. Doplní ich optic-

ká biela, smotanová, béžová a vodovozelená. Leto detí  je 
rozdelené medzi hravé dni na pláži a na zhon v horúcich dňoch 
v mestských aglomeráciách. Tu sa farebnosť odvíja od antra-
citovo šedej farby, ktorú doplní jasná žltá a brazílska zelená. 
V šatníku nebudú chýbať mäkké fl eesové bundičky a pulóvre 

či vesty s patchworkovým vzorom, dvojfarebné blejzre, nylo-
nové letné saká bez podšívky, tričká a polokošele s potlačou, 

šortky a bermudy. Športové odevy majú relaxačný charakter 
pre komfort a pôžitok z voľného času.

STREET ŠTÝL
Námety na tzv. mestský štýl sa inšpirujú súčas-

ným japonským a americkým trendom v tejto 
oblasti. Ide o klasický rockový štýl, kde sa nájdu 

kožené motorkárske bundy, „obnosené“ denimy s 
jasnými zábleskami kovových dekorov či funk-
čných uzáverov, multikolorové detaily, sieťové 
vsadky a záplaty. Aktuálne budú všadeprítomné 
tričká v živých farbách v pop art štýle alebo 
s výrazným grafi ckým dekorom, ktoré sa no-
sia s úzkymi nohavicami v živých farbách 
alebo s džínsovými  typmi. Odevy z denimu 
majú patinu, jemnú povrchovú devastáciu a 
vyblednutý povrch. Motorkárske košele a bundy sú tiež 

z ľahkých nylonových materiálov, so zaujímavými povrcho-
vými efektnými aj funkčnými úpravami.

MEDZI SNOM A REALITOU
Rozprávky a sny s retro dotykom sú osviežené novým dizajnom 

a sú ďalšou inšpiračnou témou pre ľahko avantgardnú detskú ko-
lekciu na jar a leto 2015. Využitie nových technológií na dekor a 

nové fi nálne úpravy na nezvyčajné povrchové efekty prináša mnoho 
noviniek v tejto oblasti.

Nové ozdobné  prvky poskytuje 3D technológia, laserové perfo-
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Objavia sa aj kombinácie štýlov reprezentujúcich 
rôzne kultúry, napríklad hippie s etnickým štýlom. 
Samozrejme, najpočetnejšia je skupina street stylu. 
Ponuka je naozaj bohatá, treba si len vedieť vybrať to 
správne pre svoju klientelu.  

 SANDÁLIKY 
ALEBO ESPADRILKY? 

Ťažisko top obuvi preberú na svoje plecia san-
dáliky s profi lovanou podrážkou, či 
už z korku alebo potiahnutú kožou. 
Tá bude väčšinou pravá s rôznymi 
materiálovými efektmi. Trochu me-
nej exoticky a novým spôsobom sú 
interpretované klasické espadrilky. 
Budú mať nový povrch aj formu 
a tiež pomerne veľký výber podrá-
žok, od plochých päť milimetrových 
až po nápadné klinové, platformové 

a efektné profi lované. Ak sa pozrieme na výšku podrá-
žok, mohli by sme topánky rozdeliť do troch skupín. 
Celkom nízke, vysoké a extra vysoké. Týka sa to vy-
chádzkovej obuvi a lodičiek. Často uvidíme sandáliky 
a šľapky s celkom nízkou aj robustnejšou, niekoľko 
centimetrov vysokou, podrážkou. Extra vysoké budú 
väčšinou lodičky s vysokou podrážkou aj podpätka-
mi. Zlatý stred bude patriť športovým typom. 

Na veľtrhoch boli nápadné aj rôzne typy Mary 
Jane topánok (americká registrovaná značka uzat-
vorených, v priehlavku hlboko strihaných topánok, 

s jedným alebo viacerými remienkami cez 
priehlavok). Okrem spomínaných budú 

v ponuke uni sex typy, ako napríklad 
mokasíny, oxfordky, golfky 

alebo gladiátorky. Ani 

jedným by však nemali chýbať príslušné ozdobné prv-
ky, ako strapce, remienky, perforácie.

Pánske topánky budú predovšetkým praktické 
a štýlové. Živá farebnosť neobíde ani konzervatívnej-
ších pánov a z typov budú zrejme najobľúbenejšie 
mokasíny. 

Dámska a pánska obuv na jar a leto 2015

Sandáliky alebo espadrilky? 
DARINA VITTEKOVÁ, FOTO MESSE DÜSSELDORF/CTILLMANN

Po veľtrhoch a prehliadkach je jasné, aká obuv bude kraľovať letu 2015. Štýlov obliekania je niekoľko a ku každému sa dajú vybrať topánky z bo-
hatej ponuky kolekcií na dotvorenie outfi tu. Okrem vyhranených štýlov by sme mali mať v ponuke aj príležitostnú obuv, resp. spoločensky relevantnú 
alebo mix nachádzajúci sa niekde na hranici dvoch štýlov. 
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 FARBY 
K LETU PATRIA
Na leto sa ponúka aj viacero dru-

hov materiálov, nielen na topánky 
ale aj na doplnky, napríklad 
rôzne druhy kože, alterna-
tívne alebo nové mate-
riály, ako napríklad 3D 
textílie. 

Z farieb budú do-
minovať metalické 
farby, najmä zlatá a 
iné s mokrým efek-
tom. Platí to predo-
všetkým o sandáloch, 
oxfordkách a espadril-
kách. V unisex skupine 
sa nachádza viac tmav-
ších odtieňov, pastelové 
farby a odtiene hnedej a 
béžovej. Inak farbám nikto 
nijaké obmedzenia nekladie. 
Exotika sa nezamiešala len do 
štýlov, ale aj do farieb. Farebnosť 
sa dotkne aj lodičiek, hoci jednofa-
rebné varianty by mali byť naďalej 
v ponuke. 

TRENDY
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ŠTÝLOVÝ ŠPORT
Masový šport je na vzostupe a odzrkadľuje sa v ži-

votnom štýle, vrátane odievania a obúvania. Športovú 
obuv obľubujú všetky vekové generácie kvôli praktic-
kosti a všestrannému využitiu. Dominuje v nej  téma 
cyklistického športu, ako kultúry modernej, životného 
prostredia šetriacej mobility a zdravého mestského 
životného štýlu. Je zasadená do módneho prostredia, 
ktoré ponúka klasické aj futuristické typy. 
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 DO KALUŽE 
VSTUP DOVOLENÝ!
Detské topánočky, by mali byť predovšetkým 

správne konštruované pre vývoj zdravých nožičiek. 
To je úloha rodičov, aby vyberali tie správne. Čo však 
detského spotrebiteľa očarí v lete 2015 je živá fareb-
nosť, metalické efekty, rôzne obrázkové potlače a trb-
lietanie. A do letných búrok a kalúž živé a  nápadité  
„gumáčiky“.

KABELKY PRIBRALI
Kabelky sa správajú, ako keby už mali dosť toho 

nekonečného kolotoča módnych výkrikov a nechceli 
už urobiť dieru do sveta. Na pohľad sú veľmi skromné 
a nenápadné, avšak poriadne pribrali na objeme, sú 
väčšinou štvorcového a obdĺžnikového tvaru a dno 

kabelky je tiež tvarované tak, aby sa do nej mohli 
zmestiť nielen typické dámske potreby, ale aj nejaké 
tie listiny, pečiatka, skladací dáždnik, šatka, náhrad-
né pačuškové nohavice ap. ... 

Ich skromnosť spočíva vo farebnosti a zdobení. 
Budú jednofarebné prípadne dvojfarebné, bez zbytoč-
ných ozdôb, možno s nejakou malou sponkou alebo 
retiazkou alebo grafi ckým prvkom. A mali by farebne 
korešpondovať s oblečením alebo doplnkami, prípad-
ne s topánkami.

Samozrejme, v ponuke zostávajú vakové 
typy z jemnej kože, ktoré budú viac 
zdobené sponami či šnúrkami aj 
„listové“ typy, u ktorých môžeme 
vidieť aj živšiu farebnosť.

Netreba asi pripomínať, že módnym 
štýlom sa samozrejme prispô-
sobujú aj kabelky. Iné si vy-
berieme pre klasický štýl, iné 
pre streetwear a iné zase pre 
eleganciu.

V materiáloch stále rezo-
nujú rôzne druhy kože a iné 
alternatívne materiály, ako aj 
textílie, kde sa začali častejšie 
využívať 3D materiály. 

Viac foto na 
www.modarevue.com
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Pro český a slovenský módní průmysl je Brno klíčovým místem, kde se uzavírají 
objednávky pro maloobchod. A tomu se v poslední době opět daří, což se projevilo i 
na úspěšném posledním ročníku. Na srpnových veletrzích STYL a KABO vystavovalo 
300 fi rem ze 17 zemí s nabídkou 600 módních značek. Ve srovnání se srpnem 2013 
se nabídka vystavovatelů mírně rozšířila a téměř o polovinu vzrostl počet českých 
výrobců. Zásluhu na tom měly také úspěšně se rozvíjející novinky – zóna alternativní 
nezávislé módy a šperků Fresh Fashion, speciální sekce metrový textil, galanterie a 
zařízení pro výrobu konfekce. Zahraničních účastníků byla skoro třetina a jako tradičně 
přijely vystavovat  hlavně fi rmy z Polska, Německa a Slovenska. 

Většina expozic předvedla trendy pro jaro a léto 2015 a prohlédnout si je přijelo 
více než 5 500 obchodníků z 24 zemí. STYL a KABO jsou B2B veletrhy uzavřené 
pro veřejnost, mají stoprocentní registraci návštěvníků, takže vystavovatelé jednají 
především s obchodníky a nákupčími, kteří na stáncích uzavírají objednávky. 
Z rozhovorů uskutečněných zde vyplynul zájem o konání veletrhů v rámci 
týdne od soboty do pondělí. Na toto téma pořadatelé realizovali i inter-
netový průzkum, na který reagovalo 20 % oslovených. Výsledek je 
nejednoznačný, zůstává tedy u původního termínu neděle – úterý. 

Otázka konání veletrhu v rámci víkendu je tak nadále otevřená. Všechny informace 
k srpnovým veletrhům najdete na webových stránkách www.styl.eu a www.kabo.cz. 
A pozor: je zde také k dispozici seznam výrobků, které sami vystavovatelé vyhodnotili 
jako obchodně nejúspěšnější. Tento přehled BESTSELLER pořadatelé rozeslali všem 
zaregistrovaným obchodníkům jako poslední tečku za srpnovými veletrhy. 

V těchto dnech jsou již v plném proudu přípravy na 45. veletrhy STYL a KABO, 
které na brněnském výstavišti proběhnou 22.-24. 2. 2015. Uzávěrka přihlášek spojená 
s 10% slevou je k 20. 11. 2014. Základní cena za výstavní plochu činí 1.990,- Kč/
m2 a bude účtována při podání přihlášky v datu od 21. 11. 2014 včetně. Řada vysta-
vovatelů využívá rovněž nabídky typových stánků, které pomohou uspořit náklady 
na účast i energii spojenou s přípravou. Na výběr jsou typové stánky „all inclusive“ 
z řady Premium, Economy, Exclusive a Basic navržené na základě připomínek fi rem 

a dlouholetých zkušeností se zajišťováním služeb pro vystavovatele 
z módního oboru. Pořadatelé doporučují také zjednodušení přihlá-
šení formou vyplnění elektronické přihlášky k účasti. 

Pro čtenáře, kteří uvažují o prezentaci, připomínáme charakte-
ristická data veletrhů STYL a KABO. Kdo se pohybuje v módní 
branži, jistě ví, že dnes jde již o jediné B2B místo pro kontrakty 
v oblasti textilního, oděvního, obuvnického a kožedělného 

průmyslu v regionu České republiky a Slovenska, s účastí přes 
pět tisíc odborných návštěvníků. Pořadatelé sázejí na úspěšné 

obchodní spojení vícero oborů a na jednom místě 
mají svůj prostor oděvy, obuv, doplňky, trendy 

i aktuality z módní branže. Dvakrát do roka 
se v Brně představují noví vystavovatelé 

a nové zahraniční značky, které hledají 
zástupce pro český a slovenský trh. 
Řada dnes známých a etablovaných 

značek vstoupila na módní trh prá-
vě v Brně, tradičně zde prezento-
vali nové kolekce přední návrháři 
z České republiky, Slovenska 
i dalších zemí. Významnou sou-
částí veletrhů jsou kontraktační 
módní přehlídky pořádané něko-

likrát denně.
Pokud máte v plánu zahrnout veletrhy 

STYL a KABO do svých obchodních a prezen-
tačních aktivit, je výhodné přihlášku neodkládat 

a co nejdříve kontaktovat pořadatele prostřednic-
tvím výše uvedených webových stránek. Na shle-
danou na brněnských veletrzích módy!

V únoru se móda chystá na STYL a KABO
MK, FOTO: VELETRHY BRNO, A.S.

Dvakrát ročně se v Brně setkávají obchodníci a nákupčí, aby se seznámili s novými kolekcemi na jediných B2B veletrzích módy, obuvi a koženého 
zboží v rámci regionu České republiky a Slovenska. Příští, již 45. veletrhy STYL a KABO, se zde uskuteční od 22. do 24. února 2015.
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Súbežne sa konali aj veľtrhy Intergift, Bisutex a MadridJoya, výstavisko opäť 
ožilo módnou udalosťou roka Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Táto synergia 
sa tiež premenila do prekvapivo výnimočnej návštevnosti v rámci všetkých podujatí, 
čo predstavovalo 112 000 návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta. Najvyšší nárast 
obchodníkov v porovnaní s minulým ročníkom bol z Nemecka, Portugalska a Čes-
kej republiky. Zaujímavý sprievodný program ponúkal aktuálne témy prezentované 
v rámci seminárov a prednášok, žiaľ len v španielčine...  

Súčasťou MOMAD METROPOLIS boli aj rôzne súťaže, ktoré vždy zatraktívnia kaž-
dý veľtrh. Ocenenie „Best decoration“ za najlepší stánok si odniesla fi rma Footez 
a ich značka obuvi Agilis, ktorá spojila fi lozofi u svojej fi rmy i značky priamo do ar-
chitektúry stánku. Mohli sme v ňom stretnúť remeselníka, ktorý priamo v expozícii 
ručne vyrábal jedinečné „agilis“. Aj napriek tomu, že boli absolútne „čerstvé“, kúpiť 

sa nedali. Ďalšia súťaž „Momad style competition“ súvisela s hodnotením outfi tov  
návštevníkov veľtrhu. Ich fotky boli  zverejnené na Instagrame pod hashtagom 
#momadstyle a výhercovia odmenení vecnými cenami odevných i obuvníckych zna-
čiek, ktoré sa prezentovali na veľtrhu. 

Február 2015 bude mesiacom, kedy organizátor veľtrhu MOMAD METROPOLIS, 
spoločnosť IFEMA, opäť upriami pozornosť na módu, a to hneď dvoma veľkými 
módnymi udalosťami. Už po tretíkrát sa tak spojí tento medzinárodný veľtrh so 
61. ročníkom MERCEDES-BENZ FASHION WEEK MADRID. Prepojenie s ostatný-
mi veľtrhmi organizátor ponechá opäť na septembrové vydanie. Kto teda  nechce 
stratiť šancu byť súčasťou módou nabitých zážitkov, mal by si rezervovať druhý 
februárový víkend práve na tieto podujatia. 

Viac foto na www.modarevue.com

MOMAD si prilepšil...
Madrid, 12.-14. 9. 2014 

TEXT A FOTO: VERONIKA CHMELÁROVÁ

Tretí ročník španielskeho veľtrhu MOMAD METROPOLIS, ktorý sa konal od 12.-14. 9. 2014 
na madridskom výstavisku, priniesol vynikajúce výsledky. Trinásťpercentné navýšenie náv-
števnosti predstavovalo v číslach 24 000 návštevníkov z celého sveta. Vysoká návštevnosť 
potvrdila, že MOMAD METROPOLIS sa stáva jedným zo základných východiskových bodov 
európskej scény, s cieľom ponúknuť ten najlepší koncept pre komplexné skĺbenie ponuky 
odevov, obuvi i koženej galantérie. 

Víťazná expozícia Agilis

Veľtrh GDS už nie je len o topánkach
Düsseldorf, 30. 7.–1. 8. 2014 

DARINA VITTEKOVÁ, ZDROJ MESSE DÜSSELDORF, FOTO MESSE DÜSSELDORF/CTILLMANN

Rok vopred pripravovaný a s vystavovateľmi konzultovaný nový koncept nemeckého obuvníckeho veľtrhu GDS bol, samozrejme popri nových tren-
doch a udalostiach branže, jednou z hlavných tém rezonujúcou veľtrhom. V čom sa toto vydanie líšilo od predchádzajúcich?

V prvom rade v spôsobe zahájenia. Po rokoch šetre-
nia sa veľtrh vrátil k slávnostnému otvoreniu. Na Grand 
opening prišli predstavitelia branže a samozrejme ne-
mohla chýbať ani hviezda zo šoubiznisu.

Ďalšia zmena sa týkala posunu veľtrhu na skorší 
termín – koniec júla a začiatok augusta. Toto rozhod-
nutie síce vyvolávalo isté obavy z poklesu vystavovate-

ľov, tie sa však napokon  ukázali ako neopodstatnené.  
V lete 2014 sa sortiment veľtrhu rozšíril o doplnky 

– kabelky, tašky, opasky, šále, čiapky ap. 
Ďalšou novinkou pri GDS, v poradí druhý nový 

formát – tag it! umožnil dobrú a prehľadnú orientáciu 
v privátnych značkách. V podstate ide o bývalý Global 
shoes, ktorý sa rozšíril tiež o doplnky, no hlavne veľtrh 
týmto formátom reagoval na zmeny trhu vo svete.

Podľa odhadu by mal totiž ich podiel na európskom 
trhu ďalej rásť (do roku 2015 až o 50%). V budúcnosti 
by mali byť európski, latinskoamerickí, severoafrickí, 
ázijskí vystavovatelia na tag it! rozdelení do samostat-
ných sekcií. Formát tag it! sa konal tri dni, od stredy 
do piatku.

Premiéru na GDS mali v piatok aj módni bloggeri. 
Viac ako 100 bloggerov navštevovalo vystavovate-
ľov a na sociálnych médiách informovali pod názvom 
Fashionblogger-Café o najnovších trendoch obuvi, za-
pájali sa do rôznych aktivít a diskusií. A nakoniec, ešte 
jedna zmena postihla v pozitívnom slova zmysle veľtrh 
GDS. Nezostal zatvorený len v priestoroch výstaviska, 
pobral sa do ulíc, nápadne vyzdobených s dva metre 
vysokými lodičkami a inými atrakciami, aby s viac ako 
100 akciami, mimoriadnymi ponukami a párty odušev-
nil zákazníkov pre obuv a doplnky.  

Možnosť vystavovať na GDS využilo 900 vystavo-

vateľov, ďalších 350 na tag it! a táto ponuka pritiahla 
návštevníkov zo 100 krajín. Ako ku všetkému povedal 
Werner Matthias Dornscheidt, predseda predstaventva 
Messe Düsseldorf: „Bol to dobrý štart nášho obuvníc-
keho veľtrhu. Veľa vystavovateľov nám poslalo priaz-
nivú odozvu na nový koncept a kvalitu návštevníkov, 
dokonca aj od tých, ktorí boli ešte nedávno kriticky 
naladení. Boli sme presvedčení, že skorší termín bude 
mimoriadnou výzvou, preto sme rátali s miernym 
poklesom návštevníkov. Podľa dotazníkov sme však 
dosiahli ešte lepšiu odozvu, keď pokojnosť vyjadrilo 
až 91% z nich.“

STRETNUTIA VO FEBRUÁRI
V roku 2015 sa bude veľtrh konať od 4. do 6. febru-

ára a od 29. do 31. júla. 
Vo februári 2015 bude pokračovať v tej podobe, ako 

v lete 2014. To znamená aj v skoršom termíne. Riadiaci 
tím je už teraz rozhodnutý pokračovať v stratégii dopln-
kov aj formátu tag it!, ktorý sa v roku 2015 uskutoční 
v rovnakých troch dňoch, od stredy do piatku. 

Stále platí, že návštevníci, ktorí sa zaregistrujú on-
line majú vstup voľný, kto si zakúpi vstup na mieste 
platí 25,00 € za jednodenný lístok, na všetky dni 
50,00 €. Všetky lístky umožňujú majiteľovi bezplatné 
používanie mestskej dopravy počas veľtrhu.



REPORTÁŽ

 MÓDA REVUE november 201418

V polovině měsíce října to byla už 24. edice výstavy na toto téma. Zajímavé je, že 
se jedná o veletrh výběrový. Odborná komise v průběhu dvou let vybírá to nejlepší z 
nábytkové, doplňkové a designové produkce napříč světem. Výsledkem je vrcholový 
průřez výrobky a předměty, ať se jedná o nábytek, kuchyně, koupelny, svítidla, kober-
ce, závěsy či elektrické vypínače. Je příjemné prohlédnout si to nejlepší a neprodírat 
se všemožným balastem, tak jak to na ostatních komerčně laděných veletrzích bývá. 
Na výstavišti XPO, kromě vystavovaných exponátů jednotlivých fi rem probíhala řada 
konferencí, setkání, soutěží a přednášek na téma úskalí tvorby, výroby a obchodu. Ve 
městě pak, především v objektech na ostrově Buda, vystavovali své nápady a proto-
typy mladí designéři, studia a školy – tam byla velmi příjemná a uvolněná atmosféra 
a exponáty nápadité a zajímavé.

Co ukázal Kortrijk: technologie, které dokáží dokonale pracovat s kovem, dřevem, 
kamenem, sklem a novodobými plasty včetně povrchových úprav, jdou ruka v ruce s 
úsporným designem předmětů. Už žádné trůny a plastoví trpaslíci, jen jednoduchost 
a dokonalost zpracování a taky funkce, na sebekrásnější židli se musí dát především 
sedět!! Rozkládací pohovky se rozloží bez námahy jednou rukou, šuplíky vyjedou na 
dotek a se zabrzděním se nehlučně vrací – to je funkce a k té patří ta krása. Jsou-li 
tyto základní složky v rovnováze a máte pocit, že byste nic neměnili, pak je to ten 
pravý soudobý design.

Nápady jsou něco jiného, tam jde především o vtip a hledání formy i účelu, to ale 
ten tvůrčí proces je neméně zajímavý a často velmi perspektivní.

Viac foto na www.modarevue.com

24. INTERIUER – Kortrijk 2014  
Belgicko – Kortrijk, 17.-26. 10. 2014
D-CLUB, FOTO: ARCHÍV AUTORA

Kdo se trochu orientuje ve světě soudobého designu ví, že Kortrijk je belgické město na 
hranicích s Francií. Někdejší hanzovní středisko, které se mimo jiné proslavilo pěstováním 
lnu, obchodem a krajkářkou tvorbou, má asi 75 000 obyvatel, leží na řece Lys a dnes se 
tam s neúprosnou pravidelností pořádají svátky designu formou bienále s názvem Interiuer. 

První vize, 
zrod nových 
módních nápadů
Première Vision Paříž – 
16.-18. 9. 2014
JČ 

Première Vision je veletrh oděvních textilií a doplňků, který 
hostila Paříž v polovině září. Je to kreativní výstava, které se 
účastní všichni mimořádní výrobci textilu. Jejich počet je úcti-
hodný, i když produkty na Première Vision musí splňovat přísná 
kritéria kvality, ale i kvantity dodávek, o mimořádné kreativitě 
a schopnosti přinášet stále nové podměty ani nemluvě.

Oděvní textilie dneška, a to je široká škála typů, kvalit, vzorů, 
barev a barevných kombinací, které jsou schopné oslovit zákazníky 
z řad oděvních výrobců a tvůrců a potažmo uspět i u všech nejrůz-
nějších zájmových skupin konečných spotřebitelů. A tak lze na ve-
letrhu vidět nabídku vznosných krajek i ryze technické, na pohled 
jednoduché funkční typy oděvních materiálů. I když se dnešní móda 
víceméně přiklání k sportovnímu a casual stylu, je tu k vidění vyváže-
ný koktejl pro všechny. První vize je velkolepá nabídka předkládaná 
s velkým předstihem, letos v září byla výstava určena sezóně podzim-
zima 2015/16, kterou čas ještě vytříbí do reálné podoby v tu pravou 
chvíli.  

Veletržní správa, jak je už dnes na výstavách dobrým zvykem, 
předkládá obchodníkům a návštěvníkům trendy v podobě fyzických 
vzorků v jednotlivých trendových fórech s ideou budoucích sezón. 
Je to praktická pomoc pro snadnou orientaci v nabídce fi rem.

Trendy pro podzim-zimu 2014/16 budou: VYSOKÝ OBJEM, 
JEDNODUCHÁ FANTAZIE a CHAOTICKĚ SVÁDENÍ.

Praha, 7.-12. 10. 2014
JČ, FOTO: ARCHÍV AUTORKY 

Slovo design je v posledním období skloňováno s vysokou 
frekvencí a ve všech pádech. Mnoho produktů  spotřebního 
a dekorativního charakteru, ale někdy i originální tvorba na 
pomezí umění a spotřeby, nese hrdě toto označení, které 
znamená funkční a estetickou dokonalost výrobku. Design je 
atraktivní z mnoha hledisek. 

Asi v první řadě z toho obchodního – za dobrý design se platí, a to 
málem zlatem, design je někdy i snobskou záležitostí a touhou mít něco 
originálního, co nemá každý, design milují výrazné osobnosti a studenti 
tvůrčích škol. Je to tak trochu nadstavba a protipól běžné komerce a vyni-
kající oděvní a textilní tvorba patří také do této kategorie.

Pražský Designblok se konal v týdnu od 7. do 12. 10. 2014 už po 
šestnácté, v roce 1999 se k němu přidala další společná aktivita Prague 
Fashion Week s přehlídkami módních tvůrců. Tady je trochu pochybností, 
kolik těch módních víkendů náš malý český rybník ještě unese, nicméně je 
nutné dodat, že při Designbloku se prezentují tvůrci, jejichž módní tvorba se 
oděvním designem právem může označit.

Letošní edice měla podtitul dětství. Je vždy milým překvapením, které 
z pražských neobvyklých či historických objektů budou vybrány jako kulisa 
soudobé spotřební moderny.  Letos to byly hned čtyři studia: secesní hotel Evropa na Václavském 
náměstí je před generální rekonstrukcí a jeho vyprázdněné prostory hostily Superstudio s renomo-
vanými zahraničními a českými fi rmami. Superstudio Hra obsadilo vyprázdněnou budovu školy 
v Mikulandské ulici, která bude pak sloužit jako dílny VŠ UMPRUM, z historického renesančního 
domu U Minuty na Staroměstském náměstí se stalo Openstudio s tvorbou škol a barokní Mansfeld-
Colloredo palác u Karlova mostu posloužil jako Art House. Kostel Šimona a Judy byl pak svědkem 
módních show jednotlivců i školních kolektivů.

K dispozici byla tedy rozsáhlá výstavní plocha, ale Praha není Miláno, a tak objekty někdy 
působily nezaplněně a je otázkou, jestli je nutné tuto akci pořádat každý rok, kdy se soukromníci 
vyčerpají a ani fi remní tvorba nejde tak rychle dopředu. Ale i tak bylo k vidění mnoho dobrých 
nápadů, vtipných instalací i dokonalých designových výrobků.

Viac foto na www.modarevue.com

DESIGNBLOK 2014
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Světový veletrh sportovních 
potřeb ISPO Mnichov 2015
Únorového veletrhu ISPO Mníchov 2015 se účastní rekordních 2 600 vystavovatelů z 60 zemí včetně 50 fi rem z ČR na výstavní ploše 185.000 m2. 
Očekává se návštěva 80.000 obchodníků z celého světa.

Pod názvem ISPO se ukrývá nejen mezinárodní odborná akce pořádaná mnichov-
skými veletrhy ve dnech 5. až 8. února 2015, ale také celoroční služby pro celosvěto-
vou sportovní branži, jejichž cílem je, aby se zákazník úspěšně uplatnil na trhu a svoji 
pozici si udržel.

V návaznosti na tento cíl je tedy nutné zmínit ISPO ACADEMY, ISPO COMMUNITY, 
ISPO AWARD, ISPO BRANDNEW, ISPO TEXTRENDS, ISPO CARD, ISPO JOBS a ISPO 
NEWS a samozřejmě také veletrhy ISPO MUNICH, ISPO BEIJING a ISPO SHANGHAI  
jakožto mezinárodní úspěšné platformy pro celý sportovní průmysl poskytující kom-
pletní přehled o jednotlivých značkách.

 NAVŠTIVTE ZVLÁŠTNÍ PŘEHLÍDKU: 
ISPO TEXTRENDS
Tento obor veletrhu ISPO udává směr v oblasti textilních trendů a inovací. V rámci 

veletrhu se designéři, výrobní manažeři a zástupci médií seznámí s nejnovějším vývo-
jem látek, střihů a doplňků určených pro sportovní a outdoor materiály.

ISPO TEXTRENDS je bezpochyby velkou příležitostí pro získávání nových obchod-
ních kontaktů, úspěšný obchod a rešerši. 

Více informací ohledně ISPO TEXTRENDS najdete na www.ispo.com/textrends 
nebo na facebooku https://www.facebook.com/ispomunich.

Návštěvnický servis zajišťuje www.expocs.cz .

Discover tomorrow’s sports trends today. At ISPO MUNICH, the world’s only sports business multi-segment ex- 
hibition. Create synergistic effects, gain international contacts and benefit from a variety of training options.  

Up close and personal at ISPO MUNICH and 365 days per year at ispo.com  SPORTS. BUSINESS. CONNECTED.

MEET THE GLOBAL SPORTS BUSINESS ELITE. 
FEBRUARY 5–8, 2015 AT ISPO MUNICH.  

 EXPO-Consult + Service, spol. s r. o. / Tel. +420 5 4517 6158 / info@expocs.cz
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Módne trendy mnohokrát nasledovali umelecké trendy 
a dá sa povedať,  že väzby medzi výtvarným umením a módnym 
dizajnom sú nepopierateľné. Čo inšpiruje teba? 

Otázka mojej inšpirácie sa nedá špecifi kovať na 
jednu oblasť. Navrhovanie je prirodzenou súčasťou 
môjho života a všetkých jeho aspektov a nedá sa 
povedať, že by to bola príliš kontrolovateľná činnosť. 
Takže ma zastihne kdekoľvek a väčšinou neočaká-
vane, ako si už spomínala rôzne výtvarné a iné ume-
lecké počiny, najmä hudba, tanec, fi lmy...samozrejme 
história a jej databáza, ale pokojne to môže byť niečí 
rozhovor v MHD, farebnosť prírodnej scenérie, od-
tiene čerstvo vylúskaných zrniek maku, rozhovory 
s priateľmi pri víne, alebo ma inšpiruje konkrétny ma-
teriál a jeho fyzikálne vlastnosti, to, ako padá, ako 
sa vlní...neviem si prikázať ani zakázať kedy to má 
nastať, musím to jednoducho stretnúť... 

Získanie ocenenia Best Fashion Designer v rámci Fashion 
Live! 2014  je pokračovaním tvojich úspechov na módnej scéne. 

Cenu Najtalentovanejší módny návrhár si získal aj ako účastník 
Brillance Fashion Talent 2008, ešte ako študent VŠVU Bratisla-
va, o rok neskôr si s veľkým úspechom debutoval na Bratislav-
ských módnych dňoch. Máš skúsenosti aj s prezentáciou tvojej 
tvorby v zahraničí?

Čo sa týka prehliadok, tak zatiaľ len v Čechách, 
fotografi cké výstupy sa dostali už aj ďalej.

Na prezentáciu svojej, teraz už víťaznej kolekcie SKRZ, 
si si vybral práve Fashion LIVE! 2014. Približne v tom istom 
období sa konali v Bratislave aj iné podujatia módneho cha-
rakteru, ktoré umožňovali prezentáciu slovenským dizajnérom. 
V čom ťa koncept Fashion LIVE! presvedčil? 

Koncepcia podujatia FL! je svojou úrovňou nepo-
rovnateľná s ostatnými organizačnými počinmi, ktoré 
sa v tom čase „náhodne“ prilepili k tomuto dátumu, 
takže som o iných alternatívach ani na chvíľu neuva-
žoval. Tím FL! pozostáva zo skutočných odborníkov, 
ktorí sa móde už dlhodobo venujú, a hlavne toto po-
dujatie bolo prístupné širokej verejnosti, čo bolo pre 
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SILVIA CHMELÁROVÁ, FOTO: LÍVIA ŠTOKINGEROVÁ, MDLS/FASHIONLIVE

Pred dvoma rokmi sa stal úspešným absolventom VŠVÚ v Bratislave, kde študoval odevný dizajn v 
ateliéri doc. Júlie Sabovej, počas štúdia absolvoval stáž v ateliéri Liběny Rochovej na Vysokej škole 
umělecko-průmyslové v obore Dizajn odevov, obuvi a galantérnych výrobkov. Cudzia mu nie je ani kos-
týmová tvorba, s ktorou sa zoznámil na stáži v ateliéri prof. Milana Čorbu. Dá sa povedať, že pôsobil 
na troch frontoch a zo všetkých vychádzal ako víťaz. Ceny najtalentovanejšieho návrhára získaval už 
počas štúdia, obliekol Čechovove Tri sestry (réžia prof. Martin Huba), zúčastnil sa významných mód-
nych udalostí na Slovensku i v Čechách a mnohých výstav, súťaží i workshopov, svoj jedinečný dizajn 
zhmotnil pod vlastnú značku odevov. To všetko stíha Martin Hrča s prehľadom, zanietením a hlbokou 
pokorou.  

Martin Hrča

Prišiel, vedel – zvíťazil

Martin Hrča

z kolekcie Tieň je diera vo svetle (2012)

z kolekcie „X“

z kolekcie „X“

z
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mňa veľmi dôležité, dostať svoju tvorbu pred viace-
rých ľudí. Už dávnejšie som si sám povedal, že nemá 
zmysel robiť veci len preto, aby boli. Preto som už 
dlhšie kolekciu nerobil, vlastne ju nebolo kde prezen-
tovať tak, ako by som si predstavoval. Avšak po mi-
nuloročnom úspešnom nultom ročníku som bol viac-
menej presvedčený o tom, že takáto koncepcia by mi 
vyhovovala. Samozrejme aj tu boli isté veci, ktoré by 
som urobil inak, ale sme generácia dizajnérov, ktorí 
podobné podujatia stavajú na nohy a vychovávame 
si zákazníka, publikum, čiže je prirodzené, že sa nedá 
hneď všetko stopercentne. 

Móda je samozrejme odkazom spotrebiteľom a vďaka glo-
balizácii a sieťovým módnym reťazcom sa stala masovou zále-
žitosťou. Jednotlivé štýly a značky módneho tovaru tak začali 
slúžiť ako triediaci prvok  spoločenského postavenia. Popri nej 
sú tu však kolekcie lokálnych návrhárov s vlastným rukopisom 

a originálnym štýlom. Myslíš, že aj sloven-
ský obchodník či zákazník je už pripravený 
na prezentovanie slovenského dizajnu? 

V prvom rade si myslím, že 
móda mala od nepamäti značne 
diferenciálny charakter, čo sa spo-
ločenského či triedneho postavenia 
jej nositeľov týka. Práve naopak si 
myslím, že súčasná globalizácia 
tieto rozdiely zotiera, resp. značne 
zamotáva. Veľké módne nízkonákla-
dové reťazce dokážu veľmi rýchlo 
naoko skopírovať vysokú módu 
a sprístupniť ju širokým masám 
za relatívne prístupné ceny. 
Kult značkových napodobe-
nín v opozícií voči slávnym 
módnym domom, ktoré 
sa inšpirujú štýlmi ulice 
či primitívnymi národmi 
už len potvrdzujú, že všetko je 
to teraz tak trochu naopak.

Obchodníci a zákazníci 
pripravení na prezentovanie 
dizajnu sú. Veľmi dúfam, 
že raz budú pripravení 
aj na jeho kupovanie, 
nosenie a vlastne pri-
rodzené začlenenie do 
svojich životov.

Jedna vec je kolekciu vy-
myslieť, vydizajnovať, vyrobiť. Urči-
te to nie je jednoduchý proces. 
Čo robíš pre to, aby sa tvoje 
modely neobjavili len na model-
kách počas prehliadok, ale aby 
sa dostali aj medzi bežných ľudí?

Myslím, že najlepšou re-
klamou je spokojný zákaz-
ník, ktorý ma odporúča 
ďalej svojim známym. 
Nič viac, než robiť to, 
čo robím, ako najlepšie 
dokážem. Je to samozrejme dlhodobý 
proces.

z kolekcie „X“

z kolekcie SKRZ (2014)



Nová kolekcia H.I.S na jar a leto 2015 prináša rozvoj 
v koncepcii perfektného strihu, v letnom období tren-
dové kvetinové a vintage potlače a ešte širšiu ponuku 
kvalitných dámskych aj pánskych nohavíc.

 

DÁMSKA KOLEKCIA H.I.S
Je defi novaná urbanistickou radosťou zo života, let-

nými farbami a autentickým spraným efektom. Príznač-
ným a častým námetom je aj implementácia kontrastu 
čiernej a bielej farby, doplneného svetlými variantmi 
šedo-béžovej. Studené odtiene modrej a farba čerstvej 
mäty sú prerušované teplými farbami letného sorbetu, 
žiarivého ibišteka a subtílnej ružovej.

Dámske džínsy sú obdarované originálnym, perfek-
tným strihom a extrémnym komfortom, tak príznačným 
pre značku H.I.S. Komfortný streč a power denim sú 
k dispozícií v kompletne nových farebných odtieňoch. 
Hitom sezóny sú džínsy strihu Monroe so zvýšeným tro-
jitým pásom, ktorý nohaviciam prepožičiava unikátny 
vzhľad. Okrem favorizovaných úzkych strihov džínsov 
sa v kolekcii objavia aj rovné strihy (Coletta, Mara) 
a tiež džínsy z rozšírenou spodnou časťou v prepraco-
vanom tradičnom bootcut strihu. Z farebnej škály H.I.S 
siahol po pastelových farbách, žiarivo červenej a mod-
rej, samozrejmosťou je aj tradičná čierna a šedá. 

Vrchné časti odevu v dámskej kolekcii prezentujú 
nápadité blúzky rôznych farieb a vzorov, džínsové a ko-
žené bundy, ktoré dokonale doplnia outfi t každej ženy. 
Nováčikom sezóny sú jednofarebné dámske blejzre 
s jemným prúžkom. 

Klitschkova kolekcia prináša do dámskeho sortimen-
tu H.I.S nohavice úzkeho aj voľného strihu v oceľovo 
šedej, kamennej béžovej a vo variáciách modrej farby. 
Reálnym favoritom kolekcie je denimová blúzka s kveti-
novou potlačou vo svetlo- i tmavomodrej farbe. 

PÁNSKA KOLEKCIA H.I.S
Návrat ku koreňom a samotnému pôvodu značky 

H.I.S prerozprávajú pánske tričká s potlačou a textom 
inšpirovanými mestom New York. Druhým dominant-
ným prvkom pánskej kolekcie sú pásiky a prúžky vo 
výrazných aj decentnejších vyhotoveniach. 

Na nadchádzajúcu sezónu jar a leto 2015 ponúka 
značka H.I.S rozšírený sortiment strihov nohavíc. Pre-
vládajúce úzke a rovné strihy sú k dispozícií v širokej 
škále farebných odtieňov od béžovej, šedej, sivobielej 

až po výrazne tmavomod-
rú, využívajúc rôzne úrovne 
spraného efektu. Okrem 
denimu sa kolekcia no-
havíc rozrastá aj o ďalšie 
materiály, ako je 100% 
bavlnená chino tkanina. Le-
žérne nohavice „chinos“ sú 
ponúkané v tlmenej modrej, 
ohnivočervenej, vo farbách 
piesočnej púšte i šalvie, 
oceľovej i čiernej. Stávajú 
sa ideálnou alternatívou na 
horúce letné dni. 

V pánskej kolekcii domi-
nujú odtiene modrej farby 
doplnené hrdzavou červe-
nou, jasnou žltou, piesko-
vou a khaki, vytvárajúc tak 
pocit letnej sviežosti. Stále 
väčší prím v pánskom 
šatníku hrajú blejzre. Tie 
sú v podaní značky H.I.S 
atraktívne, či už v spranom 

vzhľade alebo zo žerseja. Jednoucho sú poistkou pre le-
žérnu pánsku módu v elegantnom štýle. Na chladnejšie 
dni sú určené kožené bundy v ľahkom retro štýle. 

Klitschkova kolekcia H.I.S pre pánov sa sústredí na 
slim modely Cliff a Lewis, ktorých spraný efekt a so-
fi stikované detaily dodávajú svieži rozmer klasickému 
vzhľadu. V kolekcii vynikajú aj džínsové košele v žiarivo 
modrej farbe, s jemne spraným efektom. 

PREDSTAVUJEME
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H.I.S – koncepcia perfektných strihov 
v nových komfortných materiáloch
SPRAC. FILIP STAŇO, FOTO: H.I.S
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ABECEDA – Geisha stylu

Přesně touto abecedou 
hovoří i nová kolekce na 
jaro/léto 2015 holand-

ské značky dámské módy 
Geisha. Jednotlivé linie kolekce 
jsou vzájemně propojené barva-
mi, potiskem, zajímavými kombi-
nacemi různých matriálů a zpes-
třené novými favorizujícími střihy 
jarně-letní sezóny.

Z barev dominuje starorůžová, 
mentolová, navy, korálová, army 
zelená, písková, smetanová i ne-

smrtelná černo-bílá variace, čas-
tokrát v zajímavém dvoubarevném 
dekorovém pojetí, či akcentovaná 
doplňkovým tónem. Nepřehlédnu-
telné jsou květinové potisky, které 
často připomínají divokou džungli. 
Reálná skutečnost, že k fl óře pat-
ří i fauna se v kolekci promítá do 
častého využití zvířecích motivů. 
Samozřejmě – nezapomeňme na 
proužky, ať již na blejzrech, blůz-
kách nebo topech, příčné nebo 
vodorovné, nejlépe i ve společné 

kombinaci.
Materiálový prim hrají jemné 

úplety, buď jako hlavní motiv nebo jako 
doplňkový materiálový akcent ve stylu 

„Mix and match“. Mnohé modely upoutají 
krajkou i „handknit“ úpletem, nevtíravou 
hrou průsvitu a neprůhlednosti nebo ne-
všední kombinací¨materiálů při střihovém 
řešení jednotlivých módních kousků. 

Zajímavou myšlenkou je, do kolekce 
včlenit jogger materiál, který vhodně 
doplňuje topy, lehké bundičky, jemné 
úplety a materiálově osvěžuje volné 
kalhoty, tregins i denim. Tento origi-
nální styl je inspirovaný joggingovou 
módou, kterou posouvá z původně 
sportovního oděvu do originální 
fashion formy, díky detailům jako 
jsou zipy, zvířecí potisky, mixem 
s ostatními materiály a barevnou 
propojeností na celou kolekci. Jogger 
denim je velmi pohodlný úplet s de-
nimovým vzhledem, který dává další 
rozměr a autenticitu celého outfi tu.

Sjednocujícím prvkem v celé ko-
lekci je také využití originální techniky 
barvení materiálů – oil dyed, při které se 
látka barví barevnou emulzí s přídavkem 
oleje, čímž se docílí efekt nerovnoměrné-
ho uchycení barvy na textilii. Celý proces 
barvení se však realizuje až na hotových 
modelech.

Nezastupitelné místo v kolekcích si zís-
kal overal, který vždy upoutá pozornost jak 
velmi zajímavými zvířecími nebo jinými potis-
ky, tak materiálovou základnou, která pokra-
čuje od tradičních jednobarevných materiálů 

přes reprezentativnější 
ztvárnění do lehčeného 

denimu. 
Kolekce Geisha jaro/léto 

2015 má jednoznačně co 
nabídnout. Pokud chcete 
tuto nefalšovanou směs 
módních chutí přinést i do 
svých obchodů, můžete se 
připravit už na závěr ledna 
2015, kdy startuje pravi-
delný dodávkový cyklus 
první části jarní kolekce, 
jež bude dodávaná do 
maloobchodních sítí až 
do konce března 2015. 
Navazující druhá část ko-
lekce přinese více léta, 
pestřejších tónů, ještě 
emotivnější ztvárnění 
základních témat, která 
plynule naváže v dubnu 
na dodací termíny první 
části kolekce.

Více o kolekcích na 
www.geishafashion.eu  
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A - jako Absolutní propojení kvality materiálů, sofi stikovaného stylu a propracovaných střihů, inspirativního designu.   B - jako Bohatá nabídka osvědčených a pro-

myšlených střihů, blejzrů, bundiček, topů v nápaditých vzorech, dokonale padnoucích kalhot, také zajímavých overalů i šatů splňujících představy každé ženy.   C - jako Cílená 

snaha dát každé ženě pocit dokonalého zážitku a fashion inspirace na každý den.   D - jako Disciplína ve struktuře komponované kolekce zasazené do pevných dodávko-

vých termínů a spolehlivosti tyto termíny dodržet.  E - jako Efektivnost v prodeji, podpořená propagací, ucelenou myšlenkou a vzájemnou propojeností včleněnou do kolekcí.    

F - jako Fair cena za skutečnou originalitu designu, kvalitu zpracování, propracovaný systém, ochranu trhu a poskytovaný nejvyšší servis.  G - jako GEISHA Fashion.
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Koncept jednotlivých dní FASHION LIVE! ponúkol mix 
komerčných módnych značiek, mladých i etablovaných 
dizajnérov a vyvrcholil prezentáciou tých najlepších 
domácich i zahraničných návrhárov prostredníctvom 
exkluzívnych večerných módnych show. Počas troch 
dní sa na móle predstavilo 14 slovenských dizajnérov, 
ako aj veľmi zaujímavý projekt Sci-Fi Safari podporujúci 
mladých slovenských a českých dizajnérov. Ďalší projekt 
fi nalistov súťaže Signal Fresh fashion Contest poukázal 
na dôležitosť podpory mladých začínajúcich dizajnérov. 
Traja mladí dizajnéri, Ivana Klementová, Petra Kubíková 
a Pavol Dendis dostali vďaka značke Signal možnosť 
predviesť svoje modely inšpirované práve výrobkami tejto 
značky na móle v rámci Fashion LIVE!

Fashion weeky sú spájané nielen s prezentáciou 

dizajnu na prehliadkových mólach, podstatné je, posunúť 
módu čo najbližšie k zákazníkovi a otvoriť tým aj komerč-
ný dialóg, ktorý sa ukončí slovami „chcem – kúpim“. Inak 
tomu nebolo ani na FASHION LIVE!  Galéria Starej tržnice 
na 1. poschodí sa premenila na showroomy, kde si 
návštevníci mohli naživo ohmatať, a samozrejme aj kúpiť, 
najnovšie dizajnové  módne vychytávky, šaty, šperky a 
iné doplnky. A kupujúcich veru nebolo málo...

Tri dni plné módy boli ukončené tým najlepším, 
čo Fashion LIVE! ponúkalo. Absolútne uznania si 
odniesli aj „zabehnutí“ dizajnéri či modelky, a to cenami 
Eva Fashion Awards v štyroch kategóriach. Cenu 
DESIGNER FL! 2014 za najlepšiu kolekciu v rámci hlav-
ného prehliadkového programu získal talentovaný Martin 
Hrča, ocenenie FRESH DESIGNER FL! 2014 pre najlepší 

mladý talent dostala Andrea Pojezdálová, 
THE BEST SHOW FL! 2014 získala najlepšia prehliadka 
Borisa Hanečku. Odborná porota ocenila aj modelov a 
modelky, ktorí predvádzali na móle. Cenu FACE FL! 2014 
za najzaujímavejšiu tvár získala Beáta Ščotková a Dávid 
Vysoký, s ktorými bude nafotený vizuál ďalšieho ročníka 
podujatia FL!

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 dizajnér 
Marcel Holubec, art direktorkou FASHION LIVE!2014 bola 
opäť Olo Křížová. 

Bohatú fotogalériu i profi ly dizajnérov 
nájdete na www.modarevue.com.
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Kráčajme s módu 
FASHION LIVE! 2014
SICH, FOTO: MDLS/FASHIONLIVE

Zažiť atmosféru fashion weekov v Paríži, Madride, Miláne či New Yorku sa nepodarí každému. Stať sa však účastníkom rovnocennej akcie FASHION LIVE! 
2014 mohol každý, kto Bratislavu navštívil 15. až 17. októbra 2015, presnejšie Starú tržnicu a stal sa tak súčasťou unikátnych prehliadok predovšetkým 
slovenskej, ale i zahraničnej módy. Atmosféra prehliadok a nápadité kolekcie dizajnérov jednoznačne dokazujú, že aj náš dizajn skvelo konkuruje svetovému. 
A čo je potešiteľné, aj vďaka tomuto podujatiu sa nám dostal nielen do módneho po(d)vedomia, ale mnohým sa určite usídli priamo v šatníkoch. Tvorba našich 
dizajnérov totiž rozhodne nepatrí iba na prehliadkové móla, fashion večierky či plesy. Kráčať s ňou (a v nej) je úplne logickou výzvou do ďalších dní...

Živé farby, súmerné linky 
a premyslené farebné 
kombinácie – to jej Lenka 
Sršňová a jej Colorcode.

Veronika Lokajíčková zaujala 
potlačami, neoprénovými 
materiálmi i koženkou.

Boris Hanečka 
a jeho 
Páternoster.
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Kolekcia In my Heart  
Ľubice Poncik a jej typic-
ký rukopis  inšpirovaný 
ľudovou tematikou.

Jana Kuzmová sa v ko-
lekcii Black Soil, Fields 
of Green inšpirovala 
čierno-bielymi fotogra-
fi ami Karola Plicku.

Pavol Berky a jeho kolekcia zo 
špeciálne upravenej bavlny, uni-
kátneho žakárového materiálu 
najvyššej akosti – tzv. afrického 
brokátu; mimochodom jeho 
výrobcom je česká Veba, a.s.

Netradičné spracovanie 
tradičných materiálov 
a bohatosť detailov – 
to je kolekcia SKRZ 
Martina Hrču. 

Marcel Holubec vo svojich modeloch 
precítil atmosféru Paríža, typické čier-
no-biele kombinácie oživil občasnými 
farebnými akcentami. 

Kombinácia modrotlače 
s modernými materiálmi, 

kožou a kožušinami – taká je 
kolekcia Jany Gavalcovej. 
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Príbeh Adama a Evy novej doby 
rozohrala svojou kolekciou 
Izabela Komjati. 

Zmyselná a hravá 
kolekcia s podtextom 

Ži život na plno 
od Petry Poórovej. 

Prvky spoločenskej pánskej módy 
do dámskeho biznis štýlu preniesla 
Veronika Hložníková. 

We Are Not Sisters a ich modely 
s typickým logom značky v tvare 
diamantového srdca sú nositeľné, 
pohodlné a praktické. 

Andrea Pojezdálová – mla-
distvá a zároveň ženská 
kolekcia zaujala čistými 
líniami i experimentálnym 
strihovým riešením
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Nový priestor pre slovenské značky 
SICH, FOTO: DIVYDMEDIA

Rozprávka 
spod vankúša
SPRAC: SICH, FOTO:  FB MOMAD METROPOLIS, PINKNOUNOU

Koncom novembra 2010 bol v Slovenskej republike po prvý raz spustený módny on-line klub Stilago. Hlavnou víziou bolo umožniť slovenským zákaz-
níkom prístup k módnym medzinárodným značkám za dostupné ceny, a to vďaka zdieľanému nakupovaniu. 

Registrovaní členovia, ktorých je v SR v súčasnosti viac ako 300 tisíc, majú 
možnosť výberu z ponuky 1 300 zahraničných značiek so zľavami až do výšky 
70% počas časovo obmedzených troj- až päťdňových predajných kampaní. 

V priebehu štyroch rokov vznikali ďalšie obchodné koncepty, ktoré rozširujú 
samotný módny on-line klub. Je to Stilago Fashion Moda, ktorý prezentuje nové 
módne značky zo západnej Európy, pričom klient nemusí byť pri kúpe registrovaný 
v on-line módnom klube. Najmladším konceptom je Outlet  ponúkajúci 1 200 mód-
nych značiek na okamžitý odber.

Stilago vystúpilo aj z on-line prostredia a vydáva niekoľkokrát ročne vlastný 
módny katalóg Style by Stilago, ktorý rozposiela nielen členom klubu, ale aj ďal-
ším registrovaným zákazníkom.

Centrála spoločnosti Stilago pre celú Európu a Rusko má 200 zamestnancov a 
sídli v Bratislave, slovenský tím tvorí 7 ľudí. Sklad je lokalizovaný tiež v blízkosti 
Bratislavy, v Senci, kde sa o celú logistiku stará 80 zamestnancov.   

V septembri 2014 privítalo Stilago svojho päťmiliónového člena z Rumunska. 
Denne si on-line ponuku pozrie viac ako 200 000 zákazníkov v strednej a východ-
nej Európe, čo je mesačne okolo 3 miliónov unikátnych návštev a 150 uvádzaných 
módnych kolekcií.

Na otázku, či je v koncepcii on-line nakupovania Stilago aj prezentácia ponuky 
prestížnych lokálnych značiek a či už boli prezentované v ich kampaniach aj výrob-
né spoločnosti zo Slovenska, nám Alexander  Montchovský povedal: „Stilago sa 
zameriava na prezentáciu množstva módnych značiek v regióne strednej Európy, 
v Rumunsku, Bulharsku, Poľsku a v baltických krajinách. Doteraz sme spolupra-
covali s niekoľkými lokálnymi značkami v Českej republike a na Slovensku so 
značkami Lerros a Garan, avšak Stilago je otvorené intenzívnejšej spolupráci so 
slovenskými dizajnérmi. Tiež podporujeme lokálnych zástupcov medzinárodných 

značiek na Slovensku, ktorí zodpovedajú za ich predaj na domácej, ale aj svetovej 
úrovni.“ Výber lokálnych módnych značiek, ktoré budú následne ponúkané na tr-
hoch po celej Európe, musí spĺňať určité atribúty. Ako povedal A. Montchovský, ná-
kupný tím Stilago pri selekcii módnych značiek a návrhárov prihliada na štýl, cenu 
a dostupnosť modelov. V prípade súladu s ich požiadavkami je Stilago pripravené 
prezentovať vybrané produkty vo viac ako 14 krajinách. Súčasťou propagovania 
značiek sú aj marketingové materiály od dodávateľa, vďaka ktorým sa zvýši ich 
povedomie v strednej Európe.

Oslavy 4. narodenín Stilago za zúčastnil aj generálny riaditeľ klubu Stilago a skupiny 
Klingel Axel Steuernagel a zástupkyne slovenského tímu Stilago – Andrea Voláková, 
Martina Friedrichová a Oľga Bartková.

Aktuálne trendy na jeseň a zimu hovoria priamou rečou. 
A to do slova. V kolekciách mnohých značiek môžete nájsť 
svetre či mikiny s textom, ktoré svojich nositeľov budú spá-
jať, prevravia ich myšlienky, nálady... Novinkou v posunutí 
príbehov, nielen krátkych odkazov, sa však môžete inšpiro-
vať aj v pohodlí domova – pri zaspávaní, uspávaní, dočas-
nej straty kreativity alebo jednoducho únave či naopak, pri 
motivácii k učeniu. Znie to nezmyselne? Nie, je to len skvelý 
nápad španielskej fi rmy PinkNounou, ktorá vo svojej kolekcii detských vankúšov popustila uzdu fantá-
zii. A tak sa z rozprávkového vankúša, zdobeného na jednej strane postavičkami zo známych rozprá-

vok, stane po otočení na 
druhú stranu „čítačka“  
s vytlačeným textom 
rozprávky. Ak chcete 
mať svoju detskú van-
kúšovú knižnicu čo na-
jväčšiu, žiaden problém 
– na výber je ich kopa a 
deti tak budú mať určite 
netradičnú motiváciu na 
čítanie. Veď kto už číta 
z vankúša?

Aký je vzťah 
medzi topánkami 
a alkoholom? 
ZDROJ GDS, SPRAC. DV

Keď Alberto a Stefano z Ve-
rony založili značku obuvi Iza 
Boa, chceli začať vyrábať to-
pánky, aké už v obchodoch ne-
vedeli nájsť. Obuv so zvláštnou 
fi nálnou úpravou. Modely Iza 
Boa majú takú fi nálnu úpravu, 
pri ktorej sa, okrem iného, po-
užíva aj alkohol. Aby každý pár 
topánok mohol mať výnimočný 
rukopis, treba pracovať s mú-
zou a trpezlivosťou. Konečná 
úprava jedného páru tak trvá okolo pol hodiny. Na sezónu jar a 
leto 2015 a jeseň/zima 2015/16 pripravili Alberto a Stefano ko-
lekciu vo výnimočnej kooperácii s manufaktúrou Storch GmbH, 
fi rmou, ktorá sa zaoberá dizajnom interiérov, „made by Hand 
in Germany“ a domácou výrobou alkoholických nápojov. A tak 
na fi nálnu úpravu topánok Iza Boa sa namiesto klasického al-
koholu  začala používať bylinková pálenka Black forrest s 55% 
obsahom alkoholu a s vysokou koncentráciou tymiánu a šalvie. 
Vznikol tak nezvyčajný a pútavý výsledný efekt. 
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Predstavte si, že vkĺznete do tenisiek tak, ako by 
ste tam ani nemali šnúrky. Predstavte si, že vaše 
šnúrky sa zaviažu samé a keď sa budete vyzúvať, 
jednoducho z topánky „vystúpite“. 

Túto predstavu premenil na realitu californský 
manželský pár Ryan a Valeria Wiens. Pred dvoma ro-

kmi za začali zaobe-
rať otázkou, či nee-
xistuje jednoduchší 
spôsob ako si vyzuť 
a obuť topánku. 
Bolo to celkom po-
chopiteľné, nakoľko 
majú tri deti... V ich 

šatníku sa hojne vyskytovali topánky na suchý zips 
a šnurovacie topánky tam ostávali len akousi nepo-
užiteľnou ozdobou. A tak prišiel Zubits. Originálny 
nápad, ako dostať šnúrky pod kontrolu a uľahčiť 
obúvanie a vyzúvanie šnurovacích topánok nielen 
deťom, ale aj dospelým či seniorom. Šnúrky držia 
pohromade dva malé magnety, ktoré nazvali Zubits. 
Jednoducho sa  navlečú na šnúrky a zacvaknú. Ak si 
chcete topánku vyzuť, iba zdvihnete nohu a magnety 
sa rozpoja. Keďže majú rozsah až troch dierok, aj do 
šnurovacích topánok vkĺznete rovnako jednoducho 
ako do mokasín či balerínok.

Zubits sa dostane na trh začiatkom budúceho 
roka, bude dostupný v troch veľkostiach  a jeho cena 

bude 20 dolárov. Podľa tvorcov je magnet vhodný na 
každodenné používanie a mal by zvládnuť aj ľahšiu 
športovú záťaž.

zmena termínu
SICH

Taliansky medzinárodný veľtrh  bytového tex-
tilu PROPOSTE  mení po prvýkrát od roku 1993 
svoj zaužívaný májový termín. Dôvodom je snaha 
organizátora umožniť všetkým vystavovateľom a 
návštevníkom zúčastniť sa celosvetovej výstavy 
EXPO 2015, ktorá bude zahájená práve 1. mája 
2015 v Miláne a zažiť tak magickú atmosféru 
počas prvých dní tejto unikátnej výstavy.  Na-
sledujúci ročník Proposte sa bude konať 27.-29. 
apríla 2015, samozrejme ako vždy, vo Vila Erba v 
Cernobbio (Como).

Hókus pókus so šnúrkami
ZDROJ: ZUBITS, SPRAC. SILVIA CHMELÁROVÁ

Lednová přehlídka nejnovějších módních trendů pro 
nadcházející podzim a zimu, HKTDC Hong Kong Fashion 
Week for Fall/Winter a HKTDC World Boutique, pořáda-
ná každoročně Hongkongskou radou pro rozvoj obcho-
du, se uskuteční souběžně od 19. do 22. ledna 2015 v 
hongkongském konferenčním a výstavním centru. Tím 
se rozšiřuje oblast nabídky a vznikají nové možnosti pro 
nalézání obchodních partnerů. Loňského ročníku se zú-
častnilo přes 1 500 vystavovatelů z 22 zemí a regionů 
světa, přes 650 světových značek a rekordních 21 920 
návštěvníků. Veletrh nabízí každoročně rovněž nepře-

berné množstí doplňků, šperků, látek a souvisejících 
služeb rozdělených tématicky do několika zón. Mezi 
nejvyhledávanější nesporně patří Galerie značek, Spor-
tovní a spodní prádlo, Plavky, Thermo oblečení, Kašmír 
a vlna, Denim Arcade, Salon šátků a šál, Menin Style, 
Kojenecké a dětské oblečení nebo také Svět módních 
doplňků. „Hongkongský Fashion Week vždy představí 
nejnovější trendy ze světa módy a styly, kterými se bu-
dou řídit spotřebitelé nejenom v celé Asii, ale téměř 
po celém světě,“ dodává Ing. Aneta Lorková, ředitel-
ka pražské kanceláře Hongkongské obchodní rady. 
V rámci HKTDC World Boutique se budou po celou dobu 
veletrhu konat přehlídky světovýchi místních módních 
návrhářů a velkým lákadlem bude také nepochybně 
přehlídka Hong Kong Fashion Extravaganza 2015 by 
Audi, kde se představí díla slavných návrhářů z Evropy, 
USA a Asie. Svoji kreativitu předvedou i mladí talenti z 
Hongkongu a jedním z pilířů doprovodného programu 
jsou taktéž odborné semináře a diskuzní fóra s mezi-
národní účastí pokrývající nejaktuálnější otázky z této 
branže.Veletržní areál se nachází na ostrově Hongkong, 
přímo v centru města. Návštěvníci tak mohou skloubit 
své pracovní povinnosti s prohlídkou města a vychut-

nat si jeho jedinečnou atmosféru. Novým návštěvníkům 
veletrhu nabízí Hongkongská obchodní rada možnost 
využití programu sponzorovaného ubytování ve vybra-
ných hotelech až na 3 noci zdarma nebo příspěvku na 
dopravu ve výší USD 230. Pro pravidelné návštěvníky 
je určena nabídka slev na hotelech. Všem zájemcům 
nabízíme zdarma vstupenku a službu vyhledání ob-
chodního partnera přímo na veletrhu.
Kontakt pro ČR a SR:
Další informace vám poskytne kancelář HKTDC pro 
Českou republiku a Slovensko, tel.: +420 233 323 514,
e-mail: prague.consultant@hktdc.org, 
web: www.hktdc.cz.

Navštivte nejnavštěvovanější přehlídku 
módy v Hongkongu   
ZDROJ: HKTDC 
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Favorité příštich sezón 
JČ, FOTO: ARCHÍV AUTORKY

NEFORMÁLNÍ KOŽÍŠKY
Jsou velkým módním prv-

kem pro budoucí zimu a svou 
oblibu i déletrvající charakter 
jim módní život jistě prodlou-
ží. Jsou odlehčené s vlasovou 
částí dovnitř. Nejsou přesně 
střižené, nemají klasické 
zakončení, jsou velmi ležérní, 
k bokům nebo i delší, jsou 
přepásané volně páskem, ale 
často se nosí jen tak, roze-
vláté jako když utíkáme pro 
rohlíky do obchodu naproti. 
Připomínají kožešinové oděvy 
pralidí, ovšem ti neznali 
měkké úpravy. Velký kože-
šinový klasický nebo šálový 
límec jsou krásným zdobným 
a funkčním prvkem.

dynamiX star – sportovní podprsenka od fi rmy 
ANITA zvítězila v Red Dot Design Award 2014 
HS, FOTO: ANITA

Nová, vysoce funkční sportovní podprsenka „dynamiX star“ s Power-X-back zadním dílem 
upoutala pozornost poroty díky inovačnímu provedení. Ergonomická, vpředu nastavitelná ramín-
ka s organicky tvarovanými háčky byla vyvinuta speciálně pro fi rmu Anita a usnadňují oblékání 
a svlékání – systém „Easy On & Off“. Ramínka jsou v přední části vypodložena a vedou až na 
ramena stejným způsobem, jako je tomu u běžných sportovních podprsenek. Tím je zaručen 
vysoký komfort při nošení. V zadní části pak ramínka přechází do velmi širokého tvaru X. Rychle 
schnoucí CoolMax®-síťový materiál, kterým je tato zadní část vypodložena, urychluje schnutí 
pokožky. Podprsenka poutá pozornost také díky svému sportovně dynamickému vzhledu a po-
užitím dvou kontrastních barev: peacock/antracit a metallo/bílá. Modelované košíčky z vysoce 
funkčního piké materiálu a z hydrofi lního froté jsou ve středové části rozděleny transparentní 
síťovou vsadkou, která zaručuje aktivní odvětrávání pokožky. Dokonalý pocit při nošení je umoc-
něn plochými švy a bezešvým zapínáním. Sportovní podprsenka „dynamiX star“ zachytí až 80% 
kmitavého pohybu citlivé prsní tkáně a zajišťuje tak maximální oporu. Podprsenku lze kombinovat 
s lehkými, prodyšnými a pro pokožku příjemnými sportovními panty-kalhotkami z mikrovlákna.

Velikostní nabídka: A-E 70-90, F 70-85, G 70-80    

KOMBINACE
Asi bychom nenašli v módním 

oblečení takové množství nesouro-
dých kombinací v oděvních celcích 
a v samotných oděvech jako nyní. 
Dříve se kombinovalo spíš z nouze, 
nyní je to velký hit. Začali s tím ve 
velkém Španělé a byli obchodně 
úspěšní, dnes je mnozí napodobují. 
A nemusí to být jen výrazné barevné 
kombinace všech možných prvků, 
jejich aplikací a barev, ale mix kamu-
fl áží s krajkou, kompaktní tkaniny se 
síťovinou, objemný svetr s tylem,…
Možnosti jsou nekonečné a trend 
přechází nejen do doplňků, ale i do 
bytového textilu. Aspoň bude veselo! 
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Vo veku 58 rokov
zomrela jedna z vý-
znamných predsta-
viteliek slovenského 
módneho biznisu, 
Hanka Tomášová. Jej 
meno stálo za zro-
dom módnej značky 
Hankin Mode, ktorá 
sa skoro štvrťstoro-
čie úspešne plavila 
nielen slovenskou 
módnou scénou. Jej 
modely sa stali sú-
časťou šatníkov vý-
znamných žien kultúr-
neho, spoločenského 
i politického života. 
Povestné módne šou 
Hankin Mode v Grandhoteli Praha v Tatranskej Lomnici boli po mno-
ho rokov vrcholom spoločenskej sezóny. S rovnakým úspechom jej 
prezentáciu sledovalo aj publikum v Nemecku, St. Peterburgu či v 
Arabských Emirátoch. 

Značka Hankin Mode vstúpila na slovenský odevný trh v novem-
bri 1989. Jej majiteľka a návrhárka Hanka Tomášová už od začiatku 
vedela, že jej modelová tvorba musí byť úzko spätá so špičkovou 
kvalitou a originalitou. Potrpela si na kvalitné látky, ktoré dovážala 
od renomovaných výrobcov z Talianska, Belgicka, Francúzska, Ho-
landska či Nemecka. Jej veľký cit pre detail i prepracované a vždy 
originálne strihy sa odrážali v každom modeli. Navrhovala blúzky, blej-
zre, kabáty, saká, ale najväčšou výzvou pre ňu boli spoločenské šaty 
a elegantné štýlové kostýmy. 

Značka Hankin Mode  bola neodmysliteľnou súčasťou domácich 
i medzinárodných módnych  veľtrhov. Jej kolekcie boli aj na týchto 
podujatiach korunované úspechom, o čom svedčí aj cena Fashion 
Point z veľtrhov STYL a KABO, štvornásobné získanie Zlatej Fatimy 
na výstave Trenčín mesto módy (1993, 1995, 1996, 1997), či cena 
Zlatý páv za najlepšiu expozíciu (1996, 1997), ktorú jej po dva krát 
venovala naša redakcia. O tom, že v Hankinej tvorbe sa skloňova-
la kvalita vo všetkých pádoch, svedčí aj certifi kát Slovak GOLD za 
nadštandardnú kvalitu (1996) či Cena SR za kvalitu v roku 1999 od 
vyhlasovateľa súťaže Ministerstva hospodárstva SR.  

Hanka bola človekom, ktorý všetkých okolo seba nepretržite obda-
rovával. Predovšetkým svojou úžasnou pozitivitou, dôverou aj nadše-
ním pre to, čo robila. Jej obrovské pracovné nasadenie si však vybe-
ralo svoju daň. Počas posledných rokov svojho života musela bojovať 
s nepriateľom, ktorého sa jej, žiaľ, nepodarilo poraziť. Jej neúnavné 
prekonávanie ťažkých zdravotných komplikácií a mnohých operácií 
bolo presným odrazom toho, ako pristupovala k životu. Do všetkého 
šla naplno a celou svojou bytosťou. Do poslednej chvíle verila v svoje 
uzdravenie, ale napokon 17. augusta 2014 svojej chorobe podľahla. 

Bola si skvelá Hanka, vďaka za úžasné spoločné zážitky a vzácne 
chvíle s tebou, ktoré  zostanú navždy v nás. 

VÍTE, že…?
  První uměle vytvořené textilní vlákno je už  130 let staré?? Vymyslel ho a nechal 
si patentovat v roce 1884 francouzský aristokrat a průmyslník Halaire, hrabě de 
Chardonnet a říkalo se mu chardonnetovo hedvábí. Bylo to přirozeně vlákno na bázi 
celulózy, ale bylo první. Chardonne představil vlákno i jeho výrobu na světové vý-
stavě v Paříži v roce 1889 a dal tak základ všem uměle vytvořeným vláknům, které 
ovlivnily výrobu, textilie, módu i techniku. Brzy následovaly další vynálezy v této 
oblasti, ale na syntetická vlákna si musel svět ještě nějakou tu dobu počkat. Ač to 
bylo vlákno z našeho pohledu velmi nedokonalé, bylo první – díky pane hrabě!

  Zrod syntetických vláken se datuje do 30. let minulého století, kdy v americké 
fi rmě Dupont byl vyvinut vláknotvorný polyamid 6,6 pod názvem NYLON. První-
mi výrobky byly průhledné a lesklé punčochy, kterým se říkalo „nylonky“. Tento 
obchodní název není nic jiného než složenina prvních písmen New York - London, 
NYLON. V poválečných letech to šlo pak fofrem a vznik všech syntetických vláken 
s předponou poly- byl na světě. Zpočátku nebyla dokonalá, ale za půl století inten-
zivního výzkumu můžeme směle říci, že bychom se bez nich už neobešli!

  PET láhve jsou z polyetylénu, bereme je jako samozřejmou součást moderního 
života. Staly  se téměř ideálním balením tekutých potravin a nápojů, má to však je-
den háček – jsou velkou zátěží pro naše životní prostředí, v přírodě se nerozkládají. 
V Pacifi ku plavou ohromné ostrovy převážně z tohoto odpadu. Co s tím? Jedno ře-
šení už se praktikuje. Plast lze vhodnou technologií znovu roztavit a zvláknit na tzv. 
Eco-fi  vlákno. A máme recyklovaný materiál na sportovní oděvy, především hřejivé 
fl eesové mikiny z recyklovaného materiálu. Ovšem za jakou cenu? Jedna mikina 
představuje také velké množství láhví a ty se musí někde shromáždit, vytřídit, 
převážet, což znamená zase spotřebu lidských zdrojů i energie. Snad tyto negativní 
faktory vyváží ty pozitivní – snížení odpadu, energií a také snížení emisí. Velké 
značky jako například Nike už s touto marketinkovou strategií pracují. 

S Hankou Tomášovou 

odchádza kus slovenskej 

módnej tvorby 

...i jedinečného človeka
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Merať sa už netreba 
FILIP STAŇO

Sociálna sieť Fitbay.com získala 2 milióny dolárov na rozvoj platformy, ktorá má zaručiť, 
aby odev objednaný cez internet vždy a za každých okolností sadol ako uliaty. Jeho zakladateľ 
Christian Wylonis verí, že práve jeho sociálna sieť, kde si môžu ľudia pozrieť obľúbené obleče-
nie na iných užívateľoch s podobnými mierami, zmierni bolesti hláv prevádzkovateľom e-shopov 
a zákazníkov urobí spokojnejšími. „Je to chýbajúca sociálna sieť,“ hovorí 30-ročný Wylonis, „naším 
cieľom je stať sa odevným Facebookom.“

Fitbay zbavuje klienta pochybností pri objednávaní odevov cez internet o tom, či mu vybrané 
módne odevy budú sedieť alebo nie. Užívatelia platformy sú zoskupení podľa typu postavy a pre-
ferencii štýlu obliekania, čo im umožní výmenu detailných informácií o danej značke a produkte. 
Táto spätná väzba následne poskytne priestor pre Fitbay na vytvorenie ponuky odevov, ktoré sú 
v maximálnej možnej miere zhodné s predstavami užívateľa bez toho, aby daný užívateľ musel zve-
rejňovať svoje miery. Užívatelia môžu zdielať svoje tipy a inšpirácie a nasledovať svojich “telesných 
dvojníkov” či už v štýle, strihu alebo konfekčnej veľkosti tovaru ľubovoľnej  značky. Získajú tak 
dokonalú a reálnu predstavu, ako im odev pristane. 

Prieskum spoločnosti Credit Suisse v januári 2013 ukázal, že 40 percent odevov nakúpených 
online je vrátených, často následkom nejednotnosti v značení veľkostí odevov jednotlivých značiek, 
prípadne z dôvodu ignorácie rôznorodosti tvaru tela pri štandardizácii veľkosti odevu. Christian 
Wylonis, výkonný riaditeľ Fitbay sa vyjadril: „Štatistiky vykazujú, že iba 15 % všetkých odevov 
je reálne kúpených online, čo značí relatívne nízku adaptáciu zákazníka na internetový obchod 
v rámci odievania. Ľudia sú frustrovaní internetovými nákupmi, procesom vrátenia tovaru a nemajú 
trpezlivosť alebo čas využívať virtuálne kabínky, ktoré požadujú úzko špecifi cké rozmery zákazníka 
alebo odevu. Prostredníctvom sociálneho nakupovania môže Fitbay zhromaždiť a zosynchronizovať 
informácie od tisícov unikátnych typov postáv, aby ukázal svojim používateľom, ktoré odevy im 
budú sedieť aj bez potreby krajčírskeho metra. Cez stránku Fitbay sa nakupovať nedá, je to skôr 
akýsi pomocník pri nakupovaní. Keď sa však používateľ cez ňu prekliká až do e-shopu danej znač-
ky prípadne obchodu a niečo si kúpi, v tom momente získava práve Fitbay.

Podľa výskumu Euromonitor International sa predpokladá, že do roku 2018 vzrastie predaj 
oblečenia na internete z minuloročných 128 na 305 miliárd dolárov ročne. Fitbay teda jednoznačne 
fi nančný potenciál má. Od februára sa zatiaľ zaregistrovalo takmer 100 tisíc používateľov a podľa 
spoločnosti spolupracujú s približne tisíckou predajcov a v databáze majú cez štyri milióny druhov 
oblečenia.
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LEDERER a LINDNER – 
spojenie úspešných 
SICH

Značka LEDERER sa mnohým znalcom módneho dizajnu spája predovšetkým s au-
torskými kolekciami pánskej módy Ivety Ledererovej. Jej vzťah k umeniu a dizajnu ako 
takému sa v ostatných rokoch premieta aj do výtvarného umenia. Obrazy Iveta Ledere-
rová vytvára osobitou technikou založenou na koláži, v kombinácii s digitálnou potlačou 
a následným premaľovaním akrylovými farbami. Úspešné vernisáže doma i v zahraničí, 
množstvo súkromných zberateľov jej diel i zaradenie obrazov do zbierky Slovenskej ná-
rodnej galérie boli určite skvelým príbehom aj pre štýlový hotel Lindner Hotel Gallery, 
ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti bratislavského OC Centrál. A  práve s tvor-
bou akademickej maliarky Ivety Ledererovej sa návštevníci mohli už od otvorenia hotela 
stretávať v rámci stálej expozície veľkoplošných obrazov a od 9. októbra 2014 do konca 
novembra je v priestoroch hotela inštalovaná aj predajná výstava s najnovšou tvorbou. 

Vo svojich obrazoch Iveta prerozprávala svoje príbehy, pocity. Nás upútali najmä diela, 
na ktorých sú zobrazované baletky. „Sú to moje bezprostredné zážitky, momenty, či skôr 
fragmenty, ktoré ma upútali a ktoré som mala chuť stvárniť vo viacerých podobách. 
No a baletky, to je moja nostalgia, keďže som v detstve tancovala, či skôr baletila... Po 
mnohých rokoch som mala a mám aj naďalej potrebu spraviť väčšiu kolekciu obrazov 
práve s touto tematikou,“ upresňuje Iveta. Jej umelecké cítenie je absolútne zrejmé. Štu-
dovala  umenie, robila monumentálnu tvorbu, ale aj paličkovanú čipku. „Móda bola moje 
hobby, neskôr sa stala profesiou, ale je to niečo celkom iné ako voľná tvorba. Emócie sú 
jednoznačne v umení a pre umenie,“ dodáva Iveta.  

Slovenský dizajn v Pekingu 
TEXT A FOTO: VS

V rámci osláv 55. výročia založenia najprestížnejšej školy odevného dizajnu v Číne – 
Beijing Institute of Fashion Technology – sa v Pekingu konala prezentácia prác súčas-
ných módnych dizajnérov pod názvom “The Future of Now”. 

Za účasti zástupcov čínskych edícií 
významných svetových módnych časo-
pisov ako Voque alebo Harper’s Bazaar, 
bola prezentovaná veľkolepá, ale zároveň 
veľmi rozmanitá šou čínskemu a medzi-
národnému publiku v dňoch 18. až 20. 
októbra 2014. Zúčastnilo sa jej 29 mód-
nych návrhárov z 13 krajín sveta, ktorí 
prostredníctvom svojich 76 autorských 
modelov priniesli na pekinské mólo chute 
a vône nielen z Ázie, ale aj  Severnej Ame-
riky a Európy.  

Podujatie bolo súčasťou pekinského 
týždňa dizajnu a sprevádzali ho aj ďalšie 
sprievodné akcie. Vestibul prehliadkovej 
sály prinášal atmosféru svetovej módy 
prostredníctvom statickej prezentácie 
vybraných modelov. Zástupkyňa francúz-
skeho módneho domu Sonia Rykiel – pani 
Nathalie Rykiel – predstúpila pred publi-
kum s prednáškou o víziách a perspektí-
vach tejto značky v súčasnom konkurenčnom prostredí. S nemenej zaujímavým projektom 
prišli samotní študenti Institutu z katedry masmediálnej komunikácie, ktorí v rámci projektu 
“Shadowing a Designer” s kamerou v ruke mapovali celý pobyt každého návrhára a jeho 
názory na svoju tvorbu a súčasný svet módy. Zo zástupcov slovenskej módnej scény sa v 
Pekingu predstavila módna návrhárka Vladimíra Bebčáková, ktorá v súčasnosti žije a tvorí 
v kanadskom Toronte s kolekciou nazvanou “Creative Wedding”.

Viac foto na www.modarevue.com

Vladimíra Bebčáková a modely z kolekcie 
Creative Wedding

Slovensko
 21.- 22. 1. 2015  Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) – odevy, 

textil, obuv, doplnky 
 8.- 9. 4. 2015  Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) – odevy, 

textil, obuv, doplnky 
  www.pska.sk
Zahraničie
 21.-23. 11. 2014  Modaprima (Florencia) – odevy, pletené odevy, 

kožené odevy, doplnky               
  www.pittimmagine.com
 26.-27. 11. 2014 Tissu Premièr (Lille) – látky
  www.tissu-premier.com
 13.-16. 1. 2015  Pittti Women (Florencia) – dámske odevy, doplnky
  www.pittimmagine.com
 13.-16. 1. 2015  Pittti Immagine Uomo (Florencia) – pánske odevy, 

doplnky
  www.pittimmagine.com
 14.-17. 1. 2015 Heimtextil (Frankfurt nad Mohanom) – bytový textil
  www.heimtextil.messefrankfurt.com 
 19.-22. 1. 201  Hong Kong Fashion Week (Hongkong) – dámske, pán-

ske, detské odevy, spodná bielizeň, obuv a doplnky
  www.hkfashionweekfw.tdctrade.com
 19.-22. 1. 2015 World Boutique – svetové módne značky a návrhári
  www.hktdc.com/worldboutiquehk
 19.-21. 1. 2015 Premium (Berlín) – pánska, dámska móda, doplnky 
  www.premiumexhibitions.com
 19.-21. 1. 2015  Bread & Butter (Berlín) – športové odevy, džínsy, 

streetwear
  www.breadandbutter.com
 22.-24.1. 2015  Pitti Immagine Bimbo (Florencia) – detské odevy, 

doplnky
  www.pittiimmagine.com
 23.-26. 1. 2015  Eclat de mode/Bijorhca (Paríž) – šperky a módne 

doplnky
  www.bijorhca.com 
 23.-26. 1. 2015  WHO‘S NEXT (Paríž) – dámska móda (Private), 

dizajnérska móda, doplnky (Fame, Première classe), 
obuv, doplnky (Mr. Brown), kožené výrobky (Le Cube)

  www.whosnext.com
 24.-26. 1. 2015  Salon Interfi lière (Paríž ) – materiály na výrobu 

bielizne a plaviek
  www.interfi liere.com
 24.-26. 1. 2015  Salon International de la Lingerie (Paríž) – spodná 

bielizeň, plavky
  www.lingerie-paris.com
 25.-26. 1. 2015 Mode Fabriek (Amsterdam) – pánske a dámske odevy
  www.modefabriek.nl 
 28.-30.1. 2015    Pitti Immagine Filati (Florencia) – priadze 
  www.pittiimmagine.com
 30. 1.-2. 2. 2015  The Gallery Düsseldorf – dizajnérske značky 

dámskej a pánskej módy
  http://the-gallery-duesseldorf.com/
 4.-6. 2. 2015  Tag it! (Düsseldorf) – privátne značky obuvi 

a doplnkov
  www.tag-it-show.com
 4.-6. 2. 2015  GDS (Düsseldorf) – obuv, doplnky
  www.gds-online.com  
 5.- 8. 2. 2015 ISPO (Mníchov) – športové potreby a odevy 
  www.ispo.com
 7.- 9. 2. 2015  Premium order Munich (Mníchov)  – dámska, pánska 

móda, doplnky, obuv
  www.premiumexhibitions.com
 8.-10. 2. 2015  PURE LONDON (Londýn) – dámske odevy, dizajnérska 

móda, doplnky, obuv
  www.purelondon.com
 8.-10. 2. 2015  MOMAD Metropolis (Madrid) – dámska, pánska, 

detská móda, doplnky  
  http://www.ifema.es/momadmetropolis_06
 22.-24. 2. 2015  STYL, KABO (Brno) – dámska, pánska, detská móda, 

obuv, doplnky
  www.bvv.cz/styl-kabo
 25.- 27. 2. 2015  Poznaň Fashion Fair – dámska, pánska, detská móda, 

obuv, doplnky 
  www.targimodypoznan.pl
 28.2.-2.3. 2015 SUPER (Miláno) – dámske odevy,doplnky
  www.pittimmagine.com

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

VÝSTAVY A VEĽTRHY
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Prerozprávať príbehy o módnych ikonických kúskoch a vďaka nim pochopiť, prečo váš e-shop nepracuje pre vás tak, ako ste si predstavovali, alebo čo je potrebné 
zmeniť, aby ste ho posunuli do dokonalosti – to znie naozaj trochu zvláštne. Presvedčiť sa o tom, že súvislosti sú viac ako zrejmé, sa však môžete na nasledujúcich 
stranách. Kúzelnú spojitosť v týchto sférach našla Pavlína Louženská, marketingová riaditeľka internetovej reklamnej agentúry H1.cz. Vyštudovala Masarykovu 
univerzitu v Brně a Universität zu Köln v Nemecku. Keď nie je v práci, pravdepodobne sa s ňou stretnete niekde medzi startupmi alebo na výstave moderného ume-
nia. Jej snom je dokázať, že vety, ako „to by stejně nefungovalo“, „ach jo“ a „protože jsem to řek“, patria na smetisko modernej komunikácie. Čo sa týka módy, je 
jednou z tímu ľudí, ktorí stoja za dvomi projektmi českej lokálnej scény, a to Projektom 310 a Creative Fashion Marketing na Karlovej univerzite. Je konzultantkou 
českých a slovenských módnych značiek, e-shopov a časopisov.

Ikony pre váš e-shop
PAVLÍNA LOUŽENSKÁ

 EMÓCIE SÚ POVINNOSŤ, NIE MOŽNOSŤ
Kabelku Chanel 2.55 navrhla Coco Chanelová v roku 1955. Jej typicky prešívaný de-

zén bol inšpirovaný bundami mužov, ktorí sa starali o kone v stajniach jej vtedajšieho 
priateľa. Kabelka je špeciálna tým, že má vo vnútri sedem priehradiek a jedna z nich je 
špeciálne určená na milostné listy. Rovnaký by mal byť aj váš web. Okrem zvyčajných sekcií 
o reklamáciách, kontaktoch aj zľavách by mal obsahovať časť, ktorá je určená na milostné listy. Mark 
Tungate v knižke Fashion Brands hovorí, že móda je viac ako akýkoľvek iný odbor o 
emóciách. Oblečenie, topánky, kabelky si nekupujete preto, 
že ich potrebujete, ale preto, že po nich túžite. A váš web by 
mal emócie vyvolávať. Zoot na domovskej stránke vyhlasu-
je, že vám k objednávke pridá úsmev zadarmo a má špeciál-
nu sekciu pomenovanú Radosť. Net-a-porter hovorí, že sa 
budete v šatách na jeseň a zimu 2014 cítiť úplne báječne. 

 PERSONALIZÁCIOU 
ZA LEPŠÍ SVET 
V roku 1981 posadili vtedajšieho riaditeľa Hermés 

Jeana Louisa Dumasa v lietadle z Paríža do Londýna ved-
ľa speváčky Jane Birkinovej. Tej sa v jednej chvíli rozsypal 
obsah kabelky do lona, dnes už nebohého Dumasa a ten 
sa na ňu osočil, prečo si v kabelke neurobí poriadok. 
„Keby mi niekto do kabelky dal vrecká, poriadok by som 
si tam urobila.“ Ani nie za rok, dostala speváčka prototyp 
kabelky pomenovaný po nej, s osobným odkazom od Du-
masa. Nádherný kúsok, ktorý pojme všetko a navyše má 
vnútri veľa vreciek. E-shopy s módou sú rovnaké. Veľa 
produktov a žiadne priehradky, kam si ich triediť tak, ako 
potrebujem. Asos má viac než 40 000 produktov, 850 značiek 
a 1 500 ich pridá na web každý týždeň. Nikto z nás nemá silu 
sa všetkými preklikávať. Preto je personalizácia tak dôle-
žitá. Ak o zákazníkovi viete, že je posadnutý kabelkami, 
ukážte mu ich na homepage, v emailingu aj na banneroch. 

A ešte lepšie, ukážte mu tú, ktorú si minule vložil do košíka. Nechápem, prečo 
tak málo e-shopov používa dynamický retargeting alebo personalizovaný emailing. 

 FILTRUJ ZA LEPŠÍ SVET A VIAC TOPÁNOK 
Dovoľte zákazníkovi, aby si vyfi ltroval presne to, čo potrebuje. Nielen kategóriu pro-

duktu, ale aj ďalšie kritériá, ktoré sú pre neho dôležité. Keď kupujem topánky, zaujíma 
ma výška podpätku, či sú kožené a akú majú farbu. U šiat, či sú obtiahnuté, ako sú 
dlhé  aj kam sa hodia. Vzorom, ako to robiť, je Asos. Vzorom, ako to nerobiť, bývajú 
premúdrelé e-shopy, ktoré majú viac ako šesť kategórií. Filtrovať si u balerínok strih je 
predsa nezmysel. 

PRIDAJ DINOSAURA 
Christian Loubotin mal v roku 1993 vytvoriť topánky inšpirované obrazom Andyho War-

hola. Keď mu vzorka žltých topánok s kvetinou prišla z továrne, mal z nich radosť, ale 
stále to nebolo ono. Šťastím v nešťastí bola vtedy jeho veľmi lenivá asistentka, ktorá si 
celé dni lakovala nechty. Loubotin sa pozrel na topánky, na nechty, na topánky a opäť 
na nechty, asistentke lak zobral a pomaľoval s ním podrážku lodičky. A charakteristická 
červená podrážka bola na svete. Žlté topánky, ktoré dorazili Loubotinovi z továrne boli 
krásne, teoreticky im vôbec nič nechýbalo, ale vrstva červeného laku z nich urobila 
zbožňovaný objekt za 800 dolárov. Rovnako môže náhodný detail zmeniť, ako vás zákazník vníma. 
Freshlabels napríklad pridáva do krabíc voňavé stromčeky, aby, keď si tovar vyzdvih-
nete na pošte až po dvoch týždňoch, nepáchol zatuchlinou a bol svieži. Photojojo vám 
do krabice pribalí napríklad plastového dinosaura. A Net-a-porter urobí doslova Vianoce okolo 
celého balenia a ponožky dá do tašky, do krabice a napíše osobný odkaz. 

JAMES, TOM, ZUZKA A TY 
Model okuliarov Wayfarer uviedol Ray Ban na trh v roku 1956. Boli to prvé plastové 

okuliare v záplave kovových rámov pre dedkov. Skoro šesťdesiat rokov ich nosili James 
Dean, Tom Cruise, rebeli v Breakfast Club ... Vďaka kom-
binácii skvele vybraných ambasádorov a revolučného 
dizajnu je z nich dnes ikona a najpredávanejší model 
okuliarov v histórii. 

Rovnako ako všetci chlapci chceli byť ako James 
Dean, a preto si kupovali Wayfarer, aj vy potrebujete 
ambasádora značky. To je jasné, hovoríte si teraz. Len 
vy potrebujete toho, kto hovorí rovnako ako vaša znač-
ka. Nemusí to byť len známa herečka, alebo speváčka, 
často práve naopak. Návrhárka Jana Minaříková si do 
svojej kampane vybrala úspešné dievčatá zo svojho 
okolia: právničku, slečnu, čo robí PR i doktorku. Skve-
lú službu robí Zootu napríklad  Zuzka Kučerová, ktorá 
neminie žiadnu módnu akciu, kde ukazuje, ako kombi-
novať vlastné kúsky zo Zootu s mladými českými tvor-
cami. Ideálny variant? Pre mladý austrálsky e-shop s 
teniskami Sneakerboy alebo českú Bohemicu je najlep-
ším ambasádorom jeho zakladateľ. Mladí chalani, ktorí 
nosia, čítajú a počúvajú presne to, čo ich zákazníci. 

 BITKA SA ODOHRÁVA 
NA VŠETKÝCH FRONTOCH 
Námornícke tričko po prvýkrát uviedla do 

módy Coco Chanelová už v roku 1917. Inšpirova-
la sa bretaňskými námorníkmi, ktorí prúžky nosili na oslavu Napoleonových 
vyhratých bitiek. Preto na tradičnom tričku nájdete 21 prúžkov, rovnako ako bi-
tiek, ktoré francúzsky generál vyhral. Rovnako ako Napoleonovi, ani vám nestačí vy-

Pavlína Louženská: „Sbírám módní 
časopisy a je jedno téma, které se 
v nich neustále opakuje. Jaké jsou 
ikonické kousky, do kterých se vy-
platí investovat, protože vám vydrží 
až do smrti? Dala jsem dohromady 
seznam jedenácti kabelek, triček, 
šatů a bot, které se neustále opa-
kují a současně seznam jedenácti 
marketingových triků, do kterých 
se vám vyplatí investovat, pokud 
máte e-shop s módou.“

JEDENÁSŤ TRIKOV 
PRE LEPŠÍ E-SHOP
1. Váš e-shop musí vyvolať emócie.

2.  Upracte si e-shop a dajte používateľovi možnosť 
triediť si produkty podľa svojej potreby.

3.  E-shop má mať logické fi ltrovanie, ktoré má 
zmysel.

4. Zvýraznené detaily získajú zákazníka.

5.  Zaobstarajte si ambasádora, ktorý bude hovoriť 
rečou vašej značky.

6.  Buďte v strehu a venujte sa svojmu e-shopu, 
inak stratíte klientov.

7.  Poskytnite požívateľom dostatok informácií 
a obrázkov o tovare, prípadne aj videá.

8. Podajte informácie ako príbeh.

9.  Buďte k svojim priaznivcom pozorní, dajte im 
malou pozornosťou najavo, že si ich vážite.

10.  Pri napĺňaní e-shopu spolupracujte so stylistom 
alebo fotografom; má iný uhol pohľadu.

11.  Pozorne sledujte, aké úpravy by vylepšili 
váš e-shop. 
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hrať len jednu bitku, musíte ich zvádzať vo všetkých svojich kontaktných bodoch. A tých 
často býva viac než len 21. A rovnako ako Napoleonovi, aj vám bude sta-
čiť jedno jediné Waterloo, aby ste zákazníka sklamali a presunie sa inam. 
Hovoria vaše obaly rovnakou rečou ako úvodná fotka  na vašom facebooku? A ako 
tlačová správa? A ako predavači vo vašich predajniach? Vzorom je MrPorter. Ten 
doviedol svojou komunikácii až ku knižke pre moderných džentlmenov.  

ZOZADU, SPREDU, V POHYBE 
V roku 1856 uviedol Thomas Burberry na trh vtedajšiu obdobu goretexu: 

gabardén. Ideálny do britského dažďa, nepremokavý, priedušný a elegant-
ný tak akurát do lesa. Zásadný zlom prišiel vo chvíli, keď Thomas v roku 
1914 dostal zákazku na výbavu celého vojska perfektnými kabátmi. A tak 
vznikol legendárny trenčkot. Dnes tento kabát s kockou ťahá multimilióno-
vé impérium. Každú sezónu príde návrhár Christopher Bailey s novou variáciou. 
Rovnako ako jeden jediný kabát bol za posledných päťdesiat rokov vhod-
ný do lesa, do vojny aj na červený koberec, aj vaši zákazníci hľadajú oble-
čenie a doplnky na rôzne príležitosti a každé z nich má veľa uhlov pohľadu. 
Ak sa rozhodujete kúpiť šaty a v detaile produktu nájdete jediný obrázok a štyri 
vety, z ktorých jedna opisuje, ako variabilne sa dajú šaty nosiť, musíte mať silnú 
dávku predstavivosti, čo ďalej. Žiadna zmienka o tom, či sa dajú prať, či vzadu 
náhodou nie je výstrih na celý chrbát.

Zdravým príkladom a správnym riešením sú napríklad šaty na Asos - majú štyri 
náhľady, video z móla, údaj, akú má modelka veľkosť na sebe a 25 jasne štruktú-
rovaných viet, od fi lozofi e značky, po to, koľko vás bude stáť expresné poštovné. 
Milujem videá z móla na e-shopoch. Popisok vám totiž povie málo. Bavlna môže 
byť tenká, skoro priehľadná a rysujú sa pod ňou nohavičky, alebo môže byť pev-
ná a fungovať trochu ako sťahovacia bielizeň. Ak sa v topánkach potkne aj mo-
delka na videu, šanca, že si zlomím členok na pražských kockách je trojnásobná. 
A tiež napríklad vidím, či sa tá kruhová sukňa lepí na stehná, alebo elegantne krúži 
a vlní sa. 

Tip: Viac náhľadov, viac štrukturovaných informácií znamená väčšiu šancu.

BOLA RAZ JEDNA POPOLUŠKA ... 
V dvadsiatych rokoch minulého storočia bolo tradíciou dávať darčeky de-

butantkám pri ich prvom uvedení do spoločnosti. Také perly symbolizovali 

nový začiatok a neskôr príbeh, ktorý sa k nim viazal. Každá babička má šnú-
ru perál a k nej dojemný príbeh, ktorý sa odovzdáva z generácie na generáciu. 
Každý miluje príbehy. So zatajeným dychom načúva tomu o perlách, ale aj tomu o 
vzniku značky. Ale nemusia to byť len romány a telenovely. Každý kus textu môže byť 
príbeh. Teda aj produktové popisky, sekcia o vás alebo spôsob, ako nazývate veci. 

ČO BY SI MILOSŤPANI PRIALA? 
Hermés prvýkrát uviedol svoju   ikonickú šatku v roku 1937. Na jediný kúsok po-

trebujete viac než 250 lariev priadky morušovej. Kráľovná Alžbeta v nej pózovala na 
ofi ciálnom portréte a Grace Kellyová si z nej urobila ten najelegantnejší záves na zlo-
menú ruku. Aj keď máte na sebe len džínsy a tričko, šatka Hermés z vás naoko urobí 
princeznú, ktorá sa snaží byť inkognito. Rovnako ako všade, platí aj v ecommerce 
Paretovo pravidlo: 20% klientov vám urobí 80% obratu. A preto stojí za to, si týchto 
klientov hýčkať. Nemecký luxusný e-shop MyTheresa pozval svoje najdôležitejšie 
klientky na večeru s Victoriou Beckhamovou na uvedenie novej kolekcie. Tie ne-
váhali a z vlastných peňazí si kúpili letenku do Mníchova, aby si mohli kúpiť nové 
šaty a spoznať návrhárku. Aj keď nepredávate luxusné kúsky, stačí malé gesto voči vašim 
najvernejším: pribaľte im osobný odkaz, rezervujte im miesto na pop-upe alebo im povedzte o 
zľavách skôr, ako ostatným. A nemusí to byť len dvadsať mien, ktoré ste si vyfi ltrovali z 
databázy. Správajte sa rovnako aj k fanúšikom na sociálnych sieťach. Burberry tento 
rok ukázal svoje modely na Twitteri skôr, než prišli na mólo, Rebecca Minkoffová necha-
la svojich fanúšikov na Instagrame vybrať model, ktorý sa objaví na jej prehliadke 
počas newyorského Fashion weeku a keď značka Badgley Mishka uviedla svoju kolek-
ciu na Pintereste, získal 40 000 nových priaznivcov (followers) za 42 zverejnených 
obrázkov. Prečo niečo podobné nevymýšľať pre váš e-shop? 

ODFOTIŤ, VYŽEHLIŤ, VYHODIŤ! 
Lodičky existovali dávno predtým, než Manolo Blahnik nakreslil tie svoje. Ale bol 

prvý, kto im v roku 1974 pridal ihlový podpätok. Od tej doby sa do nich zamilovali 
všetky dievčatá na svete a hlavne Carrie Bradshawová zo Sexu v meste. Tá ukázala, 
že táto topánka sa hodí kamkoľvek, pokiaľ vám to tak ohromne pristane. Carrie to 
pristalo vo všetkom, pretože za ňou stála Patricia Field, známa stylistka. Keď budete 
pozerať na svoj   e-shop s oblečením, pozvite si k tomu stylistku, nákupcu alebo fotografa. Pomôžu 
vám nájsť košeľu, ktorá rozhodne má byť zastrčená do nohavíc, napravíte nevyžeh-
lené veci, ktoré na webe prezentujete a dievčatá s krepovanými vlasmi, o ktorých 
ste si až doteraz mysleli, že je to v pohode. Nie je. Najčastejšie chyby? E-shop 
s oblekmi na mieru má vyfotených modelov, ktorým tie saká rozhodne nesedia, 
produktové portfólio, ktoré sa ťahá od Guess kabeliek až po zdravotné topánky, 
alebo má zakaždým inak nasvietené fotky, ktoré skresľujú farby. 

OPTIMIZE, BABY! 
Malé čierne preslávila v roku 1961 Audrey Hepburnová v Raňajkách u Tiffanyho. Tie 

jej navrhol Hubert Givenchy a na žiadosť fi lmového štúdia ich musel urobiť oveľa menej 
príťažlivé, ako pôvodne zamýšľal. Malé čierne sa hodia kamkoľvek, s kýmkoľvek 
a kedykoľvek. Rovnako taký by mal byť váš e-shop z pohľadu použiteľnosti a prí-
stupnosti. 30-40% operácií v módnom retaile je uskutočnené cez mobilné zariadenie. Riaditeľ 
Matchesfashion.com hovorí – Mobile fi rst, desktop is optional. Mobil musíš, desktop 
môžeš. Ľahký postup s košíkom, jednoduché vyhľadávanie pomocou kľúčových 
slov, čísla produktov aj fi ltrovanie a aj pohyb samotným webom – to sa jednoducho 
povie a ťažko urobí. Na mango.com nemôžete súčasne fi ltrovať cenu, veľkosť a typ 
oblečenia. Na Mangooutlet sa vám ukážu výsledky vyhľadávania pre kľúčové slovo 
len v jednej kategórii. H&M má strojovo preložený web, takže na polovičke na vás 
pozerá angličtina. COS neponúka tlačidlo vyjsť hore, ani vyfi ltrovať, ktoré veľkosti už 
sú vypredané. A pritom vám aj malá úprava môže priniesť výrazné zvýšenie obratu. 

RADA NA KONIEC 
Zavinovacie šaty vymyslela Diane von Furstenberg v sedemdesiatych rokoch. 

Stal sa  z nich taký fenomén, že návrhárku umiestnili v roku 1976 na obálku 
v Newsweek a nazvali ju most marketable woman bra Coco Chanel, dievča s najlep-
ším citom pre marketing od čias Coco Chanel. Zavinovacie šaty sú geniálne, pretože 
nie je žena, ktorej by nepristali. Prispôsobia sa postave, na každej vyzerajú inak 
a rovnako báječne. Moje rady sú rovnaké, strih sa nemení, ale na každom bude 
vyzerať trochu inak. Pretože máte iný tvar postavy, inú cieľovú skupinu aj budžet 
na marketing. Ale dúfam, že až ich využijete, pristanú vám rovnako, ako šaty od 
Diany.
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Od 1. januára tohto roka sa spoločne so znížením sadzby dane z príjmov právnických osôb z 23 % na 22 % zaviedol aj inštitút daňových licencií. Vyplýva to z 
novely zákona o dani z príjmov, ktorá okrem iného tieto zmeny prináša. Po prvýkrát tak bude daňovník platiť daňovú licenciu v roku 2015 pri podávaní daňového 
priznania za rok 2014. Zjednodušene povedané, daňová licencia je vlastne minimálna výška dane, ktorú musí právnická osoba zaplatiť, a to aj keby nevykazovala 
žiadny zisk alebo by bola v strate, bez ohľadu na to, či vôbec vyvíjala nejakú činnosť. Ak teda máte neaktívnu s.r.o. je najvyšší čas urobiť správny krok, ako sa 
plateniu licencií vyhnúť. Môžete tak ušetriť minimálne 480,- € alebo 960,- €, a to v závislosti od toho, či spoločnosť je alebo nie je platcom DPH. 

Čas sa kráti, treba konať...
Ako sa vyhnúť plateniu daňových licencií  

SICH

Samozrejme, pokiaľ máte dostatočné ekonomické i právne znalosti, prípadne 
ste si už úsporu fi nancií na licencie vybavili v priebehu roka, naše rady už nepo-
trebujete. Pre tých, ktorí tak neurobili, prinášame legálnu možnosť, ako licencie 
neplatiť. Postupov je viac, konkretizoval nám ich Mgr. Patrik Škulavík zo spoločnosti 
Fontionnel&Co, s.r.o., ktorá poskytuje komplexnú podporu podnikateľského procesu 
pre široké spektrum klientov a zabezpečuje nadštandardný konzultačný servis v 
oblasti ekonomických, právnych a obchodných potrieb pre podnikateľov v rámci 
celej SR.

Jednou z možností, aby sa daňovník vyhol plateniu daňovej licencie je predaj spoločnosti. Aká 
je situácia s dopytom po s.r.o. v tomto období?

Dopyt po spoločnostiach sa v porovnaní s rovnakým obdobím, t.j. rokom 2013 
nezmenil. Na druhej strane, ponuka spoločností na predaj sa z dôvodu blížiacich 
sa daňových licencií zvýšila markantne – pochopiteľne, nikto nemá v záujme platiť 
plnú výšku daňovej licencie za fi rmu, s ktorou nepodniká a neplánuje podnikať. 
Ponuka teda nepomerne prevyšuje dopyt a preto odporúčame spoločnosť zlikvi-
dovať. 

Ďalšou možnosťou je teda likvidácia spoločnosti. Zvýšil sa počet likvidácií po zavedení daňo-
vých licencií?         

Zavedenie daňových licencií sa samozrejme odrazilo aj na počte fi riem v likvi-
dácií. V roku 2013 za obdobie od 1. 1. 2013-30. 10. 2013 bolo 460 „eseročiek“ 
v statuse likvidácií. V roku 2014 za obdobie od 1. 1. 2014-30. 10. 2014 bolo 
1 065 „eseročiek“ v statuse likvidácií, čo je viac ako dvojnásobok. 

Do akého dátumu musí spoločnosť vstúpiť do likvidácie, aby v roku 2015 neplatila daňovú 
licenciu?                

Spoločnosť, ktorá vstúpi do likvidácie do dátumu 31. 12. 2014 daňovú licenciu 
odviesť nemusí. 

V prípade likvidácie spoločnosti môže právnická osoba využiť dva spôsoby – buď vstup spo-
ločnosti do likvidácie alebo realizovať kompletnú likvidáciu. Vaša spoločnosť vykonáva obe formy. 
V čom sú výhody a s čím je potrebné počítať do budúcnosti pri jednotlivých spôsoboch?       

Vstup spoločnosti do likvidácie je len prvý krok, ktorý je potrebné vykonať 
k úspešnému výmazu spoločnosti z Obchodného registra SR. Hlavnou výhodou 
vstupu spoločnosti do likvidácie je, že sa vás nebudú týkať daňové licencie a sa-
motný proces likvidácie môžete dokončiť kedykoľvek po vlastnej línii – vlastnými 
silami. Treba brať do úvahy, že likvidácia je náročný proces, ktorý nebýva vždy 
jednoduché ukončiť. Odporúčame ešte pred vstupom spoločnosti do likvidácie, 

dôkladne konzultovať každý krok a predísť tak okolnostiam, ktoré by proces 
likvidácie mohli zmariť. Spoločnosť Fontionnel&Co zabezpečuje služby kompletnej 
likvidácie a garantuje úspešný výmaz spoločnosti z OR SR. 

PROCES LIKVIDÁCIE S.R.O. MOŽNO ROZDELIŤ 
NA TRI HLAVNÉ ŠTÁDIÁ:

1. Vstup spoločnosti do statusu „v likvidácii“ a zápis zmeny do obchodného registra SR

Naša spoločnosť vyhotoví kompletnú dokumentáciu, v ktorej dôjde k zrušeniu 
s.r.o. a k jej vstupu do likvidácie, vymenuje sa likvidátor spoločnosti, ktorý na-
hrádza funkciu štatutárneho orgánu – konateľa v procese likvidácie spoločnosti a 
zároveň sa zmení obchodné meno spoločnosti z pôvodného na nové s dodatkom 
„v likvidácii“. Súbežne nás klient splnomocňuje na úkony spojené s likvidáciou 
spoločnosti (dĺžka procesu v rozpätí 2-3 kalendárne týždne, v závislosti od súčin-
nosti záujemcu o službu a odozvy štátnych inštitúcii).

Dokumentáciu klientovi vieme doručiť elektronicky, zásielkou, prípadne po vzá-
jomnej dohode aj osobne. Po podpise a overení pravosti podpisov na dokumentá-
cii, odosielame spoločnosť na miestne príslušný registrový súd, ktorý zapíše nové 
obchodné meno a zapíše vymenovaného likvidátora spoločnosti.

2. Zároveň s odoslaním návrhu na registrový súd odosielame oznam na zverej-
nenie spoločnosti v Obchodnom vestníku SR, kde musí byť spoločnosť zverejnená mini-
málne tri mesiace (zákonná lehota na zákonnú možnosť prihlásenia potenciálnych 
veriteľov spoločnosti). V tomto kroku je potrebné podať prvú účtovnú závierku ku 
dňu predchádzajúcemu vstupu spoločnosti do likvidácie. Od tohto kroku už spoloč-
nosť nesmie vykazovať žiadnu ekonomickú činnosť, čo znamená, že nemôže vy-
stavovať faktúry. Za tri mesiace zverejnenia v Obchodnom vestníku sa účtovníctvo 
„dáva do poriadku“, teda sa speňažuje majetok a uhrádzajú záväzky. V konečnom 
dôsledku môžu v súvahe zostať iba súvahové účty ako základné imanie, banko-
vý účet, pokladňa, soc. fond, nerozdelený zisk/strata, výsledok hospodárenia za 

VÝŠKA DAŇOVEJ LICENCIE:

•  Ročný obrat nižší alebo rovný 500 000 € u daňovníka, ktorý nie je ku koncu 
zdaňovacieho obdobia platcom DPH – 480 €,
- ročný obrat nižší alebo rovný 500 000 € u daňovníka, ktorý je ku koncu
  zdaňovacieho obdobia platcom DPH – 960 €,
-  ročný obrat vyšší ako 500 000 € bez ohľadu na to, či je platca DPH – 2 880 €.

•  Ak budete podnikať menej ako 12 mesiacov, zaplatíte pomernú výšku licencie podľa 
počtu mesiacov, v ktorých ste podnikali v danom roku.

•  V prípade, že budete mať za rok priemerne najmenej 20% zamestnancov so zdravot-
ným postihnutím, daňová licencia sa vám zníži na polovicu.

Mgr. Patrik Škulavík
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účtovné obdobie, záväzky alebo pohľadávky voči spoločníkom a podobne. V tomto stave po 
uplynutí trojmesačnej lehoty sa podáva druhá mimoriadna účtovná uzávierka ku dňu skon-
čenia likvidácie a vystavujú sa listiny ako konečná správa likvidátora, valné zhromaždenie, 

archivácia dokumentov a žiadajú sa súhlasy 
správcov dane ( MÚ, DÚ, CÚ). V prípade, že kli-
ent zamestnával, tak samozrejme aj doklady o 
bezdlžnosti zo zdravotných poisťovní a sociál-
nej poisťovne.

Samozrejmosťou je oznámenie vstupu spo-
ločnosti do likvidácie správcovi dane (daňový 
úrad).

 3. Na záver odosielame návrh na výmaz s.r.o. 
z obchodného registra na miestne príslušný regis-

trový súd spolu s odpoveďami od úradov, kópiou druhej mimoriadnej účtovnej uzávierky, 
konečnou správou likvidátora, valným zhromaždením a dokumentom o archivácii.

Kompletná procedúra trvá 5-6 mesiacov.

Spoločnosť je zbavená povinnosti daňovej licencie už od prvého kroku, teda vstupu do 
statusu „v likvidácii“, nie až od okamihu fi nálneho výmazu z obchodného registra SR.

Cena za samotný vstup do likvidácie je 149 €. Cena za kompletnú agendu – kompletná 
likvidácia spoločnosti vrátane účtovných operácii je 540 € s DPH.

Spomínali ste, že ak spoločnosť nestihne predať ani zlikvidovať s.r.o. do 31. 12. 2014 musí zaplatiť 
licenciu, a to vo výške stanovenej zákonom. Má podnikateľ potom nárok na vrátenie tejto sumy v ďalšom 
zdaňovacom období, pokiaľ v roku 2015 nevykáže zisk, prípadne bude mať stratu?                                      

Nárok na vrátenie celej alebo alikvotnej čiastky daňovej licencie daňovníkovi žiaľ nevzniká. 
Pokiaľ však spoločnosť vykáže nižšiu daňovú povinnosť ako je výška daňovej licencie, zvyš-
nú časť si bude môcť v nasledujúcich troch obdobiach odrátať z daňovej licencie. 

Existujú aj výnimky z výšky sumy daňových licencií?                         

U daňovníka, ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so 
zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej 20 % z celkového priemerného 
evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách (vychádzame z údajov Štatistického 
úradu Slovenskej republiky) sa daňová licencia znižuje na polovicu.

KEDY NEPLATÍTE 
DAŇOVÚ LICENCIU:

•  ak ste živnostník, 
•  neplatíte za rok, v ktorom ste začali 

podnikať,
•  ak ste verejno-obchodná spoločnosť,
•  ak ste v konkurze alebo likvidácii,
•  ak prevádzkujete chránenú dielňu 

alebo chránené pracovisko.

Hlavným zdrojom výrobkov porušujúcich práva 
duševného vlastníctva naďalej zostáva Čína, ktorá 
produkuje až 85 % všetkých falšovaných produk-
tov. Podľa odhadov Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD) sa predpokladá nárast 
hodnoty falšovaného a pirátskeho tovaru na 1,77 
bilióna USD ročne.

Zákon platný do konca roka 2013 u nás naria-
ďoval, že colník, ktorý zhabal tovar, musel požiadať 
majiteľa ochrannej známky o vyjadrenie, či chce 
daný tovar zlikvidovať, alebo či sa môže ponúknuť 
na charitu. Majiteľ ochrannej známky sa musel do 
10 dní vyjadriť. V prípade, že dal súhlas na použitie 
na charitu, musel dať podnet na súd a ten najprv 
potvrdil, že ide naozaj o falzifi kát a rozhodol o tom, 
akým spôsobom sa má ďalej postupovať. V zákone 
486/2013 platného od 1. 1. 2014 odpadá povinnosť 
dať podnet na súd, ktorá značne predlžovala celé 
konanie. 

Prv, ako sa dá tovar na charitu, musí colný úrad 
ponúknuť tovar Správe štátnych hmotných rezerv. 
Až potom môže za dodržania spomínaného postu-
pu (okrem podnetu na súd) putovať do sociálnych 
zariadení, nemocníc alebo zdravotníckych zariadení. 
Nadobúdateľovi však zákon určuje povinnosť zlikvi-
dovať na vlastné náklady ochranné známky z ode-
vov a znehodnotiť ich. Tým sa však môže výrobok 
poškodiť tak, že sa stane nepoužívateľným. 

Ako nám vysvetlila hovorkyňa Finančnej sprá-
vy SR Mgr. Patrícia Macíková postup je taký, že 
Finančná správa vyhlási výzvu na svojom portáli 
a v médiách s uvedením všetkých údajov o ponúka-
nom tovare, t.j. druh, materiál, množstvo, veľkosti 
atď. Až po vyhlásení výzvy, môžu na ňu reagovať 
sociálne inštitúcie. Ak ich je prihlásených viac, tovar 
sa prideľuje podľa poradia, v akom sa prihlásili. 

To je zatiaľ len teória. Colný úrad vyberá taký 
tovar, z ktorého sa dajú odstrániť ochranné známky 

bez jeho poškodenia a Štátna ochranná inšpekcia 
musí dať vykonať skúšky zdravotnej nezávadnosti 
v certifi kovanej skúšobni. „Finančná správa ešte 
nezverejnila žiadnu výzvu. Za hlavný dôvod pova-
žujem skúšky zdravotnej nezávadnosti. Ide totiž o 
to, že po selekcii tovaru, ktorý môže ísť na charitu 
nám zostane málo kusov a dať na ne urobiť skúšky 
nezávadnosti je ekonomicky absolútne nerentabil-
né. Pri farebnostiach sa napríklad musí posudzovať 
každá farba zvlášť a pri malom počte tovaru to nie 
je efektívne.“ 

Napriek novému zákonu sa v roku 2014 ešte 
žiaden zhabaný textilný tovar nedostal tým, ktorí 
to najviac potrebujú. Je za tým dobre mienený, no 
nedotiahnutý zákon.

Financie nepustia, fejky končia v ohni
DARINA VITTEKOVÁ, FOTO: CS TRNAVA

Už dlhšiu dobu sa diskutuje o tom, či sa zhabané fejky dajú využiť zmysluplnejšie, ako ich hádzať do 
ohňa. Legislatíva platná do konca roka 2013 bola príliš komplikovaná a časovo náročná na to, aby sa 
zhabaný tovar mohol posunúť na charitu a humanitárne účely. Od 1. januára 2014 platí u nás nový 
zákon 486/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Splnil účel?
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Dizajn sa stáva významným kľúčovým prvkom inovačných a úspešných fi riem. Malé a stredné fi rmy si však často nemôžu dovoliť investovať fi nančné prostriedky 
do profesionálne spracovaného dizajnu a zodpovedajúcemu know-how. Pomoc v tomto smere poskytuje už šesť rokov Česká agentúra na podporu obchodu – 
CzechTrade prostredníctvom interných projektov. 

Príležitosť pre dizajnérov aj fi rmy 
SICH

Cieľom práve prebiehajúceho projektu Design pre konkurencieschopnosť 
2013-14 je motivovať fi rmy na spoluprácu s profesionálnymi dizajnérmi prostred-
níctvom relevantných informácií z oblasti využívania priemyselného dizajnu – ako 
nástroja na zvyšovanie konkurencieschopnosti, poskytovanie know-how a znižo-
vanie nákladov. Dotácie z projektu môžu využiť českí malí a strední podnikatelia, 
ktorých činnosť je preukázateľne spojená s výrobou alebo poskytovaním služieb 
realizovaných mimo regiónu hl. mesta Prahy. Akú podporu v rámci tohto projektu 
poskytuje Czech-Trade nám priblížila Zuzana Sedmerová, manažérka projektu Design pre 
konkurencieschopnosť.

„Projekt Design pro konkurenceschopnost, který využívá prostředky Operač-
ního programu Podnikání a inovace 2007-2013 počítá se stoprocentním uhraze-
ním uznatelných nákladů až do výše 56 tisíc korun na individuální spolupráci s 
designérem, kterého si fi rma sama vybere v mezinárodním Adresáři designérů 
CzechTrade. Dále mohou fi rmy získat podporu ve výši 56 tisíc korun na úhradu 
uznatelných nákladů, spojených s účastí na zahraničním odborném veletrhu nebo 
se zúčastnit odborných seminářů z oblasti Design Managementu. Celkový rozpo-
čet projektu činí přes 10 milionů korun. V rámci první Výzvy k zasílání přihlášek, 
která byla zveřejněna 20. 9. 2013, je alokováno více než 6,7 milionu,“ upresňuje 
Sedmerová.

Do kedy sa môžu fi rmy o dotáciu prihlásiť, koľko fi riem zatiaľ túto možnosť využilo a koľko 
ich je zo sektoru módneho priemyslu?

„Až do konce listopadu 2014 je možné ještě zasílat přihlášky do projektu a 
získat podporu na spolupráci s designérem, případně se zúčastnit odborných se-
minářů, které plánujeme na listopad a prosinec 2014. K dnešnímu dni využívá 
podporu na spolupráci s designérem celkem 87 výrobních podniků, z toho je 9 ze 
segmentu textilního a módního průmyslu.“

Čím je spôsobený menší záujem fi riem z módneho sektoru?
„Podle mého názoru jde o odraz stavu v textilním a módním průmyslu. Trh 

ovládají nadnárodní společnosti, pro které tyto služby nejsou určeny.“ 
Adresár dizajnérov slúži k vyhľadávaniu dizajnérov v oblasti priemyselného i produktového 

dizajnu. Koľko dizajnérov je v súčasnosti v adresári registrovaných?
„V Adresáři designérů je aktuálně publikováno 111 

designérů, kteří jsou ze tří Evropských zemí. Akvi-
zice nových designérů je bezplatná a stále probíhá. 
Podmínkou je minimálně jedna realizace. Tím se 
rozumí zahájení průmyslové výroby produktu/ů 
podle návrhu žadatele o registraci, tj. designéra. Do 
Adresáře designérů CzechTrade lze zdarma zařadit po-
uze subjekty z členských států EU, působících v oblasti 
průmyslového designu. Samozřejmostí v tomto směru je 
plná podpora anglického jazyka.“ 

Ako je propagovaný adresár dizajnérov a prečo by sa tam mal 
dizajnér prezentovať?

„Adresář designérů CzechTrade je umístěný na ad-
rese http://designers-database.eu a dále na českých 
i zahraničních internetových stránkách agentury 
CzechTrade. Je propagován společně s projektem 
Design pro konkurenceschopnost jako seznam 
dodavatelů designérských služeb, na které je 
možné získat fi nanční příspěvek. V souvis-
losti s registracemi do Adresáře designérů 
máme vysledováno, že k nové registraci dochá-
zí průměrně každých cca 10 dnů. Zaznamenali 
jsme také zvýšený zájem o registraci do Ad-
resáře designérů v souvislosti s publikací 
propagačního spotu projektu „Design 
pro konkurenceschopnost“ na you-

tube (https://www.youtube.com/
watch?v=QjSlP-M3Zs4).

Adresář designérů CzechTrade 
neslouží pouze jako seznam doda-
vatelů designérských služeb pro po-
třeby projektu Design pro konkuren-
ceschopnost. Jedná se o platformu 
pro propagaci evropských designérů v zahraničí prostřednictvím Zahraniční sítě 
agentury CzechTrade, která není vázaná na dobu trvání projektu.“

Ako má postupovať fi rma, ktorá žiada o podporu?
„Firma si nejprve vyhledá designéra v Adresáři designérů CzechTrade. Pak 

vyplní a zašle Přihlášku do projektu a pokud splní stanovené podmínky, je do 
projektu zařazena a může zahájit spolupráci s designérem. Úkolem designéra je 
nejprve provést analýzu stávajícího stavu designu, na základě které navrhne tři 
varianty řešení. Firma dle doporučení designéra některou z nich zvolí a připraví do 
výroby. Na základě předložených dokladů a závěrečné zprávy je pak stanovena 
výše podpory, která je následně převedena na účet fi rmy.“

Aké povinnosti vyplývajú fi rme pri čerpaní dotácie?
„Povinností fi rmy, která žádá o podporu je uhradit nejprve náklady na desig-

néra a předložit požadované doklady pro stanovení výše podpory. Podpora je po-
skytována na úvodní analýzu designu a navržení strategie designu. Žádné další 
povinnosti fi rmě v rámci tohto projektu nevznikají – fi rma nemá povinnost zahájit 
výrobu nového produktu.“

Je predpoklad, že sa obdobný projekt bude vyhlasovať aj v budúcom roku?
„Připravujeme navazující projekt, který bychom chtěli spustit od poloviny roku 

2015. Jeho defi nitivní podoba včetně maximální výše podpory ještě není známa, 
ale bude se pravděpodobně jednat o slevněné služby pro fi rmy, kdy sleva bude 
činit 50-80 % z ceny nákladů.“

 MÓDA REVUE november 2014

Model dizajnérky Sandry Polákovej

Módne a odevné fi rmy zapojené do projektu De-
sign pre konkurencieschopnosť 2013 -14

•  GRUND a.s., významný český výrobca textilných kúpeľňových 
predložiek – nová kolekcia predložiek, dizajn Eva Bittová.

•  NanoTrade s.r.o., výrobca funkčného oblečenia s antibakteriál-
nymi účinkami – nová kolekcia funkčnej bielizne, dizajn MgA. 
Sandra Poláková.

•  Jiří Pech, výrobca textilných potrieb pre novorodencov – 
prenosná postieľka (nový výrobok), dizajn MgA. Sandra 
Poláková.

•  Ing. Ladislav Torčík, výrobca tričiek – funkčné tričko s napoje-
ním na „múdre zariadenia“, dizajn Brice Mensah

•  DUP - družstvo Pelhřimov, výrobca koženej a textilnej galan-
térie – organizéry pre osobnú kozmetickú starostlivosť, dizajn 
MgA. Dita Boumová.

•  AG Plus s.r.o., výrobca štrasovej bižutérie a polotovarov – 
nová kolekcia, dizajn Martin Odvárka. 

•  MgA. Sandra Poláková, dizajnérka a výrobca módy pre malých 
psíkov, podpora účasti na zahraničnom veľtrhu Blickfang 
Wien, prezentácia novej zimnej kolekcie.                

•  Zuzana Holaňová a Michaela Tomišková, mladé dizajnérky 
navrhujúce originálne šperky, podpora účasti na zahraničnom 
veľtrhu Blickfang Wien.
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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

Etikety pro každou příležitost

www.etka.czwwwww. ketk

ETKA label
Lojovice 76jo I 251 69 Velké PopoPopo

Tel : +420 323 619 060+420Tel.: +420 323 619 060+420 II Emai: officfficeEmai: offi  ceffi  ce@@@@

Etikety pro každou přílež

Kontakt:
FELINA ČR, spol. s r.o.,  
Korunovační 6, 170 00 PRAHA 7
SK - 00421 905 730 513
CZ - 00420 2 205 71 203
www.felinainternational.com

BLOSSOM
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Zoznámte sa s vystavovateľmi z viac ako 60 krajín 
sveta. Objavte posledné textilné inovácie v dizajne 
interiéru. Zažijte prichádzajúce trendy intenzívnejšie 
ako kedykoľvek predtým. Využite inšpiráciu pre 
vašu spoločnosť. Tieto príležitosti nájdete iba na 
najväčšom svetovom veľtrhu bytového textilu a 
textilu pre verejný sektor.

Ďalšie informácie a vstupenky nájdete na
heimtextil.messefrankfurt.com
info@messefrankfurt.cz 
Telefon +420 233 355 246

Heimtextil Theme Park 
“Experience” – Trends 2015/2016.
Novo v hale 4.0

Above and 

14. – 17. 1. 2015

beyond

VIENNA  CUP B – G

SR: Phone + 421  907  264  667 · ČR: Phone + 420  474  654  732
www.ROSAFAIA.com








