
MÁJ 2018   XXIII. ročník

O D B O R N Ý  Č A S O P I S
2,50 Eur/75 Kč

ZAHALENÁ  
DO ELEGANCIE A KRÁSY

UNIKÁTNY DIZAJN  
V MILÁNE   
DÔRAZ NA KLASIKU  
A VYSOKÚ TECHNIKU 

BORIS HANEČKA:                                                                                                                          
MUSÍTE MAŤ JASNÚ CIEĽOVKU,  
INAK SA STRATÍTE V KREATIVITE                         

RETAIL V OBAVÁCH  
PRED GDPR



52. mezinárodní

veletrhy
módy
a obuvi
18–20 | 08 | 2018
VÝSTAVIŠTĚ BRNO | styl.eu | kabo.cz

12536_47804_STYL_KABO_Interce_Svet_textilu_A4_01.indd   1 09.05.2018   8:22:42



TRENDY

21

 TRENDY
Singl kreácie  
sú súčasťou celku 
4 – 6

Významná súčasť  
stylingu 
7 – 9

Dôraz na  
klasiku  
a vysokú  
techniku 
10 – 13

Zahalená  
do elegancie  
a krásy 
14 - 17

 PORTRÉT
Boris Hanečka: Musíte mať jasnú  
cieľovku, inak sa stratíte v kreativite 
 18 - 19

 REPORTÁŽ
Veletrhy módy opět úspěšné,  
letos poprvé s bloggerkami,  
Unikátny dizajn v Miláne  20 – 21

Medzinárodný záujem o kvalitné  
dekoračné tkaniny rastie  22

 MÓDNE FÓRUM
Trenčín Mesto Módy 2018,  
Premiéra prvého Fashion LIVE!,  
Presvedčivý dôkaz symbiózy módy  
a dizajnu 24 – 25

Boris Hanečka sa pop prvýkrát  
predstavil v konfekcii,  
Hubert de GIVANCHY, Favorité sezóny, 
Výstavy a veľtrhy  26 – 27 

 POSTREHY
Retail v obavách pred GDPR,  
Nákupy z tretích krajín zdražejú,  
Adidas zatvára predajne,  
jeho najdôležitejším obchodom  
je web 28 – 29

Vyšetrovanie týrania zvierat  
na kozích farmách, Digitalizácia módy, 
Nová technická norma pre hodnotenie 
zdravotnej bezpečnosti výrobkov  
z kože, Technický pokrok v dizajne 
obuvi 30 – 31

Čína sa vracia na prvú pozíciu  
najatraktívnejšej svetovej lokality  
pre výrobné odvetvia,  
Nákupné centrum POINT  
v Banskej Bystrici otvoria  
začiatkom septembra 32 – 33

MÓDA REVUE máj 2018

V TOMTO ČÍSLE

3

MÁJ 2018   XXIII. ročník

O D B O R N Ý  Č A S O P I S
2,50 Eur/75 Kč

PRÍHOVOR
Vytriedila som polovi-

cu svojho šatníka. Všetky 
síce krásne, farebné  
a značkové veci som 
podarovala svojej kama-
rátke, ktorá pracuje  
s deťmi z detských do-
movov. Že vraj mali veľkú 
radosť a moje oblečenie 
sa im páčilo. Tie veci neboli škaredé ani ne-
kvalitné. Len som potrebovala v živote zmenu. 
Pochopila som, že toľko oblečenia naozaj ne-
potrebujem. Nechala som si len klasiku. Biele, 
čierne, šedé a modré veci. Viac nepotrebujem. 
Tým, že som pretriedila šatník sa mi nesmierne 
uľavilo. Upratala som si skrine a upratala som 
si aj život. Začalo to tými skriňami. Potom sa 
mi začalo jednoducho dariť. Začala som viac 
cestovať, dokonca aj pracovne. To bolo čosi, 
po čom som vždy túžila. Môj vzťah, ktorý 
vyzeral komplikovane, nabral konečne správny 
smer. A získala som miesto, po ktorom som 
nesmierne túžila. Môj život nabral úplne iný 
rozmer, lebo som si ho sama uľahčila. Veľakrát 
sa naháňame za kvantitou a máme skrine plné 
šatstva. Nakupujeme neskutočne veľa potravín, 
ktoré potom vyhadzujeme, lebo ich nestačíme 
konzumovať. Všetkého chceme priveľa a pri-
tom nám k spokojnému životu stačí absolútny 
minimalizmus. Chceme mať veľa peňazí, veľa 
lásky, sexu, cestovania a drahých vecí. Na čo 
nám je zbieranie hmotných statkov, či umelec-
kých diel, alebo oblečenia? Lebo už nevieme, 
čo so sebou? Sú to len veci, ktoré sa dajú 
nahradiť inými vecami. Vytriedením šatníka sa 
v mojom živote zmenilo aj čosi iné. Vzťahy.  
Nepotrebujem mať veľa kamarátov ako  
v puberte. Potrebujem svojich dlhoročných, no 
dobrých priateľov. Takých, s ktorými si pomá-
hame a môžeme sa na seba spoľahnúť. Takisto 
je to so spolupracovníkmi. Rada pracujem  
s ľuďmi, ktorých si profesionálne vážim. Stavila 
som jednoducho vo svojom živote na kvalitu. 
Pre mňa boli totiž vždy dôležitejší ľudia ako 
veci. Milí, čitatelia! Prajem vám, aby bol váš 
život jednoduchý, hoci sa tak vždy nedeje. 
Zo srdca vám želám len tých najlepších ľudí 
vo vašom okolí, či už ide o rodinu, priateľov, 
spolupracovníkov, alebo klientov. Ľudia  
v našom súkromí a v pracovnej sfére výrazne 
ovplyvňujú náš svet. Naše životy sa niekedy 
začnú meniť, hoci len tým, že si upraceme 
byt, alebo pretriedime šatník... A každý z nás 
si niekedy potrebuje iba jednoducho upratať. 
Vždy je predsa lepšie si existenciu zjednodušiť, 
ako si ju zbytočne komplikovať. Žiť jednoducho, 
totiž znamená žiť ľahko!
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Jedna vec je móda s možnými výstrelkami, druhá potom stabilná klasika so 
základnými typmi, ktorá sa už roky veľmi nemení. Ďalšiu nemenej dôležitú úlohu 
tu hrajú ročné obdobia a ani tu nie sú avizované pre budúce obdobie žiadne 
výrazné výkyvy, čo sa formy či detailov týka. Menia sa skôr použité 
materiály v súlade s technickým vývojom, farebnosť a vzory, prípadne 
drobné funkčné detaily.

Pánske košele na rok 2018

Singl kreácie sú  
súčasťou celku
Jč, foto: archív autorky

Z historického i súčasného hľadiska je košeľa neoddeliteľnou súčasťou 
pánskeho odevu a je viac než pravdepodobné, že ešte nejaký ten piatok 
aj zostane. Pánom v každom veku košele jednoducho pristanú, či už ich 
nosia samostatne alebo spoločne s mnohými ďalšími odevnými súčas-
ťami do jednotného celku. Tento jednotný celok, dnes nazývaný outfit 
(predtým celkový vzhľad) je alfou a omegou súčasnej módnej tvorby. 
Šatník sa samozrejme zostavuje zo širokej ponuky výrobcov, ktorí ovlá-
dajú svoju módnu špecializáciu – napríklad košeľový program a pozorne 
sledujú „seizmograf“ módneho vývoja svojej komodity aj celku, prípadne 
sa na ňom podieľajú.
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ŠKOLA TYPOV
Dnes sú bežne vyrábané košele úzkeho strihu, zúžené v telovej časti, ale aj 

širšie verzie, kde je potrebný rozmer vytvorený jedným či dvoma záhybmi v sedle 
alebo dlhšie voľné košele pre neformálny čas letnej sezóny. Na zimu, prechodné 
obdobie a šport sa košeľa využije aj ako vrchná súčasť odevu, ktorá vytvára 
vrstvenie a nenásilný prechod k saku, často so zateplením alebo ako obojstranný 
typ. Potom sú tu typy rukávov – krátke a dlhé. Golier môže byť špicatý, otvorený, 
prepnutý či indický, v súčasnosti aj s podgolierovou časťou vo veľmi umierne-
ných dimenziách. Zapínanie je hladké s prešitím či umiestnené do légy, ktorá 
môže byť zvýraznená prešitím. Sedlo je rovné alebo do špičky a umožňuje regu-
lovať voľnosť pohybu, dlhé rukávy sú zakončené manžetou, buď prešitou alebo 
hladkou, s jedným či dvoma gombíkmi. Košeľa je v dolnom okraji rovná alebo 
zaguľatená v okrajoch, na boku môžu byť vložené malé vsadky umožňujúce 

voľnosť v pohybe. Na leto a pre avantgardu sú tu rôzne 
cípy alebo len predĺžený zadný diel. Vrecká sú do 

špičky, rovné alebo zaguľatené. Všetky detaily 
môžu byť umocnené kontrastným alebo 
vzorovým materiálom – sedlo, podgolier, 
spodná časť manžiet. Kontrastná farba 
gombíkov, vyšitých dierok, prešitie légy 
a podobne je hrou s nápadmi, ktoré tému 
oživia. Inou kapitolou sú potom slávnostné 
košele, ktoré sa riadia protokolárnymi 
pravidlami, prípadne ich nezväzujú žiadne 
zvyklosti.

Tradične najvhodnejším materiálom je 
jemné bavlnené plátno alebo keper, dnes 
s nekrčivou úpravou, prípadne na leto 
s „papierovým“ ohmatom či štruktúrou 

TRENDY

MÓDA REVUE máj 2018 5     

pokrčenia. Kompozícia bavlny s hodvábom je luxusná, viskóza ako komponent aj 
hlavný materiál je zaujímavá, chladivý ľan na letnú sezónu alebo bavlnený krep 
sú príjemne luxusné. Na zimu je určený ľahko počesaný bavlnený flanel alebo 
jemné vlnené typy a rôzne kombinácie. Uplatnia sa jemné štruktúry aj hladké 
typy, rovnako ako aj denim.

Zo vzorových motívov prichádzajú opäť prúžky a drobné káro, makro motívy, 
drobné listové námety, aktuálne sú aj jednofarebné typy. Vzory určuje sezóna 
a účel využitia. V zime sú to výraznejšie kára, glenček a tartan na športových 
košeliach, v lete potom mnoho potlačí s kvetinovými, figurálnymi i geometrickými Br

an
ca

cio

Em
an

ue
l B

er
g

Ga
ud

i

Ha
rry

 J
am

es



TRENDY

6

vzormi na prázdninové rozviate typy, 
alebo batik, aj na denime, a drobné 
motívy kvietkov či arabesiek.

Košele sú často nositeľmi farebnos-
ti pri jednotlivých outfitoch. Niekedy 
ale víťazí čistá biela popri pasteloch  
a sýtych farebných kompozíciách.

Nezvyčajné typy, ktoré nie sú pred-
metom konfekčnej výroby a nájdeme 
ich skôr v ponuke butikov a módnych 
kreatívcov, sú zdobené úsekovými po-
tlačami, maliarskymi motívmi, vyšitými 
symbolmi, kontrastnými, nesúrodými 
prvkami, asymetriou a predimenzo-
vanými strihovými nápadmi – tam 
sa žiadne medze nekladú, víťazom je 
voľná tvorba.

Košele majú mnoho tvárí  
a variabilných riešení...

MÓDA REVUE máj 2018
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Bavlna, ľan, vlna a hodváb sú reprezentantmi prí-
rodného sveta, ten umelý je v tejto oblasti najlepšie 
zastúpený modifikovanou viskózou, alternatívnymi 
surovinami, inovovanou syntetikou a samozrejme 
najrôznejšími, dobre naprogramovanými zmesovými 
kombináciami. Tie nám zaistia ako vzhľad, 
tak funkciu a podporia konfekčné spra-
covanie a strihové možnosti. Blúzky, 
košele a tuniky na zimné a jesen-
né obdobie budú mať na jednej 
strane ľahko zateplený 
charakter prostredníctvom 
jemných vlnených krepov, 

Dámske blúzky jeseň – zima 2018, leto 2019

Významná súčasť stylingu
Jč, foto: image.net, mBfW madrid

Blúzky, košele, tuniky... v dámskom odevnom sektore pôvodne bielizňové-
ho charakteru, sú v dnešnej dobe povýšené na dôležitú súčasť stylingu  
a skladby šatníka. Už dávno sa nepredpokladá ich „samostatnosť“, stali 
sa plnohodnotnými v outfite. Sú to súčasti odevov, u ktorých sa predpo-
kladá úzky kontakt s pokožkou, funkcia i luxusný vzhľad, ľahká údržba 
a nekrčivosť. Komfort pri nosení aj údržbe sú dnes nepísanou normou, 
ktorej napomáha celá škála vhodných materiálov a ich úprav.

7MÓDA REVUE máj 2018
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bavlnených plátien aj ľahko počesaných flanelov. Spoločenské typy využijú  
ľahké voály, jemné štruktúry, splývavé úplety, lesklé satény či priehľadné  
transparenty. Na leto sú nachystané ľahké plátna, batist, voály, ale i mnoho 
 jemne „pokrčených“ štruktúr, krep a indické plátno. Pridajú sa splývavé, alebo 
priedušné pleteniny, prínosom budú aj čipkové námety.

Jednofarebné typy využijú širokú škálu zastrených pastelov, jasných fareb-
ných odtieňov, bielych tónov i farebných neutrálov. Je tu tiež veľký priestor na 
nepreberné množstvo potlačí – eternelové vzory, kvetinové, geometrické, figu-

8 MÓDA REVUE máj 2018
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rálne námety, arabesky, patchworkové nápady i umelecké 
kreácie. Kombináciu kompaktných a priesvitných plôch 
zaistia devoré typy i geometrické striedanie monofilov  
s priadzami.

Formy sú štíhle aj rozviate, košeľové so zvýraznenými 
goliermi alebo dlhými rukávmi s manžetami, alebo sú 
zakončené volánmi, zapínanie často nahradia efektné 
viazačky. Nechýbajú ani typy s guľatými alebo 
špicatými výstrihmi, typy prestrihnuté v podprs-
nej či pásovej línii a nariaseným spodným die-
lom. Ten môže byť v chrbtovej časti až nápadne 
predĺžený, niekedy zakončený zaoblením alebo 
hrou s asymetriou. Ozdobnými prvkami sú 
najrôznejšie čipkové vsadky, volániky, pre ro-
mantickú náladu žabó, alebo lineárne typy pre 
športové aktivity, pre avantgardu asymetria. 
Stretneme sa aj s predimenzovanými detailmi, 
objavia sa „šunkové“ rukávy, zavinovací 
efekt, široké ramená alebo veľké vrecká.  

9MÓDA REVUE máj 2018
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Všeobecne si móda v oblasti vrchného ošatenia, 
ktoré je neoddeliteľnou súčasťou celkového mód-
neho outfitu, pohráva s mimoriadnym odľahčením 
textilných aj konfekčných technológií, pracuje  
s maximálnym zateplením odevov, technickými 
faktormi priedušnosti, ochrany a termoregulácie, 
vytvára objemy bez váhy a zároveň sú tu viditeľné 
návraty k všadeprítomným tradíciám. Tie sa objavu-

jú v inovovaných vlnárskych tkaninách práve tak, 
ako v klasických formách. Módna ponuka je široká 
vo svojom zameraní ako na mestskú „džungľu“, 
spoločenskú eleganciu, tak na oudoorové a športové 
aktivity, ale aj len tak pre radosť a módne vyznanie. 
Navyše sú prípustné akékoľvek kombinácie, čo 
ponuku produktov ešte umocňuje.

Pánska ťažká konfekcia na jeseň a zimu 2018/19

Dôraz na klasiku  
aj vysokú techniku 
Jč, foto: Image.net, mBfW  madrId, archív autorky

Zimy sú dnes v oblastiach, kde sa prvoplánovite tvoria módne vízie pre blízku aj vzdialenú budúc-
nosť pomerne mierne a mohlo by sa tak zdať, že snaha poňať vrchné oblečenie ako výrazný tepel-
ný ochranný element bude potlačená. Ľudia sa však obliekajú vo všetkých zemepisných šírkach, 
od pólu k pólu, od rovníka na sever i na juh. Tak aj krajiny, ktoré nestoja práve pri zrode „módnej 
tvorby“, využívajú široké spektrum ponuky „zimných“ odevných špecialít.
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Materiály – veľmi ľahké nylonové typy sa využijú 
na zateplené prešívané kabáty, bundy, bomberky,  
ale ani vložkové zateplenie ostatných typov takmer 
nič neváži a funkciu ochrany dokonale zabezpečí. 
Syntetické a bavlnené „ťažké“ typy opatrené fóliou 
či inou nepremokavou úpravou sa uplatnia na 
parky, kabátiky i bundy rovnako ako na vlnárske 
typy vychádzajúce z tradičných materiálov, ako sú 
zaplstené súkna, vlasové typy, duble i rôzne spojené 
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konglomeráty s patričnými funkčnými úpravami.  
Z netradičných materiálov možno spomenúť plete-
niny a technické vrstvenie rôznych syntetických aj 
klasických materiálov.

Vzory a povrchy – kresbové námety súvisia so 
skladbou konečného outfitu a pohybujú sa od hlad-
kých, niekedy lesklých typov, cez jemne zrnité  
a štrukturálne povrchy po výraznú kresbu kár aj 
tradičných makro vzorov, ako je rybia kostra, kohútia 
stopa či glenček. Pridávajú sa umiernené aj nápadné 
verzie tartanových kár, a to tiež s výraznou fareb-
nosťou.

Formy – v súlade s celkovou trendovou ideológiou 
ide o štíhle, pohodlné strihy, a to najmä u tradičných 
typov, ako sú vlnené plášte po kolená, či pohodlné 
krátke kabátiky s jednoduchou nevýraznou fazónou, 
občas sa objaví dvojradové zapínanie. Športovo 
ladené typy majú veľmi pohodlnú, často aj ľahko 
objemnú formu, čo umožní pridávanie vnútorných 
vrstiev, dôraz sa kladie najmä na pohodlie a voľnosť 
pohybu. Športové a outdoorovo exponované typy 

Ga
rc

ia

Pe
dr

o D
el 

Hi
er

ro

Ga
rc

ia

Mi
ao

ra
n



TRENDY

12

majú dômyselne vymyslenú strihovú konštrukciu 
s mnohými funkčnými detailmi vrátane lepených 
švov a zatavených zipsov – to už sú technológie, 
ktoré presahujú rámec nutnosti použitia pri bežných 
odevoch, avšak aj do tejto oblasti zasahuje MÓDA.

Detaily – vysoko kvalitné a funkčné vnútorné 
vybavenie je súčasnou nevyhnutnosťou. Veľa vre-
ciek pre potrebné veci aj pripínacie zatepľovacie 
vložky predĺžia interval nosenia na maximum, skryté 
zapínanie, vonkajšie vrecká, zipsy, primerané goliere 
i fazóny, ozdobné náramenníky, nášivky, logá, ale i 
kožušinové kapucne a ďalšie detaily posúvajú bundy 
a plášte k záujmovým okruhom, či už je 
to tematika inšpirovaná vojenskými 
tendenciami  alebo vycibreným vku-
som elegantných gentlemanov. 

Farby –  paleta začína pri neutrál-
nych farbách –  čiernej, temnej 
modrej, pridáva sa škála šedých 
odtieňov okrem vojenskej 
zelenej, objavia sa aj 
výrazné módne fareb-
né odtiene fialovej, 
zelenej, tyrkysovej, 
oranžovej a červe-
nej a ich kombi-
nácie.

MÓDA REVUE máj 2018
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Avantgarda síce nie je predmetom konfekčného 
spracovania, je však potrebné dodať, že sa presa-
dzuje v úplne nekonvenčných typoch plášteniek  
a predimenzovaných formách, predĺžených dĺžkach  
a hoci aj v symbolických námetoch potlačí.

Nemôžeme vynechať ani kožené kožušinové 
plášte, bundy a mnoho zateplených viest, ktoré nič 
nevážia, ale hrejú.

MÓDA REVUE máj 2018
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Z materiálov sa ku pravým kožušinám pridajú aj umelé  
s dlhým vlasom, tiež  hustý plyš, klasické počesané aj hladké 
vlnárske kvality, ale aj novodobé syntetické typy so zateplením 
a geometrickým či ozdobným prešívaním a leskom, niekedy 
kovovým.

Aktuálnou formou je zavinovací objemný strih, rozšírená 
silueta v tvare písmena „A„ a rovné typy. Dĺžky sú nad 
kolená alebo do polovice stehien, niektoré kabátiky 

Dámska ťažká konfekcia na jeseň a zimu 2018/2019

Zahalená  
do elegancie a krásy
Jč,  foto: Image.net - mBfW madrId

Obaľovať, zabaľovať, otepľovať,  rozmaznávať – v tomto duchu sa ponesie budúca jesenná a zimná 
sezóna v oblasti vrchného ošatenia, ktoré je súčasťou celého zimného a jesenného outfitu v dám-
skej móde. A „obaly“ budú ľahké, často chlpaté, pestré vo farbách a ich kombináciách, progresív-
ne v typoch a kvalitách, ale aj v strihových formách. Napriek tomu, že aj do tejto oblasti zasahujú 
športové vplyvy, dá sa povedať, že značná časť typov ponesie punc novej elegancie a krásy.
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majú dĺžku do pása, niektoré sú naopak pod sedaciu líniu, 
objavujú sa aj dlhé variácie. Mnohé typy majú predimenzované 
goliere, fazóny, kapucne, vrecká, zapínanie v jednom aj v dvoch 
radoch na nápadné gombíky, iné sú zavinovacie s opaskom. 
Zdanlivo veľký objem je vyvážený odľahčenými materiálmi, 
inokedy ho vytvoria bohaté vlasové kreácie.
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Jednofarebné typy sa striedajú so vzormi obrích 
kár a glenčeku, alebo sa kombinujú rôznorodé 
materiály do fantazijných patchworkov či pruhov, 
a to platí aj pre dlhovlasé, bohaté materiály. Farby 

budú pestré a nápadné: jasná červená, sýta 
žltá, tyrkysová, fialová, modrá, ružová, oran-
žová a biela... Niektoré farebné kombinácie 
majú už bližšie k amazonským papagájom 
než k dámskej elegancii, ale prečo by 
nemohla byť vo svete plnom katastrof 
móda veselá?!

Treba podotknúť, že v módnej ponu-
ke pretrváva rad športovo riešených 
kabátikov aj elegantných plášťov. Ani 
dámska móda sa nevyhýba vysoko 
technickým typom búnd a kabáti-
kom športového charakteru pre 

outdoorové a mestské aktivity vo 
voľnom čase.

17MÓDA REVUE máj 2018
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Kovaná bránka do starej vily v Bratislave, kde je 
ukrytý ateliér prominentného návrhára, vyzerá roky 
nepoužívaná. Je však odomknuté a tunelom z kríkov  
a starých stromov sa dostanete priamo do rozprávkové-
ho ateliéru s najkrajšími róbami na Slovensku.

Je deväť hodín, no Boris je už v pracovnej dyna-
mike, žiadne bohémske lenivé ráno napriek tomu, že 
vonku husto prší. Ponúkne mi pohodlné kreslo vínovej 
farby a sám si sadne len obkročmo na obyčajnú sto-
ličku. Prechádzam rovno k tomu najpálčivejšiemu, čo 
ma sem priviedlo. Začiatkom mája predstavil dizajnér 

svoju prvú ready-to-wear kolekciu v spolupráci s firmou 
d´Fashion (dF). Značku Hanečka som však vnímala 
vždy ako striktné Haute Couture, ako najvyššiu úroveň 
krajčírstva. 

Zmenilo sa niečo zásadné?
Ja milujem módu celkovo. Či už je to móda v divadle 

alebo len objektová móda v galériách. Alebo je to móda 
pre väčšinu nedostupná, veľké róby, ale mám rád aj 
obyčajné tričká, kabáty a košele. Prosto taká ležérna 
žena. Keď sa ma klientky nesmelo opýtajú, či by som 
vedel spraviť normálne nohavice s blúzkou do roboty, 
odpoviem jasné, že vedel. A práve že ma to baví, len tu 
nie je na to priestor. 

Z akého hľadiska?
Bežné veci nemôžu stáť toľko ako róby. Ale ten čas, 

ktorý do návrhu investujete, je možno rovnaký. Nápad, 
ako urobiť jednu krásnu košeľu, ktorá je normálna, ale 
pritom veľmi zaujímavá, možno trvá dlhšie ako čipkové 
šaty. Alebo jednoduché šaty sú omnoho ťažšie ako pre-
volánikovaný pompézny model. Je omnoho náročnejšie 
urobiť to tak,  aby to nerobilo bruško, išlo v čistých 
líniách. Dokonca aj ušitie môže byť ťažšie. 

Vždy som sa domnievala, že úplne odmietate robiť ready-to-we-
ar módu. Bolo to moje nesprávne chápanie alebo sa u Vás niečo 
zmenilo?

Dostal som ponuku od Erika Šimčiska (riaditeľ 
značky dF, pozn. red.). Ja by som nikdy neodmietol 
robiť konfekčnú módu. Len sa málo o tom rozpráva  
a nikdy som sa na tú tému nevyjadril.

Ale mohli ste do toho ísť aj sám pod značkou Hanečka...
Nemohol. Na Slovensku nie je na to kapitál. Neviete 

si predstaviť, koľko stojí výroba tej kolekcie. Preto to 
na Slovensku robí tuším len Donna Rossi. My nevieme 
zohnať normálne sponzorstvo ani na Fashion Live.

Čo zahraničný kapitál?
Nikto ma zatiaľ neoslovil. Viem jedine o zahranič-

nom dizajne, ktorý sa tu vyrába, ako napríklad Makyta, 
ktorá šije saká pre značku Balmain. Ale to je iný prípad.

Vráťme sa spät k dF. Išlo o ponuku, ktorá sa neodmieta.
Ja som bol tým nadšený. Veľmi ma zaujalo, že je 

to rodinná firma s osobným prístupom. Podobne ako 
Fendi, kde je päť sestier a Lagerferld a musíte sa s nimi 
stmeliť. Je to intímne. V dF sú kultivovaní ľudia, ktorí 
vedia presne, čo chcú. Presne poznajú trh, a preto sa 
im darí. Majitelia a modelári mi vyhovujú aj po techno-
logickej stránke. Častokrát robia módu diletanti, ktorí 

Ela DEkánková

Rozplýva sa nad strhujúcimi prednáškami Josefa Ťapťucha, ktoré vraj musíte zažiť.  
Občas sa hanbí, že robí v móde, hlavne keď vidí správanie niektorých instagramových 
dám. A myslí si, že návrhári by nemali tak prežívať svoju dôležitosť a mali by byť ochotní 
hrať aj druhé či tretie husle. S Borisom Hanečkom sme sa porozprávali o jeho prvej  
konfekčnej kolekcii aj práci s celebritami. 

Boris Hanečka 

Musíte mať jasnú cieľovku, 
inak sa stratíte v kreativite

MÓDA REVUE máj 201818

Boris Hanečka (foto: Štefan Sekáč)

Hanečka je známy svojimi spoluprácami s celebritami 
– herečka Zdena Studenková, styling B. Hanečka  
a Hana Převrátilová, foto: Jakub Klimo

Kolekcia Paternoster z Fashion Live! 2014 
(foto: archív Borisa Hanečku)
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majú vkus, no u dF sú to roky skúsenosti. Ale poviem 
vám, je to tvrdá robota.

V čom presne?
Josef Ťapťuch, môj učiteľ z Vysokej školy umelec-

koprůmyslové v Prahe, hovorieval, že móda je aj  
o disciplíne. Že to nie sú len večierky, smotánka  
a bublinky a modelky. Musíte vstávať o pol piatej každé 
ráno, aby ste išli do fabriky. Krajčírky pracujú od šiestej 
do pol tretej a musíte to stihnúť. Je to niečo úplne iné 
ako navrhovať s mojou jednou krajčírkou. Musíte byť 
pripravený a vedieť čo chcete. To je najdôležitejšia  
a najťažšia vec pre dizajnéra.

Vedieť čo chcem?
Mať jasnú ideu. Alebo sa nebáť povedať, že teraz 

neviem, čo chcem. Veľa vecí sa v procese mení a vy 
musíte reagovať, musíte vedieť, či ísť doprava alebo 
doľava. Tiež musíte mať jasnú cieľovku. Inak sa môžete 
úplne stratiť v kreativite.

Keď sme už načrtli tému lesku a modeliek, spolupracujete  
s mnohými celebritami. Po tom túži asi každý, ale nemôže to 
značke aj ublížiť? Celebrity majú svoje škandály aj mnoho tvárí.

Presne pre toto som s mnohými celebritami nerobil. 
A hlavne, ony zas tak neplatia. Sú zvyknuté dostávať 
darčeky. Zadarmo to môže byť, pokiaľ ide o veľkovýro-
bu. To nie vždy vedia rozlíšiť a človeka to dokáže pekne 
vycucať. To, čo robíme, je 50 % práca a biznis a 50% 
koníček. Naletíte vtedy, ak je to koníček. Ale mňa to 
musí aj živiť.

Ak správne dedukujem, tak už ste aj vy naleteli?
Jasné, miliónkrát. Ale už to nerobím. Nedá sa to.  

A je mi vrcholne nepríjemné, keď sa niekto nespýta, čo 

ktorý model stojí. Je to neúcta. Na Slovensku sa pritom 
mnoho ľudí preceňuje. A čím nižšia šarža celebrity, tým 
viac. Práve tá vyššia šarža si bude vážiť vašu robotu.

Ako sa podľa Vás zmenil módny biznis na Slovensku za 
posledných 13 rokov?

Jedna moja kolegyňa raz povedala vrátnikovi – my 
sme z módneho biznisu a máme tu dohodnuté fotenie. 
Ja som sa začal strašne rehotať. Nie, módny biznis 
neexistuje. Lebo tu je päť a pol firiem. Dizajnérov je 

veľa. To sú ateliéry, na mieru šitie a prezentujeme raz 
do roka kolekciu. Niekto dvakrát. To nie je biznis, to je 
autorská tvorba. Biznis je, keď sa z jednej blúzky urobí 
700 kusov a predajú sa. Biznis je Erik Šimčisko a dF. 
Biznis je Makyta. Ale tá robí skôr mzdovú prácu,  
vlastné kolekcie sú malinké. Ja by som so slovom 
biznis veľmi opatrne narábal.

Hovoríte teda, že sa za podnikateľa nepovažujete. No vystavu-
jete faktúry, riešite dodávky, zháňate nový biznis a komunikujete 
s klientmi?

Áno, ale potreboval by som Pierra Berge (dlhoročný 
CEO Yves Saint Laurent Haute Couture, pozn. red.) ako 
mal Yves Saint Laurent. Toto potrebuje každý sloven-
ský návrhár. 

Pomohlo by to, keď tvrdíte, že na našom trhu sa o biznise 
hovoriť nedá?

Áno. Ja si myslím, že napríklad Erik Šimčisko má 
tendenciu stať sa takým človekom. Niekým, kto prepojí 
odevný dizajn s biznisom, niekto, kto rozumie trhu.
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Model z najnovšej kolekcie s dF (foto: Štefan Sekáč)

Fashion Live! 2013 a model z kolekcie Samuraj 
(foto: Archiv Fashion LIVE!)

Model Vodnár z kolekcie Zverokruh  
(foto: Jakub Klimo)

Model z jednej z prvých kolekcií  
návrhára Kniha bez Slov (foto: Jakub Klimo)
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Brněnské veletrhy módy jsou jedinou B2B prezentací mód-
ního průmyslu pro český a slovenský trh. Nejpočetnější zahra-
niční účast mělo Německo, dále Slovensko a Polsko. Pokra-
čoval zájem oděvních návrhářů z České republiky i zahraničí, 
kteří se ve zvýšeném počtu prezentovali jak výstavními stánky, 
tak autorskými módními přehlídkami.

Stejně jako v minulých letech, i tentokrát byla nedílnou sou- 
částí veletrhů módy jediná trendová přednáška zahraničního 

odborníka v České republice. Obchodníci, vystavovatelé a dal-
ší zájemci v sobotu vyslechli poutavou prezentaci nizozemské 
specialistky Ellen Haeser o trendech dámské a pánské módy 
pro podzim a zimu 2018/2019. Klíčovým sdělením byl nový 
obchodní model pro udržitelnou módu. Ten reaguje na probíha-
jící proměnu spotřebitelské poptávky, která se odklání od fast 
fashion k trvalým hodnotám a jedinečnému osobnímu stylu.

Vůbec poprvé se veletrhu zúčastnily známé české módní 

Veletrhy módy opět úspěšné,  
letos poprvé s bloggerkami
MK, foto: Veletrhy Brno

Únorové veletrhy STYL a KABO ukázaly trendy pro příští sezonu i směřování oděvního, textilního a obuvnického trhu – 
rostoucí vliv bloggerů a influencerů, zájem o udržitelnou módu, pronikání nových technologií a zapojování zákazníků do 
obchodního i výrobního procesu. Expozice 241 vystavovatelů z 18 zemí předvedly kolekce téměř 800 módních značek. 

MÓDA REVUE máj 201820
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Nezvyčajné vyššie teploty a štedrá dávka slnka tohtoročnej jari pripravili 
ohromné pozadie pre celosvetovo prestížny veľtrh nábytku v Miláne Salone del 
Mobile. Už 57. ročník podujatia sa tešil extrémne vysokému záujmu odbornej i laic-
kej verejnosti. Výsledné čísla zaznamenali celkovo 434 509 návštevníkov zo 188 
krajín, pričom dôkazom mimoriadneho triumfu bol nárast zúčastnených o 26%  
v porovnaní s minulým rokom. Išlo o vydanie, v ktorom bolo evidentne cítiť mno-
ho energie, entuziazmu a najmä tvorivosti na všetkých stranách. Sám prezident 
podujatia Claudio Luti neskrýval svoje nadšenie: „Sme veľmi hrdí na úspech našej 
výstavy a na kvalitu výrobkov, ktoré sa tu prezentovali. Snažili sme sa ponúknuť 
naozaj to najlepšie, čo tento sektor momentálne má, spolu so zainteresovaním 
poriadnej dávky kreativity a inovácie.“ 

Celkovo sa predstavilo 1 841 vystavovateľov, z tohto počtu 27% bolo zo za-
hraničia z 33 štátov, pričom zvyšok boli domáci Taliani. Dôležitá medzinárodná 
účasť sa podpísala na definovaní najaktuálnejších kontúr nábytku a dizajne, ktorý 
oživí naše interiéry v najbližšom období. Upútala ponuka severských výrobcov 

– švédskeho, dánskeho či nórskeho, ktorí prostredníctvom rôznej typológie pro-
duktov predviedli sviežu, jednoduchú a zároveň pokrokovú líniu štýlu. Ekologické 
zmýšľanie a využitie „zdravých“ materiálov bolo vidieť všeobecne vo veľkej miere. 
Medzi tvarmi sa striedali zvlnené, zúžené a prirodzené verzie. Minulosť je stále 
veľmi populárna a väčšina výrobcov sa snaží bodovať práve vďaka nej, oživením 
niekdajšieho nábytku zakomponovaním moderných prvkov. Na výstave nechýba-
li ani výrobky s výrazne vyjadreným štýlom, snažiace sa dominovať v interiéri 
svojím tvarom, vzácnym alebo netypickým materiálom, zameraním na detaily, či 
neprehliadnuteľnému a diskutabilnému vyjadreniu, aké je často charakteristické 
pre gýč. 

Spomedzi farieb zaujali zo 70-tich rokov populárna oranžová a aj o čosi pokoj-
nejšia zelená. Zadefinovať hlavnú tendenciu nábytku na rok 2018 je nemožné, lebo 
sám Salone del Mobile potvrdil, že v súčasnosti neexistuje jediný štýl. Takisto vyše 
tisíc sprievodných akcií rôzneho druhu, zahŕňajúcich rôzne sektory a sféry života 
na pôde samotného mesta v rámci Fuorisalone potvrdilo už opakovane, že toto 
podujatie nie je spojené výhradne s nábytkom. Ak je možné niečomu v súčasnosti 
prisúdiť neuveriteľný potenciál v širokých rozmeroch, tak Miláno dokumentovalo, 
že je to práve dizajn.

Unikátny dizajn z Milána 
Salone del Mobile 2018, Miláno 17. 4.-22. 4. 2018

MIlÁno, MonIKA KollÁroVÁ, foto: ArchíV AutorKy

bloggerky, které vybraly modely pro speciální přehlíd-
ku BLOGGERS & DESIGNERS SHOW. Michaela Sala-
čová a Nikol Moravcová zvolily z nabídky vystavova-
telů každá šest inspirativních outfitů. V rámci přehlíd-
ky se představily také zahraniční návrhářky Saray del 
Saz a Debbie Brown s kolekcemi alternativní módy, 
večerních šatů a luxusních svatebních rób. 

52. veletrhy módy STYL a KABO se uskuteční v termínu 
18.–20. 8. 2018. Aby účast na veletrzích byla pro fir-
my i nadále ekonomicky zajímavá, je opět možné 
využít zvýhodněných cen za včasné podání přihlášky. 
Uzávěrka přihlášek spojená s 10% slevou proběhne  
k datu 23.5.2018.

Podrobné informace naleznete na www.styl.eu 
nebo www.kabo.cz.
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Ako je už rokmi pravidlom, išlo o precíznu selekciu 
výrobcov s vysokých profilom sortimentu, zainteresova-
ných v neustálom výskume a experimentovaní s estetic-
kým aspektom výrobkov ako aj s produkčnými techno- 
lógiami, a najmä rešpektujúcich životné prostredie. Úspe-

chom podujatia a potvrdením jeho prestížnej pozície na 
medzinárodnej scéne bol zvýšený záujem návštevníkov 
zo zahraničia, ktorí predstavovali 75% z celkového poč-
tu, s nárastom o 5% v porovnaní s minulým rokom. Opro-
ti tomu bol zaregistrovaný úbytok talianskych zástupcov 
o 10%, čo podľa riaditeľa podujatia Maura Cavelliho len 
potvrdilo súčasný vývoj na domácom talianskom trhu. 

Spomedzi návštevníkov, medzi ktorými dominovali ako 
každoročne zástupcovia z Veľkej Británie, Nemecka  
a Francúzska, zaujala zvýšená účasť o 27%  obchodní-
kov z Poľska, a taktiež nárast záujmu o 4% z ďalekého 
Japonska. 

Výstava poskytla širokouhlý pohľad na aktuálnu 
produkciu a tendencie v sektore. Typológia výrobkov 
zahŕňala poťahové tkaniny na nábytok, závesy a prís-
lušné doplnky. Ukázalo sa, že popri populárnom žakáre  
a zamate, ale i prírodných tkaninách ako je ľan, čoraz 

viac priestoru dostávajú zmiešané materiály, k prednos-
tiam ktorých sa radí nielen recyklovateľný charakter, ale 
aj všestranná adaptácia a praktická údržba. Paleta farieb 
a vzorov má tiež široký rozmer. Zatiaľ čo prírodné mate-
riály si udržiavajú neutrálny kolorit, pri ostatnom sorti-
mente látok možno nájsť ostro sýte jednofarebné verzie, 
pastelové tieňovanie geometrií alebo tiež bohato a pestro 
dekorované tkaniny s výraznými motívmi. Stúpa tenden-
cia výrobcov podriadiť sa zdravému procesu produkcie 
bez použitia látok škodlivých pre životné prostredie  
a poskytnúť materiály s dlhotrvajúcou kvalitou. 

Spestrením mimoriadne zaujímavého Proposte 2018 
bola aj účasť uznávaného architekta a dizajnéra Maria 
Belliniho, ktorý sa mimochodom v roku 1986 podieľal na 
projektovaní expozičného centra v Cernobbiu a tohtoroč-
nú výstavu dekoroval kompozíciou z 230 kusov látok.

MONIKA KOLLÁROVÁ, FOTO: ARCHÍV AUTORA

Sektor bytových textílií a príslušných doplnkov upriamil svoju pozornosť začiatkom mája na me-
dzinárodnú výstavu Proposte v talianskom Cernobbiu. V poradí 26. vydanie podujatia predstavilo 
najaktuálnejšiu ponuku prostredníctvom kolekcií 89 vystavovateľov, medzi ktorými figurovalo  
42 talianskych a 47 zahraničných spoločností. 

Aznar Textil

Medzinárodný záujem o kvalitné  
dekoračné tkaniny rastie 
Proposte 2018, Cernobbio, 2. 5.- 4. 5. 2018

Villa Erba Ceornobbio, dejisko Proposte

EnzodegliAngiuoni 

Expozícia Maria Belliniho

Baumann Dekor
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Trenčín Mesto Módy 2018
JJ

Fashion LIVE! Film Festival odštartoval VIP premiérou 18. apríla a pokračoval nasledujúce tri dni bohatým programom v priestoroch Cinema City  
v nákupnom centre Aupark v Bratislave. Celkovo divákom predstavil až 35 filmov a krátkych videí, ktoré módu predviedli aj ako súčasť umenia.  
Ide o vôbec prvý filmový festival venovaný móde, ktorý prináša módne podujatie Fashion LIVE! spoločne s nákupným centrom AUPARK.

Fashion LIVE! Film Festival slávnostne otvoril  
v prvý deň film The Gospel According to André, kto-
rý zachytáva život svetoznámeho editora a štylistu  
Andrého Leona Talleya. Spolu s ním sa vo filme obja-
vila aj Anna Wintourová, Whoopi Goldbergová, Tom 
Ford či Karl Lagerfeld. Chlapec, ktorého vychovávala 
jeho babička, už od detstva rád čítal a vyrastal s časo-
pisom Vogue v ruke. Verejnosť zaujal svojou neomyl-
nou schopnosťou odhaliť talent a potenciál u dovtedy 
neznámych dizajnérov. 

Milovníkov módy počas festivalu potešili biogra-
fické filmy o dizajnéroch alebo zaujímavé dokumenty  
z prostredia módneho odvetvia. Program festivalu 
bol pestrý v každom smere, aby čo najbližšie priblížil 
divákom tvorbu dizajnérov, prípravy módnych kolek-
cií a prehliadky na mólach. Zároveň im dal možnosť 
vychutnať si umeleckú stránku módneho priemyslu, 
ktorá zohráva v módnych premietaniach významnú 
úlohu. 

„Sme veľmi radi, že do programu festivalu sa nám 
podarilo získať úplné novinky, ktoré doposiaľ neboli 
zaradené do distribúcie slovenských kín. Program 
sme zámerne rozdelili do niekoľkých sekcií, ktoré sa 
dotýkajú rôznych tém v oblasti módy. Zaujímavá bude 
aj samostatná sekcia krátkych slovenských a českých 
filmov, ktorá by mala byť zároveň aj impulzom pre 
ďalšiu filmovú tvorbu zameranú na módu,“ vysvetľuje 
manažérka projektu Fashion LIVE! Zora Husarčíková. 

Časť programu sa na festivale zameriavala na 
filmy o svetoznámych dizajnéroch a osobnostiach  
z oblasti módy, diváci sa mohli stretnúť aj s lokálnymi 
dizajnérmi, nechýbal ani filmový portrét Jakuba Jah-
na. Zaujímavosti a novinky z oblasti udržateľnej módy 
a recyklácie ponúka festival vo filmoch ako Slowing 
Down Fast Fashion alebo Out of Fashion.

Veľké lákadlo si podujatie Fashion LIVE! pripra-
vilo aj pre talentovaných mladých filmárov. Práve 
pre nich sa po prvýkrát spúšťala súťaž o natočení 

videodokumentu z aktuálneho ročníka Fashion LIVE! 
2018. Súťaž s názvom Opencall sa pre nadšených 
uchádzačov koná do konca mája. Pre kreatívnu rea-
lizáciu dokumentu je vyčlenená čiastka v hodnote až  
2 000 €. Premiéru zažije dokument na budúcom roční-
ku filmového festivalu Fashion LIVE! 2019. 

Či už v podobe pestrej ponuky vystavujúcich firiem alebo prostredníctvom rozsia-
hleho sprievodného programu, workshopov, prednášok, výstavy ľudových krojov, mód-
nych prehliadok alebo vystúpenia populárnych spevákov. Skvelou bodkou na záver 
akcie bol veľkolepý  gala večer s vyhlásením víťazov súťaže ZLATÁ FATIMA a TOP 
DIZAJNÉR ROKA 2017.

Druhý ročník znovuzrodenej medzinárodnej výstavy Trenčín Mesto Módy 2018 sa 
uskutoční v termíne od 14. 9.-15. 9. 2018 v areáli Expocentra v Trenčíne. O tom, kam 
bude smerovať a čo pripraví pre vystavovateľov a návštevníkov sme sa opýtali hlavnej 
organizátorky a riaditeľky výstavy TMM Jany Jankovičovej.

Ako koncipujete 2.ročník výstavy TMM po skúsenostiach z prvého ročníka?
Od začiatku som sa snažila výstavu TMM koncipovať ako štýlovú kontraktačno-pre-

dajnú výstavu. Myslíme si, že prvý ročník splnil naše očakávania aj oča-
kávania návštevníkov. Výstavu TMM chceme do budúcna orientovať skôr 
na predajnú výstavu, kde sa môže široká aj odborná verejnosť oboznámiť 
s kvalitnými slovenskými výrobcami, módnymi dizajnérmi a hand made 
výrobcami. Chceme ponúknuť najväčší predajný festival módy pre odbor-
nú a širokú verejnosť, nechceme  sa v princípe venovať len kontraktom. 
Skôr nám ide o to, aby sa široká verejnosť dozvedela o všetkých kva-
litných slovenských a českých výrobcov odevov a doplnkov, posilniť 
imidž firmy a poskytnúť širokej verejnosti možnosť priamo na výstave 
zakúpiť si vystavovaný tovar. 

Ako sa snažíte prilákať nových návštevníkov na výstavu TMM tento rok?  
Čo nového ste si pre nich pripravili?

Tento rok sa chceme viac zamerať na rodiny s malými deťmi, 
mladých ľudí a ľudí v produktívnom veku. Pre rodiny s malými deťmi pripravujeme 
osobitný detský pavilón s kvalitnou detskou módou, doplnkami a hračkami spolu so 
sprievodným programom pre všetky detské vekové kategórie. Veľký priestor ponúk-
neme odborným školám, ktoré budú prezentovať priamo na výstave tvorbu svojich 
najlepších študentov s cieľom podporiť tých najtalentovanejších v oblasti módneho 
návrhárstva. Naším cieľom je spojiť módu s každodenným životom, zviditeľniť kvalit-
né odevné spoločnosti a podporiť vyštudovaných dizajnérov spôsobom prepojenia na 
kvalitné odevné spoločnosti a týmto spôsobom im hneď po dokončení štúdia nájsť 
uplatnenie priamo v praxi.

Okrem toho sa návštevníci môžu opäť tešiť na veľké módne prehliadky a kvalitný 
sprievodný program.

Medzinárodná výstava Trenčín Mesto Módy 2017, ktorá sa vrátila takmer po 10-tich rokoch do Trenčína, otvorila svoje brány minulý rok  
v septembri na výstavisku Expocenter v Trenčíne. Organizátori zaplnili všetky pavilóny na výstavisku kvalitnými slovenskými a českými odevný-
mi spoločnosťami, hand-made výrobcami a módnymi návrhármi, čím splnili to, čo pred výstavou sľúbili. 

Premiéra prvého Fashion LIVE! 
Film Festival odštartoval v kinosálach maratón toho najlepšieho zo sveta módy

ZdroJ a foto: dynamic relations
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Presvedčivý dôkaz symbiózy 
módy a dizajnu
monika kollárová, miláno, foto: archív autorky, lulop

Keď sa Miláno ponorí do atmosféry Milano Design Week, jednej zo svojich najveľkolepejších udalostí 
v roku, v ktorej hlavnú úlohu predstavuje veľtrh nábytku Salone del Mobile a sprevádza ho v širokom 
zábere teritória mesta i populárny “festival” sprievodných podujatí Fuorisalone, akoby vo svete kreatívne-
ho priemyslu došlo k novým medzníkom. 

Snaha módnych značiek konkrétne prejaviť sympatie 
k dizajnu práve pri tejto príležitosti nie je síce ničím no-
vým a náhodným na scéne, ale originalita vzájomných 
projektov a obdivuhodný nárast zainteresovaných zá-
stupcov módy v sektore nábytku prekvapili i pri tohto-
ročnom vydaní oboch podujatí. 

Presne pred tridsiatimi rokmi sa začal odvíjať príbeh 
s nábytkom módneho domu Fendi a práve týždeň dizaj-
nu bol príležitosťou osláviť tento historický okamih. Po-
pri účasti priamo na výstave Salone del Mobile, prispela  
k významnej udalosti aj predajňa luxusných značiek  
Luxury Living s expozíciou troch symbolických výrob-
kov – kresla na spanie Cosima a pohoviek Eros a One. 
Naopak najnovšia kapsulová kolekcia, pod ktorú sa pod-
písal francúzsky architekt a dizajnér Thierry Lemaire, 
zahŕňajúca stôl a stolík Beaune a pohovku Constantin, 
našla zasa svoj priestor v obchode Fendi Casa priamo 
na vychýrenej ulici via Montenapoleone. 

Talianska značka Anna Baiguera, špecializujúca sa 
od roku 2009 na výrobu balerínok a dámskej obuvi s 

nízkym podpätkom, prezentovala nové balenie svojich 
produktov. V spolupráci s milánskou školou dizajnu IED 
vytvorili puzdro – lampu s názvom v preklade „Pilulka 
šťastia“. Mimoriadne originálny obal v tvare kapsule spĺ-
ňa nielen funkciu obalu na topánky, ale poslúži aj ako 
led osvetlenie. 

Opakovanú možnosť preniesť svoju filozofiu od šiat 
k nábytku využil ďalší módny velikán Missoni, ktorý na 
výstavisku predstavil Horoscope Collection, sériu 12 
symbolov čínskeho horoskopu zobrazených na vysoko 
kvalitných prikrývkach na sedačky, na vankúšoch a tak-
tiež na drevených stoloch. 

Versace Home si pripomenula svojho zakladateľa 
Gianniho Versaceho v najnovšej kolekcii nábytku, po-
značenej typickými prvkami šarmu a luxusu. Barokové 
potlače, motívy medúzy a zlaté dekorácie sa alternujú 
na nábytku a príslušných doplnkoch. Zvláštnu pozor-
nosť láka v inovovanom vyhotovení ponúkané kreslo 

Vanitas, inšpirované stoličkou Ľudovíta XV., ktoré Gianni  
pôvodne kúpil od francúzskeho starožitníka. 

Luxusná talianska značka okuliarov Pugnale pred-
stavila kapsulovú kolekciu v limitovanej edícií Audrey, 
ktorú navrhol newyorský architekt a umelec Hani  
Rashid, mimochodom brat svetoznámeho dizajnéra  
Karima Rashida. Výsledkom tejto prestížnej kolaborácie 

sú tri páry okuliarov, každý z nich jedinečný v materiá-
loch a v expresívnosti. Skulptúrový a dynamický model 
Fiano uchváti dekorovaním prostredníctvom sínusového 
prepletenia, vytvárajúc optický efekt 3D. Silnú dávku 
geometrie predstavuje zasa model Persan, zatiaľ čo 
dierkovaná oceľová štruktúra so vzácnymi doplnkami  
v galvanicky zlatom odtieni v modeli Arilla zlučuje v jed-
nom výrobku hi-tech a remeselnícku bravúru.

Kvalita a inovácia štýlu i technológie sú hlavný-
mi znakmi novej lampy Toy z dielne kráľa plastového 
nábytku a doplnkov Kartell, ktorý uviedol spoluprácu 

s módnym brandom Moschino vypožičaním si jeho le-
gendárneho symbolu – medvedíka. Lampa je schopná 
oživiť interiér vďaka svojmu originálnemu vzhľadu, oko-
renenému riadnou dávkou irónie v nápise „This is not  
a Moschino Toy“. 

Talianska značka denimu a neformálneho oblečenia 
Reply poskytla priestory svojho milánskeho showroomu 
výrobcovi dekoratívnej keramiky Bosa na prezentáciu 
kolekcie Primates Revolution, pochádzajúcej z dielne 
talentovanej dizajnérky Eleny Salmistraro, víťazky mi-
nuloročnej súťaže Salone del Mobile Milano Award. Ide  
o umelecké masky, ktoré dopĺňajú už známu líniu kera-
mického riadu a váz Primates. 

Sviatok dizajnu si nenechala ujsť ani posledných 
rokoch veľmi populárna značka plastových tašiek  
O bag a počas neho uviedla svoju najnovšiu kolekciu  
O bag Soft. Ako vyplýva z názvu, ide o jemnú líniu výrob-
kov postavených na prednostiach inovatívneho plastu 
XL Extralight, ktorý v pestrých a „vitamínových“ fareb-
ných variáciách dokonale vykresľuje čistý a minimalis-
tický štýl. Praktické na údržbu i v najnovších verziách si  
tieto tašky zachovávajú unikátnosť v tom, že je možné 
ich individuálne dekorovať, zvoliť si rúčky podľa vlast-
ných preferencií a vytvoriť tak ojedinelý vzhľad. Aj tento 
prejav svojráznosti a možnosti hry medzi módou a di-
zajnom boli motívom, prečo si značka O bag zvolila na 
prezentáciu práve Fuorisalone. 

Moschino  
by Kartell

Missoni

O bag

Anna Baiguera

Hani Rashid pre Pugnale
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Návrhár Boris Hanečka spojil svoje meno so známou slovenskou značkou 
dámskych odevov dF a vznikla prêt-à-porter kolekcia plná farieb a netradičných 
vzorov. Odteraz môžu Hanečku nosiť ženy aj počas bežných pracovných dní či 
slnečných nedeľných prechádzok.

Keď sa povie Hanečka, mnohí si predstavia dych vyrážajúce dizajnérske kúsky, 
ktoré sú predurčené na mólo či červený koberec. Avšak i v bežný deň si zaslúžia ženy 
nosiť oblečenie od svojho obľúbeného módneho návrhára. Práve táto myšlienka stojí 
za zrodom kolekcie prêt-à-porter de luxe Borisa Hanečku a značky dF (d‘ARAFashion).

,,Boris Hanečka je výnimočný módny tvorca, no kúsky z jeho dielne si nemôže 
dovoliť každý. Naša kolekcia na nadchádzajúce mesiace je preto príjemným kom-
promisom. Modely sú určené na bežné nosenie a sú cenovo dostupné. Zároveň im 
nechýba Borisova nápaditosť a originalita,“ prezradil riaditeľ značky dF Erik Šimčisko.

Kolekcia je limitovaná, z každého modelu sa vyrobilo približne pätnásť kusov  
v rôznych konfekčných veľkostiach. Prominentný návrhár sa pri tvorbe kolekcie nechal 
inšpirovať šesťdesiatymi a sedemdesiatymi rokmi, vtedajším bohémskym životom  
v Hollywoode a v slnečnom Saint-Tropez. Nohavice, blúzky, večerné šaty, croptopy, 
trenčkoty alebo ľahký kabát vystihujú momentálne obdobie, vrcholenie jari a očaká-
vanie leta.

„Kvety na našich modeloch budete hľadať márne. V tejto kolekcii sa držím hesla, 
že kvety majú byť vo váze a farby na oblečení,“ vyjadril sa Boris Hanečka. Módny 
návrhár tentoraz stavil na výrazné geometrické tvary a príjemné materiály, aby sa 
zákazníčky v oblečení cítili maximálne pohodlne.

Za vznikom plodnej spolupráce stojí netradičné zoznámenie sa: „Ja som dF ne-
poznal a v jednom rozhovore som prirovnal slovenskú módu k pestovaniu citrónov 
na Kysuciach. A vôbec som netušil, že takáto firma na Kysuciach existuje. Erik si to 
prečítal, a nejakým spôsobom som mu asi zalichotil,“ vysvetlil pre Móda Revue známy 
návrhár.

MÓDA REVUE máj 201826

Není to tak dávno, co proběhla tiskem smutná zpráva, že ve věku 91 let zemřel velikán světové módy a zakladatel značky Givanchy –  
Hubert de Givanchy. Plné jméno je dlouhé už proto, že tvůrce pocházel po otci z aristokratické rodiny s dávnými kořeny kdesi v Itálii. 

Tak tedy Hubert James Marcel Taffin de Givanchy, módní  
a kostýmní návrhář-výtvarník se narodil v roce 1927 v Beau-
vais. K výtvarné tvorbě a řemeslu měl blízko, po brzké smrti 
otce zůstal s maminkou u babičky v její gobelínové manufaktu-
ře a továrně na tapety. V 17-ti letech odešel studovat do Paříže 
na výtvarnou školu (Ecole des Beaux Art). V Paříži už zůstal 
a brzy se začal věnovat módnímu designu, zpočátku praco-
val pro Jacquese Faitha, později pro Roberta Piqeta, pak ve-
dle tehdy ještě neznámého Piera Balmaina u Christiana Diora  
a také dva roky tvořil modely pro extravagantní dámu módy 
Elsu Schiaparelliovou.

V roce 1952 ale otevírá svůj vlastní módní dům v Paříži 
– The House of Givanchy.  Byl jedním z prvních členů Haute 
Couture a ve 25 letech také nejmladší. Oblékal mnoho osob-
ností ze světa filmu, umění a vysoké společnosti:  Ingrid Berg-
manovou, Marlene Dietrichovou, Gretu Garbo, Marii Callasovou, 
Jacquelinu Kennedyovou a především Aundrey Hepburnovou. 
To byla jeho ikona, pro kterou mimo jiné vytvořil malé černé 
společenské šaty, ve kterých hrála v legendárním filmu Večeře 
u Tiffaniho. V roce 1954 začal dům Givanchy vytvářet vedle 
kolekcí vysoké módy i řady kolekcí pret-a-porter a později při-

pojil i parfémy. V roce 1995 velký návrhář odešel do důchodu 
na svůj zámek de Jouchet, kde také v dubnu letošního roku 
zemřel. Herbert de Givanchy získal za svou práci na nejistém 
poli módy i řadu vyznamenání, vlastní například Řád rytíře 
Čestné legie.

Dům Givanchy ovšem pokračuje ve své módní a parfémové 
tvorbě a patří mezi vyhledávaná centra módního světa. O tom 
svědčí i fakt, že při květnové královské svatbě byla nevěsta 
Megan oblečena právě do kreace domu Givanchy v bílé, střiho-
vě minimalistické, ale dokonalé róbě s vlečkou, kterou pro ni 
navrhla Claire Waight Kellerová.

Moje osobní vzpomínka je ze začátku 90. let. Už skuteč-
nost, že jsme se ocitli poprvé v Paříži byla vzrušující, ale že 
se dostaneme na přehlídku módního domu Givanchy, to byl 
sen z našeho malého módního pražského světa. Mnoho lidí ze 
společnosti, významných osobností kulturního života, novináři 
prestižních módních časopisů, fotografové s velkými objektivy 
a překrásné prostředí hotelu George V., už to byl velký zážitek. 
A přehlídka také naplnila naše očekávání o vysoké módě. O to 
větší bylo překvapení, když se do tohoto mondénního divadla 
na závěr objevil „obyčejný“ pán v bílém plášti – sám Hubert de 
Givanchy, který do poslední chvíle pracoval v zákulisí.

Hubert de GIVANCHY (1927 – 2018)
Jana čáStková

Boris Hanečka sa po prvýkrát  
predstavil v konfekcii

z kolekce Haute Couture 90. léta - House of Givanchy
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Slovensko
 5.-6. 6. 2018  Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) − odevy, textil, metráž, 

obuv, galantéria, doplnky
  www.pska.sk

Zahraničie
 12.-15. 6. 2018 Pitti Uomo (Florencia) – pánske odevy 
  www.pittimmagine.com
 12.-15. 6. 2018 Pitti Bimbo (Florencia) – detské odevy
  www.pittimmagine.com
 16.-19. 6. 2018 Expo Riva Schuh – obuv a doplnky
  www.exporivaschuh.it
 27.- 29. 6. 2018 Pitti Filati (Florencia) – priadze, úplety
  www.pittimmagine.com
 3.-5. 7. 2018  Panorama (Berlín) – pánska a dámska móda, obuv, doplnky – 

avantgardné a prémiové značky, street wear
  www.panorama-berlin.com 
 3.-5. 7. 2018 Premium (Berlín) – dámska a pánska móda, obuv, doplnky  
  www.premiumexhibitions.com
 9.-12. 7. 2018 Hong Kong FashionWeek (Hongkong)
  www.hktdc.com
 10.-12. 7. 2018 Milano Unica (Milano) – textilné materiály
  www.milanounica.it
 21.-23. 7. 2018  The Gallery Düsseldorf (Düsseldorf) – dámska a pánska móda, 

doplnky  
  www.the-gallery-duesseldorf.com
 22.-24. 7. 2018 Pure London (Londýn) – dámska móda, doplnky 
  www.purelondon.com
 8.-10. 8. 2018  CIFF (Kodaň) – dámske, pánske, detské odevy, textil, doplnky, 

obuv
  www.ciff.dk

VÝSTAVY A VEĽTRHY

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

FAVORITÉ SEZÓNY
Jč, foto: archív autorky

V módě se dnes dějí věci! Nic není zakázáno, vše je povoleno. Na názor se 
nečeká. Je to džungle, ve které se málokdo vyzná. Snad dobře odvedené 
řemeslo, nápad a správně zvolené proporce by mohly být vodítkem hodnocení. 
Na rozdíl od nekompromisních „módních policajtů“ nás ale zajímají novinky,  
a to i technické a jiné zajímavosti.

HÁČKOVÁNÍ 
Jedna z mála ručních textilních technik, které nebyly převedeny do strojové podoby 
je prastaré umění sloupků a oček – háčkování.To dokáže vytvářet nejen různorodé 
krajky a krajkoví, ale systém řetízků, oček, krátkých i dlouhých sloupků umí vyrobit 
i 3D oděvní objekty. Má to jednu vadu, poměrně dlouho to trvá, má to jednu výhodu, 
výtvor je vždy originální. Ne jinak než na modelech s kombinací šicí a háčkované 
techniky.

DOKONALÁ KONFEKCE
V souvislosti s požadavkem doby na ochranné a dokonalé uživatelské funkce oděvů 
přinesly konfekční technologie zcela nové způsoby spojování, přišívání dílů a našívání 
spojovacích komponentů. Slovo se základem šit tu není zcela na místě, jedná se sle-
pování, spojování laserovým paprskem, o podlepované švy, zatavené zipy, natavené 
kapsy. To umožňují především nové materiály, ať už spojované nebo pojící.  
I tady hraje svou roli novodobá syntetika, pojící materiál a strojové vybavení. Je nutná 
dokonalá střihová forma, protože co se jednou spojí je spojeno beze zbytku a navěky 
(na uživatelské věky). Pryč je doba, kdy šel povolit boční šev či záševek pro volnost 
 v pohybu. Oděvní výrobek s touto technikou je z lícu a rubu dokonalý, působí futuris-
ticky, je voděodolný beze zbytku a nikudy tam nefouká (pokud je zapnut).

SAMÁ DÍRA
Vzdušnost je důležitou vlastností všech 
oděvů, pro léto to platí dvojnásob. Pletař-
ská tvorba „umí“ systémem vazebních 
prvků, elektronické volby jehel a jejich 
pozic vytvářet nekonečné řady vzdušných 
krajek, krajkových vsadek pletených 
vcelku s díly, dírkované „větrání“ pro 
vysoce technické typy, ale i výtvarnou 
krásu. Dírka v pletenině se odborně na-
zývá petinet, který může být sotva okem 
postřehnutelný, ale i obří jako na modelu 
z obrázku, je to stále jen jedna z ukázek 
možností vzorování pletenin.
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Retail v obavách pred GDPR 
JuraJ Turzo, reTail magazin.sk, foTo: samphoTosTock.cz

–  „Prosím ťa, poznáš nejakého odborníka  
na GDPR?“ 

– „Áno, poznám“. 
–  „A pošleš mi na neho e-mail, aby som sa  

s ním mohol skontaktovať?“ 
– „Nie.“ 

GDPR so sebou prináša aj takéto absurdne 
úsmevné rozhovory. Podobá sa to však na reálnu 
situáciu, kedy si zákazník od vás vyžiada zrušenie 
účtu a kompletné vymazanie údajov (tzv. právo 
na zabudnutie). Ako z pozície retailera takéhoto 
zákazníka informujete o tom, že výmaz prebehol? 
Už zo zákona na neho nemôžete mať e-mail ani 
telefonický kontakt...

GDPR (General Data Protection Regulation) je 
anglická skratka výrazu, ktorý v slovenčine zname-
ná Všeobecné nariadenie na ochranu údajov a jeho 
účinnosť začína dňa 25. mája 2018 (pozn. redakcie)

Dôležité je na začiatok uviesť dva fakty: 
1. Ak ste s osobnými údajmi (ďalej len OÚ) doteraz 

zaobchádzali v súlade so súčasnou legislatívou alebo 
nad jej rámec (zákon č. 122/2013 Z.z. a vyhláška 
164/2013), požiadavky GDPR implementujete po-
merne rýchlo. Ak ste OÚ podceňovali, tak vás GDPR 
bude stáť viac úsilia a prostriedkov. A termín 25.5. je 
krkolomný, najmä pre stredných a väčších retailerov.

2. Kompetentní zástupcovia Úradu na ochranu 
osobných údajov SR sa vyjadrili, že ich úloha v čase 
po 25. máji bude hlavne edukatívna, konzultačná  
a usmerňujúca. Nie je ambíciou nikoho už 26. mája 
„šikanovať„ a udeľovať mu pokuty na hornej hranici 
hrozivých 20 miliónov eur.

 RETAILER A GDPR:  
HROZBA AJ PRÍLEŽITOSŤ

Napriek tomu, že sa okolo GDPR vytvorila atmo-
sféra obáv a strachu, nazýva sa „strašiak“ alebo 
„nočná mora“, GDPR je dobrá príležitosť pre PR. Ak 
už máte zvládnutú implementáciu a procesy, je to 
príležitosť pre komunikáciu. Dajte o tom zákazníkom 
vedieť. Upokojte ich, že máte všetko vyriešené a ne-
musia mať obavy. História si pamätá prípady, kedy 
únik dôverných informácií znamenal pre firmu pošra-
motenú reputáciu a citeľný odliv klientov. Spotrebiteľ 
bude v najbližšom období vystavený desiatkam potvr-
dzovacích e-mailov a telefonátov. Čim neskôr začne-
te oslovovať svoju databázu klientov a riešiť súhlas 
so spracovaním OÚ, tým viac budú ľudia nervózni  
a odmietaví.

Odporúčame nešetriť, ale držať sa litery nariadenia 
a až prax ukáže, kde má GDPR medzery, respektíve 
kde pribudnú úpravy na národnej úrovni. Už teraz je 
zrejmé, že legislatívci budú musieť veľa objasňovať  
a vysvetľovať. Napríklad už spomínaný e-mail po-
tvrdzujúci celkový výmaz profilu nie je uspokojivo 
doriešený. Takisto nikde nie je popísaný univerzálny 
mechanizmus, ako si firma overí, či je e-mail od klienta 
XY žiadajúci o kompletný výmaz profilu skutočne od 
klienta XY. V tomto prípade je potrebné aj zákazníka 
edukovať, aby si v nevedomosti či návale emócií nevy-
mazal profil, lebo tento proces bude nezvratný. Prišiel 
by tak napríklad o nazbierané body či históriu. GDPR 
na toto sčasti pamätá a ak zmluva trvá, napr. u mo-
bilného operátora, nie je možné OÚ a dáta vymazať.

Po novom budú musieť byť obchodníci úplne 
transparentní. Budú môcť požiadať iba o údaje, kto-
ré bezprostredne súvisia s nákupom/predajom. Na-
príklad dátum narodenia to bude asi len pri predaji 
alkoholických nápojov. Ako obchodník nemôžete 
znevýhodniť zákazníka, ktorý vám osobné údaje ne-
poskytol alebo si „kupovať“ ich poskytnutie nejakou 
protihodnotou. Pravdepodobne zaniknú aj kampane 
poskytujúce zľavu na základe veku a nakupovanie 
resp. predaj databáz (tiež bude sťažené získavanie 
údajov z verejných databáz). Zákazník musí poznať 
totožnosť firmy, ktorá údaje zbiera, informácie o tom, 
že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť OÚ do tretej kra-
jiny (pozor na nástroj Mailchimp a cloudové služby) 
a aj dobu uchovávania OÚ. Ak poskytujete údaje  
o zákazníkovi ako retailer tretej strane – povedzme 
špedičnej spoločnosti, aby mu mohla doručiť tovar – 
je to v poriadku. I tak o tomto kroku musíte zákazníka 
informovať. Mimoriadne dôležité bude OÚ pri ukladaní 
aj prenose šifrovať a dbať o to, aby s nimi pracovali 
len oprávnené osoby.

Retaileri (a nielen oni) už dlhšie angažujú v kam-
paniach svojich zamestnancov. GDPR prinesie zme-
ny aj v oblasti HR (Human Resources). Avšak HR  
a mzdové oddelenie bude musieť rešpektovať GDPR 
(lebo spracúva osobné údaje pracovníkov) a takisto 
nebude jednoducho môcť zverejňovať fotografie na 
sociálnych sieťach alebo billboardoch bez súhlasu. 
Nezabúdajte, že aj kniha jázd vašich obchodných 
zástupcov a nákupcov je osobný údaj, ku ktorému 
bude mať prístup len spomínaná oprávnená osoba. 
Zabezpečte si rôzne prenosné médiá, zariadenia aj 
USB kľúče, lebo každá strata nešifrovaných údajov už 
spadá pod povinnosť nahlásiť incident do 72 hodín. 

Zavedenie požiadaviek GDPR zároveň nastoľuje vo 
firmách poriadok a zmenu procesov. Keďže kamenný 
retail sa masívne digitalizuje, GDPR je príležitosťou, 
aby implementoval nové softvérové systémy. E-com-
merce hráči ešte dôslednejšie zvážia počet kliknutí 
pri jednotlivých krokoch nákupu a budú lepšie cieliť 
ponuky. Všeobecne čokoľvek nové už bude musieť 
dodržiavať zásadu „privacy by default“ respektíve 
„privacy by dizajn“, teda prioritne bude dbať na bez-
pečnosť a ochranu OÚ. 

 ZÁKAZNÍK A GDPR:  
OCHRANA A ZJEDNODUŠENIE

V konečnom dôsledku bude z GDPR profitovať zá-
kazník. Nebude napríklad nútený opakovane posky-
tovať rovnaké údaje. Bude pre neho aj jednoduchšie 
preniesť údaje od jednej spoločnosti k inej. GDPR sta-
novuje, že si od zákazníka môžete vyžiadať potrebné 
osobné údaje iba na jeden účel, zákazník tak nemô-
že jedným zakliknutím súhlasiť aj s kúpou tovaru aj 
so zasielaním noviniek e-mailom. Podobne tak budú 
retaileri potrebovať súhlas so spracovaním OÚ aj od 
výhercov spotrebiteľských súťaží, ktorí budú vyfotení 
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Nákupy z tretích krajín zdražejú
zdroJ: europeancommission, TouchiT.sk/p. hupka, darina ViTTekoVá

Internetové nákupy z tretích krajín, najmä z Číny ale aj Turecka sú stále obľúbenejšie najmä kvôli nižším cenám, a to aj napriek dlhším dodacím lehotám 
a riziku kvality. Vďaka týmto obchodom však prichádza Európska únia o miliardy eur na DPH. Od roku 2021 pripravuje Brusel opatrenia, vďaka ktorým 
bude on-line nakupovanie v tretích krajinách drahšie. 

Podľa analytika obchodu Ing. Ľubomíra Drahovského nákupy z tretích krajín rastú  
z roka na rok i na Slovensku. Prirodzene, informácia o opatreniach Európskej 
únie, týkajúca sa nákupov z tretích krajín (ktoré podľa súčasných informácií majú 
platiť od roku 2021) do tohto termínu zintenzívni záujem o internetové nákupy  
z uvedených teritórií. Štruktúra nakupovaného sortimentu, o ktorý má záujem naj-
mä skupina mladých a nízkopríjmových spotrebiteľov je i na Slovensku výrazná, 
čo do objemov a taktiež pestrosti. Pričom pohľad na originalitu a kvalitu nie je  
v týchto nákupoch na prvých miestach.

Podľa internetového periodika Touchit zákon, ktorý Európsky parlament schvá-
lil 5.12.2017, upravuje daňovú povinnosť na všetok tovar, ktorý príde do Európ-
skej únie z mimočlenských krajín, napríklad z Ázie. Potom sa atraktivita malých 
nákupov, najmä z Číny, rapídne zníži. Momentálne je tovar do 22 eur v špeciálnom 
režime oslobodený od DPH. Od roku 2021 by sa však mal na všetok tovar, ktorý 
príde do Európy, vzťahovať DPH 20%, ktorá je v súčasnosti na Slovensku. Teda aj 
na lacné zásielky v hodnote 1 euro.

A práve malé zásielky tvoria podľa touchit veľké percento z celkového ob-
jemu zásielok, približne 150 miliónov. Pri nich prichádza Európska únia zhruba  
o 5 miliárd eur na DPH, pretože nezdanené zásielky poskytujú priestor na daňové 
podvody. 

„Podľa súčasnej legislatívy sa clo spolub s DPH platí iba pri zásielkach, presa-
hujúcich 150 eur. To však od plánovaného roku 2021 nemá platiť a colný popla-
tok sa bude vzťahovať na každý (i keď malý) importovaný tovar. Predpokladám, 
že stratégia a vynaliezavosť, ktorá je typická najmä pre obchodníkov z tretích kra-
jín, bude hľadať predajné cesty (i keď na hrane legálnosti), ako byť pre záujemcov  
z krajín EÚ časovo i cenovo oproti štandardným importérom zaujímavými,“ hovorí 
Drahovský

Ako spomenul Drahovský, nejde len o DPH. Pri zásielkach nad 150 eur sa  
s DPH platí aj clo. Od roku 2021 spotrebiteľ zaplatí nielen DPH aj za malé zásielky 
do 22 eur, ale cena sa navýši aj o colný poplatok. Ako uvádza touchit, pokiaľ budú 
platiť od roku 2021 rovnaké podmienky ako dnes, Slovenská pošta priráta k pár 

centovému nákupu sumu 3,6 € spolu s 20 % DPH. V novom režime budú musieť 
podrobiť kontrole každý balík, takže je vysoko pravdepodobné predĺženie dodacích 
termínov na všetky objednávky, ktoré budú prichádzať do EÚ. 

Je predpoklad, že sa týmito opatreniami zníži počet nákupujúcich v tretích kra-
jinách? 

„Nepredpokladám. Kupujúci budú hľadať nové teritóriá i nákupné cesty, ako 
sa k ponukám zaujímavého sortimentu v lukratívnych cenách dostať,“ konštatuje 
Drahovský.

Adidas zatvára predajne, 
jeho najdôležitejším  
obchodom je web
zdroJ: ČTk

Nemecký výrobca športového oblečenia a obuvi Adidas zatvára kamenné 
obchody a posilňuje investície do digitálnych aktivít. Jeho cieľom je v prie-
behu nasledujúcich dvoch rokov viac než zdvojnásobiť tržby z internetového 
predaja, informoval denník Financial Times. „Naša webová stránka je najdôle-
žitejším obchodom, aký na svete máme,“ citoval denník generálneho riaditeľa 
podniku Kaspera Rorsteda.

Vlani sa tržby spoločnosti Adidas z internetového predaja zvýšili o 57 per-
cent na takmer 1,6 miliardy eur. Do roku 2020 chce firma tieto tržby zvýšiť na 
štyri miliardy eur ročne. Adidas má po celom svete približne 2 500 vlastných 
obchodov. Ďalších 13-tisíc predajní ponúkajúcich výhradne značku Adidas fun-
guje na základe franchisingových zmlúv, píše Financial Times. „Časom bude-
me mať menej obchodov, ale budú lepšie,“ uviedol podľa denníka K. Rorsted. 

s výhrou a zverejnení v on-line alebo off-line priestore. 
Uvedomme si, že napríklad pri nákupe on-line vzniká 
zmluvný vzťah, ktorý nevyžaduje súhlas so spraco-
vaním OÚ. Akonáhle už by chcel e-shop aj spracúvať 
získané údaje o nakupujúcom (čo je zvyčajné), tak 
súhlas potrebuje. 

Pre zákazníka bude ľahšie nájsť kontakty na žia-
dateľa o osobné údaje, kedykoľvek môže odvolať sú-
hlas so spracovaním osobných údajov a kedykoľvek 
môže podať sťažnosť na príslušné kontrolné orgány. 
Takmer s istotou môžeme povedať, že sa na trhu 
časom objavia aj zákazníci – špekulanti, ktorí či už  
z vlastnej iniciatívy alebo v rámci konkurenčného 
boja, budú nariadenia GDPR zneužívať. Konkrétne 
ako, to nezverejníme, aby sme neposkytovali návod. 

Obchodníkom a najmä e-commerce hráčom, pre 
ktorých sú dôležitým nástrojom komunikácie a e-ma-
iling, odborníci odporúčajú zavedenie tzv. doubleopt-in, 
teda dvojitého súhlasu so zasielaním. Ponuky budú 

posielať možno redšie, ale cielenejšie, personifikova-
né. Nemusia mať však obavy z masového odlivu zá-
kazníkov z vernostných programov alebo z masového 
odhlasovania z newsletterov. Napokon, ako počas 
Slovak Retail Summitu potvrdil Emil Huraj, obchodný 
a marketingový riaditeľ NAY, nepersonalizovaný, vše-
obecný mailing má mieru otvorenia 15-20%, naopak 
personalizovaný, na mieru šitý mailing až 60 %. Inými 
slovami, pokým budú spotrebitelia benefitovať z použí-
vania sociálnych sietí, personalizovaných newsletterov 
a ponúk, tak sa ich nevzdajú ani po 25. máji.

Pre zákazníkov všeobecne pribudne viac me-
dzikrokov. Všade budú upozorňovaní, že údaje sú 
zbierané (hoci aj anonymizovane a šifrovane) a že 
môžu kedykoľkvek nesúhlasiť s monitorovaním či 
trackovaním (napríklad „čip“ na nákupnom vozíku). 
GDPR totiž za osobný údaj považuje (za konkrétnych 
okolností) aj tlačidlo Like, cookies, geolokačné údaje, 
biometrické údaje či IP adresu. 

ČO DODAŤ NA ZÁVER?

Prvým pozitívnym prejavom GDPR je azda to, že 
sa autorovi ozvali so žiadosťou o možnosť naďalej 
spracúvať OÚ len seriózne spoločnosti a (zatiaľ) nie 
rôzni pochybní predajcovia ponožiek, akcií Amazonu 
alebo voľnopredajných liekov. GDPR teda citeľne za-
siahne priamy predaj. GDPR tak vzdialene pripomína 
obdobie, keď finanční sprostredkovatelia museli za-
čať žiadať poučenie a písomný informovaný súhlas. 
Tiež pribudlo jedno tlačivo navyše ku každému úkonu 
a zmene. V praxi toto tlačivo plné právnických zvra-
tov, podobne ako obsiahly text pri súhlase so spraco-
vaním osobných údajov, pravdepodobne nikto nečíta. 
Snažte sa teda v súvislosti s GDPR investovať čas  
a financie rozumne a spolu s požiadavkami nariade-
nia vyriešiť aj iné firemné „boľačky“.

Článok je pripravený z podkladov prezentácií, ktoré odzneli 
na konferencii Slovak Retail Summit 2018.
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Vyšetrovanie týrania zvierat  
na kozích farmách 
Zdroj APLF, MArjorie vAn eLven – FAshion United, sPrAc.dv

Juhoafrický mohérový priemysel reagoval na správu organizácie na ochranu zvierat PETA, týkajúcej sa krutostí na kozích farmách v krajine, kde sa vyrá-
ba viac ako 50 percent svetovej produkcie mohéru. „Napriek tomu, že považujeme veľkú časť správy a sprievodné zábery za vecne nesprávne a skresľu-
júce juhoafrický výrobný priemysel mohéru, spustili sme vyšetrovanie,“ povedal Deon Saayman, riaditeľ neziskovej organizácie zastupujúcej toto odvetvie 
a zodpovednej za marketing a propagáciu mohérových vlákien Mohair South Africa. 

Maloobchodníci s módou ako Hennes & Mauritz AB, Inditex, Arcadia Group  
a Gap Inc sa v súvislosti s vyšetrovaním organizácie PETA zaviazali prestať 
používať mohér vo svojich kolekciách.

Organizácia Mohair South Africa sa vyjadrila, že po ukončení vyšetrovania 
zavedie represívne opatrenia proti kozím farmám a bitúnkom, ktoré nedodržiavali 
pokyny. Môžu tiež čeliť právnym krokom podľa juhoafrického zákona o týraní 
zvierat, ktorý zakazuje zbytočné utrpenie spôsobené pôrodom, opustením, reťaze-
ním alebo uväzovaním, nedostatočným množstvom krmiva, chovaním  
v nehygienických podmienkach alebo neposkytnutím pomoci veterinára. Medzi-
tým sa neziskovka Mohair South Africa zaväzuje pozastaviť činnosť všetkých 
fariem zapletených do vyšetrovania, kým sa nezistí, či fungujú alebo nie v súlade 
so zákonom.

Juhoafrický mohérový priemysel sľubuje ďalšie audity s cieľom zabezpečiť 
udržateľnosť zákonného usmernenia. Saayman e-mailom oznámil Fashion United, 

že organizácia má vyčleneného pracovníka, ktorý zodpovedá za dodržiavanie 
pravidiel chovu a jeho udržateľnosti. Od februára sa zaviedli náhodné externé 
audity na kontrolu dodržiavania zákonných ustanovení.

„Ku dnešnému dňu kontrolovali naši úradníci približne 450 zo 700 komerč-
ných výrobcov mohéru. Hodnotiť budeme všetkých výrobcov. Čo sa týka exter-
ných auditov tretích strán, je doteraz vykonaný len malý počet auditov, keďže sa 
začali len vo februári,“ vysvetlil Saayman.

 Generálny riaditeľ dodal, že nezávislí audítori budú úzko spolupracovať  
s organizáciami na ochranu zvierat, ale nekonkretizoval, s ktorými organizáciami 
sú v kontakte. „Nezávislí audítori budú jednotlivé prípady konzultovať so zástup-
cami organizácie podľa vlastného výberu,“ povedal.

 Napriek opatreniam prijatých po sťažnosti PETA, Saayman tvrdí, že týranie 
kôz nie je bežná prax v odbore. „Angorským kozám sa v žiadnom prípade 
neškodilo úmyselne, pretože sú zdrojom obživy každého farmára,“ povedal vo 
vyhlásení.

Saaymanovi sa nepáči rozhodnutie maloobchodníkov prestať používať mohér. 
„My sme nikdy nedostali príležitosť reagovať na tvrdenia o týraní a nedostali 
sme ani možnosť prediskutovať záležitosť s niektorou so sťažujúcich sa strán  
v akejkoľvek forme. A boli sme v kontakte s množstvom ľudí z priemyslu, vráta-
ne medzinárodných nákupcov, užívateľov a predajcov. Budeme udržiavať otvore-
nú komunikáciu s každým, kto bude požadovať informácie o spore,“ povedal.

Digitalizácia módy 
Zdroj: APLF so súhLAsoM LeAtherbiZ, sPrAc. dv

Automatizovaný poskytovateľ technológie rezania Spoločnosť Lectra ne-
dávno privítala viac ako 100 profesionálov z oblasti módneho priemyslu do 
svojho moderného technologického centra na Cestase, neďaleko francúzske-
ho Bordeaux, aby preskúmala skutočné aplikácie digitalizácie v móde.

Podujatie, ktoré sa uskutočnilo pod názvom „Fashion Goes Digital“ sa zú-
častnili zainteresované strany z 20 krajín. Spoločnosť Lectra poskytla náv-
števníkom ukážku nového plne automatizovaného riešenia pre módu a odevy. 

Medzi témami diskutovanými počas podujatia boli digitálna budúcnosť vý-
voja produktov, nové obchodné príležitosti pre módne spoločnosti a ako môže 
strojový vývoj pomôcť predpovedať dopyt spotrebiteľov a vyhnúť sa odpadu.

Prítomní boli aj zástupcovia dvoch spoločností so sídlom v Srí Lanke, Bran-
dix a MAS Kreeda, aby sa podelili o svoje skúsenosti so zákazníkmi spoloč-
nosti Lectra.

Po tejto udalosti vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Lectra Céline 
Choussy Bedouetová uviedla: „V minulom roku sme predstavili našu straté-
giu, v ktorej sme označili priemysel a digitalizáciu za kľúčové motory. Naším 
cieľom je ukázať, že máme to, čo pomôže našim zákazníkom uspieť v tejto 
dobe. Naša najnovšia rezacia miestnosť 4.0 ukazuje, že už nehovoríme len  
o budúcnosti módy, v súčasnosti ňou žijeme.“

 

Prevádzka: Kysucká cesta 3  
010 01 Žilina, Slovensko 
tel. / fax : 041 5624 548 
mobil : 0903 501 105   
e-mail : dubeckufner@stonline.sk
www.dubeckufner.sk
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Nová technická norma pre hodnotenie 
zdravotnej bezpečnosti výrobkov z kože 
ing. joZeF Šesták, csc.

V celom svete sa čoraz viac zdôrazňuje trend zvyšovania bezpečnosti pri používaní výrobkov, ktoré môžu priamo alebo nepriamo 
ohroziť zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Tzv. humánna ekológia už prenikla do podmienok textilnej a odevnej výroby, čoraz 
intenzívnejšie rezonuje aj v kožiarskej výrobe, a to nie len z hľadiska zaťaženia odpadových vôd z garbiarskej prevádzky.

Medzinárodné združenie OEKO-TEX®, ktoré združuje celkom 18 významných 
textilných, kožiarskych a plastikárskych ústavov, pripravilo v priebehu roka 2017 
novú technickú normu, ktorú začalo v praxi uplatňovať od začiatku roku 2018.

LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® je celosvetový jednotný a nezávislý systém 
skúšania a certifikácie kože a kožených výrobkov vo všetkých stupňoch výroby. 
Cieľom uvedeného systému je zabezpečiť, aby výrobky neobsahovali zdraviu 
škodlivé chemické látky.

Medzi základné sledované parametre, ktoré sú zahrnuté medzi kritéria  
v systéme hodnotenia podľa normy LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® patria 
nasledovné:
- špeciálne zakázané azofarbivá - polycyklické aromatické uhľovodíky
- karcinogénne a alergénne farbivá - stálofarebnosť a hodnota pH
- formaldehyd - ftaláty a organické zlúčeniny cínu
- chlórované fenoly, benzény a toluény - biologicky aktívne produkty a retardéry
- extrahovateľné ťažké kovy   horenia
- pesticídy - zápach

Výrobky z kože sú rozdelené do 4 tried, z ktorých 
každá má vlastné limity pre obsah potenciálne 
nebezpečných chemických látok.

Do I. triedy výrobkov sú zahrnuté výrobky pre 
dojčatá a deti do 3 rokov (napr. kožené odevy, 
obuv, ovčia koža, kožušiny, rukavice).  

II. trieda výrobkov zahŕňa výrobky nosené v pria-
mom kontakte s pokožkou (napr. obuv, kožené 
nohavice, kožená spodná bielizeň a pod.)  
Do III. triedy patria výrobky, ktoré 
nie sú v priamom kontakte  
s pokožkou (napr. kožené vesty, 

kožuchy s podšívkou, kožené 
kabelky, kožené opasky a pod.). 
Posledná, IV. trieda výrobkov patrí 

dekoračným a čalúnnickým 
materiálom (napr. nábyt-
kárske kože, koža pre 
automotive a pod.)

Je potrebné zdôrazniť, že pri certifikácii výrobkov sa musia skúšať na obsah 
škodlivých a nebezpečných chemických látok všetky ich komponenty. To zname-
ná: koža, kožušina, textilné súčasti výrobku ako podšívka, výplnkový materiál, 
štítky, šijacie nite, elastické šnúry, guma, kovová a plastová galantéria, pracky  
a zipsy a pod.

Na záver je potrebné podotknúť, že jediným akre-
ditovaným skúšobným laboratóriom na území 
Slovenskej republiky a Českej republiky, 
ktoré je poverené vykonávať náročne 
analýzy obsahu potenciálne škodlivých 
chemických látok nielen v textilných, 
ale aj kožiarskych výrobkoch je  
Výskumný ústav textilnej chémie (VÚTCH) –  
CHEMITEX, spol. s r.o. v Žiline, ktorý je aj 
členom medzinárodného združenia 
OEKO-TEX® so sídlom v Zürichu.

V spolupráci s Rakúskym textil-
ným ústavom (OETI) vo Viedni sú 
vydávané aj príslušné certifikáty na 
odskúšané výrobky z kože. Žiadosť 

na certifikáciu výrobkov  
z kože si môžete vyžiadať 
priamo na mailovej adrese: 
vutch@vutch.sk.

Španielsky Technologický inštitút pre obuv  
a súvisiace odvetvia (INESCOP) predstavil ďalšie 
pokroky na dosiahnutie optimálnej 3D tlači obuvi 
počas 20. medzinárodného technického kongre-
su obuvi UITIC, ktorý sa konal 16.-18. mája 2018  
v portugalskom Porto. Spoločnosť INESCOP tvrdí, 

že prispôsobila svoj CAD systém na dizajn obuvi 
tak, aby vytvorila platné geometrické modely pre 
3D tlač, bez použitia iných komplexných a precho-
dových systémov na korekciu dizajnu. Zavedie sa aj 
ekologicky účinná technológia, ktorá umožní získať 
funkčné kože s takými vlastnosťami, ako je odolnosť 

voči vode, odolnosť proti ohňu a škvrnám a antimik-
robiálny účinok. Táto povrchová úprava založená na 
kombinácii laseru a plazmy pomáha výrazne znížiť 
spotrebu vody, energie a nebezpečných chemikálií. 
Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 400 technikov  
z rôznych krajín.

Technický pokrok v dizajne obuvi 
Zdroj: APLF so súhLAsoM iLM, sPrAc. dv
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Čína sa vracia na prvú pozíciu 
najatraktívnejšej svetovej lokality  
pre výrobné odvetvia 
Zdroj: Cushman&Wakefield

Cushman&Wakefield vydáva rebríček najatraktívnejších svetových výrobných lokalít. Slovenská republika sa umiestnila na 9. pozícii. Stúpajúce personálne 
náklady však nútia spoločnosti s vysokým podielom ľudskej práce hľadať pôsobisko mimo tradičnej strednej Európy. 

Čína sa vrátila k prvenstvu v globálnom rebríčku 
najatraktívnejších trhov pre výrobné aktivity a potvr-
dila tak svoj štatút ťahúňa tohto odvetvia. Druhou 
najatraktívnejšou destináciou pre výrobné podniky 
sa stala Litva vďaka priaznivému podnikateľskému 
prostrediu a najnižším personálnym nákladom z celej 
Európy – tie sú tu o 14% nižšie než v Poľsku a oproti 
Slovenskej republike nižšie približne o 30%. Malajzia, 
ktorá obsadila prvé miesto v minulom roku, sa pre-
padla až na tretie miesto.

Správa Index-u výrobného rizika spoločnosti 
Cushman&Wakefield zaraďuje krajiny na základe 
rôznych rizikových a nákladových faktorov, t.j. poli-
tického a ekonomického rizika, trhových podmienok 
i personálnych nákladov a poskytuje komplexné hod-
notenie atraktivity celkom 42 krajín sveta.

Globálny rebríček  
výrobných rizík

Globálny rebríček  
vyspelej výroby

Poradie 
2018

Krajina
Poradie 
2018

Krajina

1 Čína 1 USA

2 Litva 2 Singapur

3 Malajzia 3 VeľkáBritánia

4 Tchaj-wan 4 Holandsko

5 Kanada 5 Švédsko

6 USA 6 Rakúsko

7 Maďarsko 7 Nemecko

8
Česká 
republika

8 Francúzko

9 Slovensko 9 Švajčiarsko

10 Turecko 10 Belgicko

 REGIÓN STREDNEJ  
A VÝCHODNEJ EURÓPY

V strednej Európe, vďaka tesnej blízkosti západoe-
urópskych ekonomík a zlepšovaniu infraštruktúry vo 
forme nových diaľnic, výrazne vzrástla atraktivita Ma-
ďarska (7. miesto), Českej republiky (8.) a Slovenska 
(9.). Personálne náklady tu síce v posledných rokoch 
rastú, stále sú však nižšie ako v západne situovaných 
krajinách. Vďaka historickým väzbám na Nemecko  
a Rakúsko si región (konkrétne ČR, Slovensko a Poľ-
sko) uchováva pozíciu menej nákladnej lokality pre 

výrobu automobilov, ktorá sa sústavne a v stále väč-
šej miere automatizuje. 

Maďarsko sa v regióne profiluje ako líder v odbore 
farmaceutickej výroby. Krajina sa zotavuje z dlhodo-
bej finančnej krízy a snaží sa v rámci regiónu posil-
niť svoju konkurencieschopnosť. Začalo znížením 
sadzby dane z príjmu právnických osôb z 19% na 
nízkych 9%, s účinnosťou od januára 2017, pričom 
ide o najnižšiu sadzbu v celom regióne.

Zvyšovaním miezd a rastúcim nedostatkom pra-
covných síl v strednej Európe pritom núti náklado-
vo citlivejšie odbory k presunu na východ do Litvy  
(2. miesto), Rumunska (16.), Bulharska (19.) a Tu-
recka (10). Okrem najnižších personálnych nákladov 
predstihlo Litvu len Estónsko v otázke jednoduchosti 
podnikania. V rozvíjajúcich sa výrobných destináci-
ách v Turecku, Rumunsku a Bulharsku výrobcov od 
zakladania závodov stále odradzuje porovnateľne 
horšia infraštruktúra, relatívne vysoká vnímaná miera 
korupcie a geopolitická neistota.

„Najdôležitejšími otázkami pre výrobné odvetvie 
zostávajú lokalita a dodávateľské reťazce. Krajiny 
strednej a východnej Európy si udržujú vysokú atrak-
tivitu a globálnu konkurencieschopnosť, pretože cel-
kové personálne náklady v regióne sú relatívne nízke 
a vďaka investíciám do infraštruktúry sa zlepšuje 
prepojenie so zvyškom Európy. Rastie tiež konku-
rencieschopnosť vo výrobe v odboroch vyspelých 
technológií,“ hovorí Ferdinand Hlobil, vedúci tímu 
prenájmu priemyslových nehnuteľností v strednej  
a východnej Európe.

Z globálneho hľadiska sú personálne náklady v zá-
sadných stredo- a východoeurópskych ekonomikách 
(Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko) viac než 
dvojnásobné oproti Číne a Indii, stále sú však o 60% 
nižšie než v USA.

 OSTATNÉ KRAJINY  
Z PRVEJ DESIATKY V DETAILE

Čína zaujala prvenstvom v základnom indexe 
vďaka svojim efektívnym dodávateľským reťazcom  
a infraštruktúrnym sieťam, ktoré naďalej zaisťujú 
spoľahlivú exportnú platformu i navzdory skutočnos-
ti, že výrobné odvetvia sú citlivé na vyššie náklady  
a v stále väčšej miere sa presúvajú do menej náklad-
ných krajín juhovýchodnej Ázie. Výroba je v juhový-
chodnej Ázii kľúčom k trvalému rastu a predpovede 

HDP na hlavu v Ázii očakávajú, že sa tu tento ukazo-
vateľ v nasledujúcich piatich rokoch zvýši o takmer 
25%. Čína (momentálne svetová dvojka v HDP)  
a India (teraz na šiestej pozícii z hľadiska HDP) by 
mali dosahovať až 30% miery rastu v regióne. Do 
roku 2020 presiahne podiel výroby na HDP v 60-tich 
najväčších ekonomikách sveta 20%. V Číne bude vý-
roba vytvárať úctyhodných 30% HDP i v roku 2025.

Malajzia sa prepadla na tretie miesto, pretože  
z nízko nákladovej lokality sa stáva výrobné centrum 
s vysokou hodnotou, predsa len zostáva mimoriadne 
atraktívna a v regióne má najvyšší počet kvalifikova-
ných pracovných síl.

Veľká Británia sa v rebríčku na rok 2018 umiest-
nila na 31. pozícii vďaka devalvácii libry po referende  
o brexite, ktorá posilnila dopyt po britskom tovare 
v zahraničí. Výsledky vyjednávania o brexite však 
môžu atraktivitu Veľkej Británie ako lokality obslu-
hujúcu zvyšok Európy ohroziť, pretože tvrdá hranica 
voči zvyšku Európy by zvýšila ceny tovaru a narušila 
celoeurópske dodávateľské reťazce. V rebríčku atrak-
tivity lokalít pre vyspelú výrobu, pokiaľ sa berie do 
úvahy len výroba vyspelých technológií, sa Británia 
radí na tretie miesto po USA (1.) a Singapure (2.), 
pričom zvyšku prvej desiatky dominuje západná Eu-
rópa.

Do prvej desiatky hodnotení patrí Kanada  
(5. miesto) a USA (6.). Čo sa výroby týka k atraktivite 
týchto krajín prispieva zdravé podnikateľské prostre-
die, vysoko kvalitná infraštruktúra a dostupnosť kva-
lifikovaných pracovných síl. Nedávne oznámenie spo-
ločností Toyota/Mazda a Samsung ohľadne ďalších 
investícií do nových závodov v USA vyvolávajú nádej 
na návrat výrobných aktivít späť do zeme. Následne 
po zverejnení podobného oznámenia svojho konku-
renta, skupiny LG, spoločnosť Samsung oznámila 
svoj zámer investovať 300 mil. dolárov do výstavby 
nového závodu na výrobu elektrospotrebičov v Južnej 
Karolíne.

Odpor prezidenta Trumpa k severoamerickej doho-
de o voľnom obchode (NAFTA) však vyvoláva určitú 
neistotu ohľadne budúcej podoby dodávateľských 
reťazcov v Severnej Amerike. Odstúpenie USA od 
tejto dohody je teraz síce nepravdepodobné, avšak 
pokiaľ by k nemu došlo, postihlo by výrobné odvetvie 
v Mexiku a Kanade.
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Nákupné centrum Point v Banskej 
Bystrici otvoria začiatkom septembra 
Zdroj a foto: Cushman & Wakefield

Nákupné centrum POINT BANSKÁ BYSTRICA bude situované v priamom centre mesta, vo frekventovanej nákupnej zóne, medzi pešou zónou a nákupným 
centrom Europa. Celá lokalita je vnímaná ako tradičné miesto na nákupy. V blízkosti sa nachádzajú univerzity, opera, zastávky MHD a je výborne dostupné 
zo všetkých častí mesta. Nákupné centrum je charakteristické exkluzívnym architektonickým riešením exteriéru a interiéru. 

Point s plochou 5 350 m2 a 40-timi obchodnými jednotkami, sa stane obľú-
benou destináciou pre rýchle nákupy a zároveň príjemné posedenie v gastro pre-
vádzkach s podmanivým výhľadom na historické centrum mesta a okolité pohoria, 
ktoré srdce Slovenska obkolesujú. 

Aktuálne je centrum prenajaté na 82%, zákazníci tu budú môcť navštíviť Lidl, 
Intersport, Fax COPY, Pet Center, Siloe, Teta drogéria, Benu a ďalšie.

Richard Souhrada, partner a vedúci tímu správy nehnuteľností na Sloven-
sku hovorí: „Veríme, že sa nám v spolupráci s vlastníkom obchodného centra  
a mestom podarí prispieť k životu centra Banská Bystrica. Naším zámerom nie je 
ponúkať obyvateľom mesta len príjemnú atmosféru v centre mesta, nové nákup-
né možnosti či ďalšie parkovacie miesta. Aj s vlastníkom obchodného centra by 
sme radi prispeli k nárastu návštevnosti centra mesta, podporovali rozvoj regiónu 
a mládeže, a tak sa stali plnohodnotnou súčasťou života Banskobystričanov.”

Peter Šebo, spoluvlastník POINT-u Banská Bystrica, ktorý má na Slovensku 
dlhoročné obchodné skúsenosti, hovorí: „Mesto má výborný potenciál rozvoja  
a myšlienka vybudovania nákupného centra Point, na začiatku pešej zóny sa od 
začiatku realizácie projektu stretla s pozitívnou odozvou aj na mestskej radnici. 

Projektanti rešpektovali mestské požiadavky a architektúru okolia. V interiéri na-
vrhli dominantnú pasáž, ktorá bude presvetlená a okolo nej budú obchody, kaviar-
ne a drobné oddychové zóny. Veríme, že s otvorením Pointu sa v centre mesta 
zvýši kvalita služieb, vzniknú nové pracovné miesta a miestnych podnikateľov 
poteší, že centrum mesta dostane ďalší nový impulz.
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Vizualizácia nákupného centra POINT
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