
 

 

 

 

 

 

KREATÍVNE PODNIKANIE 

KATALÓG k módnej prehliadke 

Byť „IN“ z babičkinej truhlice 

Eva Hvizdová 

2019 

 

 

 

 



 

Katalóg k módnej prehliadke  „ Byť „IN“ z babičkinej truhlice“ 

15.novemer 2019, Múzeum Trebišov 

Autor: 

Ing. Mgr. Eva Hvizdová, Ph.D., MBA 

2019 

 

Foto: Mgr. Michaela Rolandová 

Vydavateľ: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2019 

Tlač: VaŠo Štefan Stavjarský, Konštatínová 6, 080 01 Prešov 

Počet strán: 40 

Náklad: 80 ks 

ISBN: ISBN: ISBN: 978-80-89372-82-9 

 

 

Katalóg vznikol v rámci výskumnej úlohy nadnárodného grantu  IG-KEMM-04/2015 – 3.3.9 

s názvom „Creative Business in the Sustainability of Traditional Folk Crafts“. 

Katalóg ani žiadne jeho časti nesmú byť kopírované, rozmnožované ani inak šírené bez písomného súhlasu 

autorky. 

 

 

 

 



Úvod 

 

Byť „IN“ z babičkinej truhlice 

 

Neustále zmeny tykajúce sa ţivotného štýlu ľudí, ich spôsob myslenia a správania sa 

je dôvod na to, aby sme sa zamysleli nad tým, ako veľmi je potrebné chrániť prírodu, ţivotné 

prostredie a tieţ ľudovú kultúru. Ľudová kultúra má niekoľko znakov, ktorými je 

charakterizovaná kaţdá krajina a jedným z nich  je aj tradičné remeslo. Tento výraz patrí 

v súčasnosti k často spomínaným a spoločnosť o ňom veľa diskutuje. Ţivot  Slovákov je  od 

pradávna spätý s prírodou. Prírodu je potrebne ctiť, chrániť a byť vďačný k svojim predkom, 

tradíciám, zvykom a snaţiť sa o zachovanie ľudovej kultúry aj v tvorbe odevov. 

Móda je niečo, čo stanovuje trendy. Ľudia vidiac spôsob obliekania svetových celebrít sa 

často inšpirujú a začnú sa napokon obliekať v podobnom štýle. Je to niečo, čo ich motivuje k 

zmene. Mení sa v nich úroveň myslenia. Snaţia sa presadiť niečo nové, čo ešte doposiaľ 

nebolo vytvorené. Ide napríklad o kombináciu rôznych druhov oblečenia, farieb, vzorov, 

poprípade štýlov.  

Módna prehliadka šiat, ktoré s nami preţili kúsok ţivota, ale ich kreatívny redizajn umocnený 

tradičnými technikami starých majstrov -  krajčírov ukazuje novú dimenziu vyuţitia 

kvalitných starších modelov šiat smerom k udrţateľnosti v odievaní a ochrane ţivotného 

prostredia. Redizajnované modely sú zhotovené napríklad z kombinácie dvoch odevov 

doplnené o výšivku, háčkovaný prvok či mašličkovú techniku ako aj maľbu s nádychom 

ľudových motívov prevaţne kvetinových vzorov. Zaujímavú kolekciu tvorí redizajn koţených 

odevov v kombinácii s tradičnými ľudovými prvkami a odevy, ktorým vdýchla nový ţivot 

technika maľovania. Kvalitný materiál -  kvalitná výroba -  kvalitný produkt -  komfortné 

užívanie produktu, to sú základné princípy, ktoré uspokoja potreby zákazníkov  a zároveň sú 

výzvou na spoločenskú zodpovednosť smerom k environmentálnemu prostrediu. Kvalitný 

odev má dlhšiu dobu pouţiteľnosti a zároveň moţno uvaţovať aj o jeho redizajne. Redizajn 

znamená to, ţe starší odev zlepšíme, prispôsobíme novým poţiadavkám na základe nášho 

individuálneho návrhu. Je to vec kreativity, invencie či inovácie. 

 

 

 

 



Yongzhong et al. (2018) uvádzajú, ţe kultúrne dedičstvo, ktoré je obsiahnuté v 

tradičných remeslách, je neoddeliteľnou súčasťou ľubovoľného národa, ktorý odráţa kultúru a 

tradíciu konkrétneho regiónu. Aj napriek tomu, ţe je známa dôleţitosť a významnosť 

tradičných remesiel, existuje v niektorých krajinách len veľmi málo literatúry o ich zachovaní. 

Zdôrazňujú, ţe sektor remeselnej výroby zohráva dôleţitú úlohu ako celosvetovo uznávaný 

nástroj na zniţovanie chudoby, tieţ pri zvyšovaní príjmov a vytváraní pracovných miest. Je v 

mnohých krajinách zdrojom príjmov na druhom mieste, hneď po poľnohospodárskom 

sektore. Je tieţ prostriedkom uchovania jedinečného kultúrneho dedičstva krajiny, aj 

prostriedkom zachovania a generačného tradovania, kultúrnych a umeleckých tradícií, techník 

a zručností tradičných remesiel.  

Pri presadzovaní remesiel v súčasnosti zohráva úlohu najmä originalita, schopnosť 

vytvárať originálne diela, ktoré pre spotrebiteľa sú nielen prakticky uţitočné, ale majú aj 

hodnotu estetickú a tradičnú. Sú nositeľmi generačného odkazu, často aj niekoľko storočí do 

dejín siahajúceho. V rámci rozvoja remesiel u nás ich existuje široká paleta. Ako uvádza 

Encyklopédia tradičných remesiel (2005) v rámci získavania remeselnej zručnosti môţe 

človek absolvovať odborné kurzy alebo môţe takúto zručnosť získať prostredníctvom 

samoštúdia. Niekedy sa takáto remeselná zručnosť aj traduje, odovzdáva sa z pokolenia na 

pokolenie, traduje sa najmä v regiónoch, v ktorých je vysoká miera nezamestnanosti. 

Z nášho pohľadu je dôleţité pri rozvíjaní remeselnej zručnosti individuálne úsilie, 

ktoré človek vynaloţí na to, aby sa naučil nejaké tradičné remeslo. Nepochybne je však aj 

dôleţité čerpať zo skúseností iných, z tradičných skúseností predkov ako aj z doterajších 

praktických skúseností ľudí, ktorí sa daným remeslom zaoberajú, teda učiť sa od iných. 

Redizajn odevov je prospešný jednak pre nositeľku, ktorá je schopná si odev sama 

upraviť a cíti sa v ňom komfortne a zároveň si rozvíja svoje zručnosti, prichádza na nové 

spôsoby jeho úpravy  a berie túto činnosť ako hobby. Takýmto predmetom činnosti sa môţu 

zaoberať aj drobní ţivnostníci -  kreatívni krajčíri. Úprava odevov a šitie na mieru má 

v súčasnosti stúpajúcu tendenciu.  Autori, ktorí odev rôznymi technikami upravili a sú 

uvedení v  katalógu predstavujú kreatívnych ľudí, ktorí sa v tomto odbore našli a remeslo 

robia s láskou bez ohľadu na to, či ho vykonávajú ako záľubu alebo ako svoje povolanie. 

 

 

 



TECHNIKY POUŽITÉ V REDIZAJNE ODEVOV 

A) Mašličkovanie 

Dnešná móda je vlastne len recykláciou toho, čo sa doteraz nosilo. Neudávajú sa ţiadne extra 

módne trendy, preto môţete nosiť všetko, čo sa Vám páči. V tejto dobe sa dostáva do 

popredia všetko, čo  je nám pohodlné, vkusné a dobre zladené. 

B) Výšivka   

Vývoj ľudovej výšivky u nás, vyvrcholil v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia. 

V tomto období sa vytvorila široká škála lokálnych typov výšivky. 

 „Výšivka ako kultúrny výtvor zaujímala v ľudovej výtvarnej tradícii Slovenska výsadné 

postavenie. Prostredníctvom napodobňovania starých vzorov a tradovania estetických 

predstáv udržovala vzájomnú kontinuitu generácií prakticky až do polovice 20. storočia. 

Vývin smerom k regionálnym a lokálnym odlišnostiam výšivkárstva súvisel jednak s 

rozdielnymi miestnymi podmienkami hospodárskeho a materiálneho života, keď závažným 

činiteľom bolo bohatstvo a úrodnosť kraja, formovanie lokálne špecifického výšivkového štýlu 

však výrazne ovplyvňovali aj výtvarne nadané vyšívačky. A v neposlednom rade dôležitým 

činiteľom podmieňujúcim odlišnosti bola aj etnická príslušnosť a náboženské vierovyznanie 

 (Danglová 2018)“. Čoraz častejšie sa ľudová výšivka udomácňuje aj v odevoch mladej 

generácie a jej originálne prevedenie je priam ţiadané. Technika vyšívania v jej širokom 

diapazóne je uplatňovaná aj v rámci redizajnu v závislosti od materiálu, na ktorý sa výšivka 

aplikuje, prípadne všíva.  

C) Práca s koţou 

Výrobky koţe boli rozšírené na celom území Slovenska, existovali vo forme ľudovej i remeselnej 

výroby. V jednotlivých oblastiach sa  špecializovala podľa potrieb obyvateľov daného územného 

priestoru – regiónu ( krpce, kabanice, opliecka,  kapsy, opasky, remene, puzdra na noţe a pod.) 

Základným materiálom, ktorý koţušníci spracovávali a následne z neho šili, boli ovčie a 

jahňacie koţe. V menšej miere pracovali aj s koţami divých zvierat (líška, kuna, vydra, zajac, 

vlk, medveď). Okrem koţí so srsťou vyrábali koţušníci aj irchu – tenkú koţu zbavenú srsti a 

farbenú na rôzne odtiene, ktorú pouţívali pri výzdobe koţuchov a na ich lemovanie. Koţušník 

v minulosti ovládal aj spracovanie koţí, aj šitie hotových výrobkov. Dnes sú koţušníci takmer 

výlučne krajčírmi a vypracované koţe si zadovaţujú z rôznych zdrojov. Pri samotnom 

zhotovovaní výrobkov bolo šetrenie drahým materiálom záväzné. Pomocou drevenej miery 

naznačili hlavné rozmery jednotlivých častí. Oblúkovité časti obkreslili pomocou papierových 

šablón, rozmery prispôsobovali (Gazdíková 2017). Práca s koţou si vyţaduje krajčírsku 



zručnosť a v rámci redizajnu aj istú dávku kreativity a inovácií pri kombinácii koţe 

s tkaninou. 

D) Háčkovanie 

V súvislosti s  históriou háčkovania sa nám v  mysli vynorí „írska krajka“, ktorá je 

známa z 19. storočia, kedy Írsko bolo postihnuté hladomorom, a  tak sa čipka  

stala prostriedkom na zmiernenie následkov  hladomoru, nakoľko jej výrobou si 

ľudia mohli zarobiť. Ale skutočný vek  háčkovania, rovnako tak ako u ostatných techník, 

sa nedá presne určiť. Vieme, ţe háčkovať vedeli ţeny uţ v dobe bronzovej, pretoţe sa z tejto 

epochy zachoval zvyšok háčkovaných sieťok na vlasy, nájdených archeológmi vo 

vykopaných hroboch. Technika háčkovania bola veľmi obľúbená, a preto aj rozšírená, o čom 

svedčia nálezy v rôznych kútoch sveta napríklad v Číne, Turecku, Afrike, Európe, USA aj 

Juţnej Amerike. V súvislosti s redizajnom odevov technika háčkovania vhodne odevy dopĺňa 

a dokonca aj môţe zmeniť ich funkčné prevedenie. 

E) Maľovanie na textil 

Farbenie látok od klasických techník, cez menej známe modernejšie spôsoby farbenia aţ k 

moţnostiam maľby na hodváb môţu inšpirovať k úprave nosených odevov a tieţ k výrobe 

darčekov  ako sú napríklad obrusy, šatky, tričká, tašky.... Zaujímavá je maľbou vynovená aj 

koţená galantéria kabely, opasky alebo aj obuv.  Takto upravené módne doplnky a odevy 

pôsobia jedinečne a nadobúdajú na hodnote, nakoľko sú dotvorené ručnou prácou ich 

nositeľky alebo kreatívnych ľudí, ktorí sa daným remeslom, či umením zaoberajú. Technika 

maľovania je pri rôznych typoch textilu rôzne náročná. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REDIZAJN – DOPLNENÁ OZDOBNÁ TECHNIKA MAŠLIČKOVANIA 

 

 

 

 

Redizaj jemného pleteného kompletu „ MAGNÓLIA“ 

(autorka techniky mašličkovania Alţbeta Bednárová, aplikácia na kostým  Daniela 

Bednárová) 

 



 

Technika mašličkovania je 

technikou, ktorá výrazne 

ovplyvňuje dizajn odevu a jej 

aplikácia dekoratívne odev 

oţivuje, omladzuje a tieţ 

diferencuje. Voľba farieb stuţky, 

kvalita materiálu, z ktorého sú 

stuţky zhotovené, ich  aplikácia na 

konkrétny odev ale aj ich 

kombinácia s čipkou vytvárajú 

zvláštny a neobyčajný výraz. Táto 

technika sa dá aplikovať na rôzne 

typy materiálov avšak vyţaduje   

väčšiu skúsenosť vyplývajúcu zo 

spôsobu skladania stuţky 

a umiestnenia vytvorenej aplikácie 

na konkrétny odev s prihliadnutím 

na materiál, z ktorého je odev 

zhotovený. 

 

 

 

Strieborná sukňa doplnená dvojfarebnou kombináciou stuţiek „INAKOSŤ“ 

(autorka techniky mašličkovania Alţbeta Bednárová, aplikácia na sukňu Daniela Bednárová) 

 



 

 

 

Redizajnovaný čierny kostým „ DOMINIKA“  

(autorka techniky mašličkovania Alţbeta Bednárová, aplikácia na kostým Daniela Bednárová) 

 



 

 

Upravené jednoduché čierne puzdrové šaty bez rukávov „BLACK AND WHITE NIGHT“ 

(autorka techniky mašličkovania Alţbeta Bednárová, aplikácia na šaty Daniela Bednárová) 

 



 

 

Redizajnované pletené čierne šaty  „ROMANTIKA“  

(autorka techniky mašličkovania Alţbeta Bednárová, aplikácia na šaty Daniela Bednárová) 



 

 

Upravené pletené tričko „KARMEN“ 

(autorka techniky mašličkovania Alţbeta Bednárová, aplikácia na tričko Daniela Bednárová) 



 

 

 

Redizajn čierneho saka 

(autorka techniky mašličkovania Alţbeta Bednárová, aplikácia na sako Daniela Bednárová) 

 



 

 

Športové tričko upravené na tričko exkluzívne vhodné na rôzne príleţitosti 

 (autorka techniky mašličkovania v kombinácii s čipkou:  Daniela Bednárová) 

 

 



REDIZAJN HÁČKOVANÝCH TRIČIEK (DOPLNENÉ TEXTÍLIOU) 

 

 

 

Šaty vytvorené kombináciou háčkovaného trička a látky „SLNIEČKA“ 



 

 

Čierne, biele, ţlté a modré háčkové tričká, 

ktoré uţ preţili nejaké desaťročie a pobudli 

moţno aj v tej pomyselnej babičkinej truhlici, 

boli vhodnou inšpiráciou k zhotoveniu letných 

šiat v kombinácii aj so zvyškami nepouţitých 

látok, ktoré vhodnou kombináciou vytvorili 

zaujímavý celok pre ich praktické vyuţitie. 

 

 

 

 

Šaty vytvorené kombináciou háčkovaného trička a látky 

(krajčírske prevedenie:  Mária Kmecová) 



 

 

Úpletové sako „GRECO“, sukňa a nohavice doplnené ozdobnou zlato – zelenou stuţkou:  

(krajčírske prevedenie:  Mária Kmecová) 

 

 



REDIZAJN ŠIAT DOPNENÝ HÁČKOVANOU TECHNIKOU 

 

 

 

 

Šatový kostým doplnený háčkovanou aplikáciou“SEVERŇANKA“ 

(autorka háčkovaných detailov:  Apolónia Vargová) 

 



 

Nohavice „PRESTIGE“ 

(autorka háčkovaných detailov: Apolónia Vargová) 

 



REDIZAJN KOŽNÝCH ODEVOV  

 

 

 

Paleto „SLOVENKA“ 

 



 

 

Paleto je určené na prechodné 

obdobie jar, jeseň. Je 

dotvorené lemovaním jeho 

prednej časti, goliera a zadnej 

časti. Lemovka je z pravej 

koţe. Ľudový prvok dopĺňa 

strapec z koţe umiestnený na 

ľavej strane predného diela 

paleta. Vkusne pôsobia veľké 

koţené gombíky s ľudovým 

motívom s ozdobným 

korálkovým lemom. Paleto sa 

dá nosiť ako beţný odev pre 

ţeny, ktoré majú zmysel pre 

krásu, umenie, tradície 

a potrpia si na kvalite 

materiálu, z ktorého je 

pôvodné paleto zhotovené 

a šikovnosťou krajčíra 

redizajnované. 

 

 

 

 

 

 

Paleto „SLOVENKA“ 

(krajčírske prevedenie: Jarmila Miškufová - firma Cipisek, koţené gombíky Bc. Dominika 

Jaššová) 

 

 

 



 

Redizajnovaný koţený komplet „GRACIA“ 

(krajčírske prevedenie: Jozef Bednár – firma BejMode, výšivka Nelia Dobej) 

 



Redizajn koţených viest s krátkym 

rukávom, ktoré boli vhodne doplnené 

textíliami, vytvorili prechodné vesty 

s dlhými rukávmi a zároveň boli  

doplnené sukňami z rovnakého 

materiálu a docielil sa týmto efekt 

kostýmového prevedenia. Kostýmy  sú 

vhodné do chladnejších jesenným 

a jarným dní. Rovnako boli doplnené aj 

koţené sukne, aby vkusne doplnili 

kabátik. Krátke koţené nohavice sú 

doplnené textíliou bielo-čiernej farby 

a vytvorili trendové široké dlhé 

nohavice. Koţené sako bolo doplnené 

bielo-čiernou textíliou, čím sme získali 

dlhý prechodný kabát. O koţené prvky 

bol obohatený nohavicový kostým 

a rovnako doplnený ľudovou 

aplikáciou. Tvídové sako bolo 

predĺţené o lem koţenej bundy 

a doplnené dvomi vreckami.   

 

 

 

 

Redizajnovaný koţený komplet „DYNAMIKA“ 

(krajčírske prevedenie: Jozef Bednár – firma BejMode) 



 

 

Tvídové sako „SAFARI“kombinované koţou a fialovou ozdobnou dutinkou.  

Pouţitý spodný lem a vrecká z klasickej koţenej bundy a našité vrecká vytvorili zaujímavý 

športový dizajn.  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (krajčírske prevedenie: Jozef Bednár – firma BejMode) 



 

 

 

Klasický kostým kombinovaný koţou a ozdobnou fialovou dutinkou  

 „KLASIKO“ 

(krajčírske prevedenie: Jozef Bednár – firma BejMode) 

 

 

 

 



 

 

 

Kašmírový kabátik s kapucňou „TATRANKA“ 

Tento model je vytvorený kombináciou dvoch odevov a to klasickej koţenej vesty s krátkym 

rukávom a kašmírového zimného kabáta  

(krajčírske prevedenie: Jozef Bednár – firma BejMode) 

 



 

Redizajnovaný koţený komplet „PURPUR“ 

(krajčírske prevedenie: Jozef Bednár – firma BejMode) 

 



 

 

 

 

Redizajnovaný koţený komplet „DÚHA“ 

(krajčírske prevedenie: Jozef Bednár – firma BejMode) 

 

 



 

 

Redizajnovaný komplet „NOSTALGIA“ 

(krajčírske prevedenie: Jozef Bednár – firma BejMode) 

 



REDIZAJN – ODEV DOPLNENÝ VÝŠIVKOU 

  

 

 

Čierny kabát doplnený výšivkou „ÚŢAS“  

Ţltý kabát doplnený výšivkou „EVA-AVE“ 

 (autorka výšiviek Nelia Dobej) 

 

 

 

 



 

Zelený vlnený kostým doplnený výšivkou “IRIS“ (autorka výšivky Nelia Dobej ) 

 



 

 

 

Biela riflová sukňa doplnená gobelínovou výšivkou a madeirou „KRAJINKA“  

(autorka výšivky: Marta Farkašová, realizácia krajčírskej úpravy Mária Kmecová) 

 



 

Redizajnované riflové 

športovo elegantné sako sa 

hodí na rôzne spoločenské 

udalosti ako garden party, čaj 

o piatej, priateľské stretnutia ... 

s vhodne zvolenými šatami 

alebo nohavicami. Pôsobí 

mladistvo, zaujímavo a trendy, 

a preto je vhodné aj na beţné 

nosenia. Ľudové prvky – 

ozdobné dutinky, stuţky, 

strapec na ľavom rukáve 

a gobelínová výšivka 

premosťujú športový dizajn 

s elegantným a vytvárajú 

harmonický estetický celok. 

Doplnené dvojradové 

šnurovacie zapínanie 

znásobuje jeho unikátnosť. 

 

(autorka výšivky: Marta Farkašová, úprava saka Jarmila Miškufová - firma Cipisek) 

 

 

 



 

 

Upravený kostým je vhodný pre ţeny 

s konzervatívnym pohľadom na svet.  Kvalitu 

materiálu, z ktorého je kostým zhotovený, 

zvýraňujú ručne zhotovené strieborné 

gombíky na prednom diele kostýmu a po 

bokoch rukávov. Gombíky sú zdobené 

jemným ľudovým motívom (korbáčom) po ich 

okraji, stred gombíkov je dozdobený 

gravírovaním iniciálok nositeľky, kostým 

rovnako vhodne dopĺňa ručne vyrobená spona 

na jeho opasku. Na ľavej strane dolnej časti 

saka a sukne podčiarkuje jeho luxusný 

redizajn vyšitý ľudový motív – venček 

kvietkov, vo vnútri ktorého sú vyšité iniciály 

nositeľky, v rovnakej forme ako gravírovanie 

v strede gombíkov. Kostým je vhodný na 

sviatočné príleţitosti s vhodne doplnenou 

blúzkou, ale hodí sa pre ţeny manaţérky na 

schôdze, rokovania, konferencie, semináre, 

kongresy ... 

 

  

Čierny kostým „ELEGANS“ 

(autorka doplnených strieborných gombíkov PhDr. Dagmar Volochová, výšivka  firma 

Cipisek) 

 



 

 

Vlnený športový kabát „JAGER“ doplnený výšivkou 

(autorka výšivky Nelia Dobej) 



REDIZAJN – ODEV DOPLNENÝ TECHNIKOU MAĽOVANIA 

 

 

 

Jarný ruţový kabátik „ROZA“ doplnený maľbou 

(autorka maľovanej aplikácie: Oleksandra Malyuta) 

 

 



 

 

Redizajn čiernych letných šiat „BEREZNO“ technikou maľovania na textil 

(autorka maľovanej aplikácie: Oleksandra Malyuta) 

 
  



 

 

 

 

 

Redizajn čierneho klasického nohavicového overalu „SPIRITUALITA“ technikou 

maľovania na textil (autorka maľovanej aplikácie: Oleksandra Malyuta) 

 

Redizajn riflí klasického strihu „BOTANIQUE“ technikou maľovania na textil  

(autorka maľovanej aplikácie: Oleksandra Malyuta) 
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