


STREDA, 2. 5. 2018
10.00 – 12.00  Montessori Mimi
 Miniherňa pre batoľatá vo veku od 0 do 

24 mesiacov, poradenstvo pre rodičov 
v oblasti sprevádzania detí a montessori 
pedagogiky pod vedením pedagogičky 
Kataríny Hrabětovej.  
(kid. workshopy)

14.00 – 16.00 Bublinový workshop 
 Kreatívny workshop s tvorcami časopisu 

Bublina, na ktorom sa deti naučia niečo 
o semienkach, práci s re   cyklovaným 
materiálom a ako si založiť svoju prenosnú 
minizáhradku.  
(kid. workshopy)

16.00 – 18.00 Fotografický workshop 
 Foto workshop pod vedením fotografky 

Zuzky Gavulky. Práca so zrkadlovkou, 
fotenie portrétov, kreatívne dotvorenie 
na tému „vysnívané povolanie“. Vhodné 
pre deti od 7 rokov. (kid. workshopy)

18.30 – 19.30 vyhlásenie cien kid. DESIGN AWARDS 
(kid. stage) 

10.00 – 20.00 Recyklačný workshop Garbage Gobblers
 Garbage Gobblers je hra vytvorená za 

účelom zabaviť a hravou formou naučiť 
deti základom recyklácie a environmentál
nej zodpovednosti.  
(kid. workshopy)

ŠTVRTOK, 3. 5. 2018 
10.00 – 12.00  Tvorivá miniherňa  

s Coworking Cvernovka
 Montessori herňa pre najmenších, 

ukážky, ako sa hrať a rozvíjať deti 
použitím toho, čo nájdeme doma, 
alebo spoločnou výrobou recyklovaním 
mate riálov, ktoré by inak skončili v koši.  
(kid. workshopy)

13.00 – 14.00 Workshop o detskom čítaní
 Workshop s instablogerkou Lenkou 

Čamborovou pre rodičov detí v pred
školskom veku. Dozviete sa, na aké 
knihy sa treba zamerať a ako vtiahnuť 
deti do čítania. (kid. workshopy)

14.00 – 15.00 Čmáranica a Machuľa 
 Interaktívne tvorivé dielne s autormi 

ilu strovanej knižnej novinky od vydava
teľstva Slovart. (kid. workshopy)

16.00 – 18.00 Workshop Letnej akadémie módy  
so Slovak Fashion Council

 Pod krídlami Slovak Fashion Council 
predstavíme deťom profesionálny 
pohľad na módu. Vytváranie modelov 
pod vedením LAM lektorky – dizajnér
ky Zlatice Hujbertovej. (kid. workshop)

18.00 – 19.00 koncert Notový Danny (kid. stage)

PIATOK, 4. 5. 2018
10.00 – 12.00  Montessori Mimi
 Miniherňa pre batoľatá vo veku od 0 do 24 

mesiacov, poradenstvo pre rodičov v oblasti 
sprevádzania detí a montessori pedago
giky pod vedením pedagogičky Kataríny 
Hrabětovej. (kid. workshopy)

11.00 – 12.00 Joga pre deti
 Detská joga pre deti vo veku od 3 do 6 rokov, 

cvičenie plné fantázie, ktoré prirodzene 
učí deti správnemu držaniu tela, rozvíja ich 
schopnosti a prináša radosť z pohybu.  
(kid. stage)

14.00 – 15.00 Joga pre deti 
 Detská joga pre deti vo veku od 6 do 10 

rokov, cvičenie plné fantázie, ktoré prirodzene 
učí deti správnemu držaniu tela, rozvíja ich 
schopnosti a prináša radosť z pohybu.  
(kid. stage)

16.00 – 17.00 Filmársky workshop  
Marínka Somarinka

 Workshop pre deti od 6 do 12 rokov s autor
kami knihy Marínka Somarinka o tom, ako sa 
vyrába film od písania scenára až po premiéru 
(priestory prevádzky FOODKUT na prízemí)

18.00 – 19.00 koncert Pánko (kid. stage)



Milí priatelia kid.,

v rukách držíte historicky prvý kid. magazín, vydaný ako súčasť májovej edície kid. shop up, naj

väčšieho predajného eventu dizajnérskych značiek pre deti. Ako tému tohto ročníka sme zvolili 

Ohľaduplnosť. A tak sme pôvodne chceli písať o tom, aké vzácne je byť ohľaduplný. Aké nevy

hnutné je, aby sme správne žili v súčasnom svete. Pravdou je, že ohľaduplnosť nie je móda, trend 

ani zaujímavosť. Je to spôsob života, správania sa k sebe navzájom. Vedomé rozhodnutie, ako 

budeme žiť. Aj vám sa stáva, že keď beriete viac ako dávate a využívate všetky dostupné zdroje, 

máte pocit, že je to tak správne? Že to znamená, že sa vieme o seba postarať? A pritom stačí byť 

skromnejší. Ohľaduplnosť je sestra skromnosti, vychádza z nej. Keby sme každý deň urobili niečo 

malé, aby sme boli ohľaduplnejší, počítalo by sa to. Nie je pravda, že platí: všetko alebo nič. Keď 

ju spravíme všetci, aj tá malá troška zaváži. Byť lepším človekom, lepším rodičom, lepší k svojmu 

zdraviu, k svojej duši. Spomaliť, počúvať.

Pri našich každodenných rýchlych životoch obdivujeme značky, ktoré si za hlavný princíp svo

jej tvorby vybrali vedomé rešpektovanie prírody, ľudí, materiálu aj výrobného procesu. Vybrali si 

ohľaduplnosť. A ťažšiu cestu. Citlivo premyslieť, vnímať, spracovať, počkať. Aby výsledok stál za to. 

Aj my sme na začiatku veľmi túžili, aby kid. stál za to. K jeho vzniku nás inšpirovalo krásno a láska 

k dizajnu a, samozrejme, naše deti. A uvedomenie si, že nám záleží na tom, s čím sa hrajú, čo si ob

liekajú, z čoho jedia, čo čítajú. Dať im menej, ale kvalitného, aby mali viac. Aj to je jedna z možných 

definícií ohľaduplnosti. Dnes sme šťastné, že kid. nie je iba o nás, piatich mamách, ktoré ho založili. 

Je o výnimočných ľuďoch, s ktorými spolupracujeme, o dizajnéroch, umelcoch, výtvarníkoch, fo

tografoch, spriatelených inštitúciách, o našich ambasádorkách a našich partneroch. Zo všetkého 

najviac je ale o vás. Lebo vy nás inšpirujete, aby sme ho posúvali ďalej. A spolu nám záleží na tom, 

aby aj ten ďalší ročník stál za to. A za to vám ďakujeme!

Váš kid. tím: Katka, Marika, Katka, Mili, Katka

REDAKCIA // šéfredaktor: Jaja Jenčová, grafika: Marek Duška, Art Direction: Mikina Dimunová, jazyková editorka: Bea Macková 
SPOLUPRACOVNÍCI // fotografie: Kristína Botlová, Kristiana Vavreková, Marek Wurfl, archív kid., texty: Jaja Jenčová, 
Eva Borušovičová, Milada Halová, Marika Beňadik Majorová, foto na titulke: Marek Wurfl, styling: Mischel Warenits 
VYDÁVA // OZ KID DIZAJN, Grösslingová 2475/71, 81109 Bratislava, IČO: 50621815, IČ DPH: SK2120412184, www.kidshopup.com 
KONTAKTY // kidshopup@gmail.com, Médiá: Marika Beňadik Majorová marika@kidshopup.com, Predajcovia: Katarína 
Morávková Blahová, katarinam@kidshopup.com, Partneri: Milada Halová milada@kidshopup.com, Produkcia, eventy: Katarina 
Hulíková katarinah@kidshopup.com, Katarína Rohaľová katarinar@kidshopup.com 
TLAČ // za láskavé vytlačenie časopisu kid.                                na recyklovaný papier ďakujeme tlačiarni DOLIS s.r.o. 

FOTO (vpravo hore) Lukáš Kimlička pre časopis EMMA
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Prineste svoj starý mobil 
do stánku Orange

Náš partner Orange si pre vás na kid. pripravil stánok, kam 

môžete priniesť svoj starý mobil, ktorý už nepo trebujete. 

Ten potom Orange nielen ekologicky zrecykluje, ale za kaž

dý odovzdaný kus venuje 50 centov združeniu Liga proti 

rakovine, ktoré pomáha onkologickým pacientom, ich ro

dinám a blízkym. Priamo na mieste sa navyše môžete zare

gistrovať do súťa že o mobilný telefón Samsung Galaxy A5 

2017. Navyše, za každý odovzdaný mobil vám spolu venu

jeme krásnu a ekologickú plátennú tašku kid.

Ecocapsule® je sebestačný, inteligentný a mobilný mikro

dom, ktorý využíva solárnu a veternú energiu. Oblé „vajíčko“ 

plné ekologických vychytávok je vymyslené aj vyrábané na 

Slovensku, no záujem oň má celý svet. Okrem toho, že za

necháva prakticky nulovú ekologickú stopu, má aj krásny 

minimalistický dizajn. Vďaka tomu je Ecocapsule® umelec

ký kúsok, ktorý vynikne v akomkoľvek prostredí. S hrdosťou 

Vám oznamujeme, že Ecocapsule® bude vystavená na prí

zemí Starej tržnice počas konania kid. shop up. 

Tatra banka prinesie na kid. bankomat 

Májový kid. shop up upúta návštevníkov nielen nadčaso

vou eko témou, ale aj mnohými novinkami. Jednou z nich 

je aj umiestnenie bankomatu Tatra banky, ktorý návštev

níkom zabezpečí väčší komfort pri nakupovaní. Nájdete ho 

veľmi jednoducho – upúta vás originálnym dizajnom po

stavičiek Kozmixa a jeho kamarátov, ktorí sú vám už iste 

známi z Detského účtu Tatra banky. Ak ešte vaše deti ne

majú tú „Najkrajšiu kartu v celom vesmíre“ práve s týmito 

postavičkami, môžete ju pre svoje dieťa získať na počkanie 

pri otvorení Detského účtu v ktorejkoľvek z pobočiek Tatra 
banky.

Pozrite si naživo unikátny slovenský 
projekt Ecocapsule®



kid. spolupracuje 
s crafting plastics! studio 

Ďalším revolučným slovenským projektom spájajúcim di

zajn a ekológiu je projekt štúdia crafting plastics! studio, 

ktoré založili dizajnéri Vlasta Kubušová a Miroslav Král. 

Štúdio sa zameriava na výskum a inovácie vo sfére bioplas

tov. Experimentuje, spolupracuje a produkuje s ohľadom na 

celý životný cyklus produktu. Premiérový produktový set 

tvoria okuliare vo formáte readytowear, navrhnuté pre 

užívateľov, ktorí majú radi progresívne a nekonvenčné rie

šenia. Sme hrdí, že kid. a crafting plastics! studio začínajú 

kolaboráciu na vývoji detského produktu – švihadla, ktoré

ho prototyp sa práve dokončuje a testuje.

Ohľaduplné Mercado

Spravte si výnimočné ráno, doprajte pohodový obed ale

bo olovrant v kaviarni Mercado na hornom poschodí. Pri

pravené bude teplé jedlo, polievka, chlebíky z čerstvých 

sezónnych surovín, palacinky a dobrá káva. Všetko na re

cyklovaných kompostovateľných obalových materiáloch 

s príbormi. Priamo v blízkosti kaviarne budú pripravené 

koše na recykláciu odpadu.

„Čítajme si“ so Slovartom

Jeden z našich partnerov, vydavateľstvo SLOVART, srdeč

ne pozýva všetkých malých čitateľov na detský čitateľský 

maratón ,,Čítajme si“, ktorý sa v spolupráci s Linkou det

skej istoty koná už jedenásty krát. Čítať sa bude v stredu 

30. mája 2018 v školách a knižniciach po celom Slovensku. 

Školáci z Bratislavy môžu prísť čítať do kníhkupectva Panta 

Rhei na Poštovej ulici, kde sa na konci podujatia dozvedia, či 

sa im podarilo prekonať minuloročný rekord 46 040 čítajú

cich detí. Spolu s deťmi budú čítať aj čestní hostia marató

nu spisovateľ Pavol Weiss a ilustrátor Jozef Gertli Danglár.

kid. 5



Eko, bio, conscious, upcycling, recycling, slow fashion, 
trvalá udržateľnosť. Veľa názvov, jedna myšlienka. Ohľa-
duplnosť. Pri našich každodenných rýchlych životoch ob-
divujeme značky, ktoré si za hlavný princíp svojej tvorby 
vybrali vedomé rešpektovanie prírody, ľudí, materiálu aj 
výrobného procesu. Vybrali si ohľaduplnosť. 

Slow fashion alebo pomalá móda v sebe prepája ekologic

kosť, etickosť a fair trade. Oblečenie sa nešije v továrňach 

ako na bežiacom páse, ale prechádza rukami konkrétne

ho dizajnéra, prípadne jeho krajčírov. Slow fashion nás učí 

vidieť oblečenie ako dlhodobú investíciu, netvorí každú 

sezónu novú trendovú kolekciu, ale po celý rok ponúka 

jednoduché a kombinovateľné kúsky. Na princípoch slow 

fashion funguje napríklad malá slovenská značka detského 

oblečenia HEAVENLY. Ľan na ich oblečenie vyrástol a bol 

utkaný v Európe. Ľanová rastlinka nepotrebuje na svoj rast 

chemické hnojivá a na jeho polievanie stačí neporovnateľne 

menej vody ako pri bavlne. Všetky jeho časti sa dajú zužit

kovať. Ľanová látka je 100 % rozložiteľná a recyklovateľná. 

Má priaznivý vplyv na pokožku a skvelé vlastnosti pri nosení. 

Oblečenie z neho je trvácne, príjemné a zároveň krásne. 

Jeden z ekologických prístupov k tvorbe je upcycling. Je 

to proces, pri ktorom sa zvyšuje hodnota materiálu, z kto

rého tvoríte. Prakticky: napríklad značka CILA odkupuje 

zostatkový odpadový materiál z textilných tovární, ktoré 

už oni nedokážu použiť a tvorí z neho kolekciu. Zužitku

je tak existujúci materiál a nevytvára pritom nový odpad. 

Určite ste už zachytili slovné spojenie „zero waste“. Jeho 

základom je nevytváranie zbytočného odpadu a prenáša 

sa aj do dizajnérskej tvorby. A nielen odevnej. byHANA je 

projekt mladej architektky, ktorá vytvára interaktívne pra

covné zošity a voskové pastelky pre deti. Všetky zošity tlačí 

na ecofriendly papier, ktorý pochádza zo šupiek hrozna, 

čereš ní, olív a pod. Je recyklovateľný a dokonca biologicky 

odbúrateľný. Suroviny, ktoré používa na ekologické vosko

vé pastelky, majú certifikát pôvodu z trvalo udržateľného 

hospodárstva a taktiež sú biologicky odbúrateľné. Všetky 

obalové materiály sú kompostovateľné. 

A počuli ste aj o „kitchen waste“? Dizajnérky za značkou 

ZILLI, ktorá vyrába mušelínové zavinovačky, plienky a ute

ráčiky pre bábätká, farbia svoje produkty ekologicky šetr

ným spôsobom: pri ručnom farbení využívajú najmä avo

kádové šupy, kôstky, použitý čaj a čajové vrecúška. Tieto 

farbivá sú nielen šetrné voči detskej pokožke, ale aj najtr

vácnejšie, a aj ich farebný výsledok je čarovný: zakaždým 

troška iný odtieň. Doteraz sme netušili, že veci farbené avo

kádovými kôstkami či šupami sú krásne staroružové.

HEAVENLY

2SIS
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Ekologický prístup sa už dlhšie prejavuje aj v kozmetike, no 

nie všetko, čo nesie nálepku „eko“, také aj skutočne je. V prí

pade slovenskej značky 2SIS sa ekologický prístup aplikuje 

vo viacerých úrovniach. Nielen v ohľaduplnosti voči detskej 

pokožke, teda nepoužívaním ingrediencií, ktoré škodia nie

len zdraviu pokožky, ale aj prírode, ale aj recyklačným pro

gramom obalov. Zákazníci im môžu prázdne plastové obaly 

vrátiť a oni ich opätovne použijú. Obaly tak nekončia v koši. 

Taktiež ponúkajú zero waste výrobky ako znovupoužiteľné 

látkové odličovacie tampóny a kompostovateľné mydlové 

orechy na pranie. Aj toto je spôsob, ako môžete byť ohľa

duplnejší k svojmu telu a prírode zároveň. 

Ohľaduplnosť by sa mala prejavovať aj aj vo výrobnom pro

cese, keď značka využíva na maximum existujúce zdroje, 

dáva prácu lokálnym ľuďom a ctí si tradície. Na kid. sa po 

prvý raz predstaví NOVESTA, pôvodne česká značka, od 

roku 2007 vyrábajúca v Partizánskom. Zamestnáva asi 400 

zamestnancov. Snažia sa o maximálny recycling gumáren

ských zmesí, pričom samotné zmeny majú vysoký podiel 

prírodného kaučuku. Textilný materiál je len 100 % prírod

ný (bavlna, vlna). Celý výrobný cyklus je podporený aj vý

robou tepla z obnoviteľných zdrojov. Výrobné priestory sú 

pa miatkovo chránené pôvodné haly z tridsiatych rokov. Na 

kid. donesú aj novinku – kolekciu tenisiek zo second hand 

denimu.

Nezanedbateľným spôsobom ohľaduplnosti v dizajne je aj 

spoločenská ohľaduplnosť a sociálna zodpovednosť. Iko

nické plátenky TOMS majú ako hlavný princíp fungova

nia model One for One: Za každý predaný pár topánok sa 

druhý pár topánok odovzdá dieťaťu, ktoré topánky nemá 

a potrebuje. Tento jednoduchý mechanizmus generuje sám 

seba – čím viac párov topánok sa predá, tým viac sa ich roz

dá. Topánky sú zdanlivo banálna vec, ktorá má však v niek

torých častiach sveta zásadný dopad na kvalitu života detí. 

TOMS sa tak isto prvý raz predstavia na kid.

byHANA

ZILLI

NOVESTA

TOMS

kid. 7



mikina kaikaikids.com
ľanové nohavice heavenly.sk



1. detský nosič sestrice.com
2. batohy bag24.sk
3. hracie vaky juicymonsters.com
4. hrkálka gregandrich.sk
5. univerzálna šatka kaikaikids.com
6. hračka mojtoj.sk
7. textilné pexeso trimaky.sk
8. maľovanka coloreo.sk
9. kožené topánky moe.sk

kid. 9
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nohavice kaikaikids.com
tričko second hand



1. detská strava macik-detskastrava.sk 
2. ruksak ecosnoopers.sk
3. detské oblečenie halooshop.sk
4. textilné doplnky maemkids.com
5. stavebnica ikamigo.com 
6. detský nožík trajapatraci.sk
7. látkové plienky petitlulu.sk
8. nugátový krém powerlogy.com
9. detské izby cymorka.sk

1
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nohavice Wolf&Rita 
plavky Tiny Cottons 
oboje predáva aliceandalice.sk



1. deka mellow.sk
2. detské plienky a oblečenie boboo.sk
3. Renewals by Nosene nosene.sk
4. šaty littlehipster.sk
5. detské oblečenie instagram.com/takitak.kids
6. desiatový box babyvillage.sk
7. detské oblečenie minioo.sk 
8. hravá detská obuv jezkobezko.sk 
9. knihy chooze.sk

1
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Čo ťa viedlo k tomu, aby si sa vo firme vôbec zaoberala 
ekologickými témami?

Dlho sa poznám s Annamarie z Ekovíru, ktorá robila sustai

nability manažérku v IKEI. Vždy, keď sme sa stretli, hneď 

sme načínali takéto témy. Rozprávala som sa s ňou o tom, 

kde na Slovensku končia kefky, ktoré hodíš do plastu. Bola 

som presvedčená, že sa zrecyklujú. Dozvedela som sa, že 

v Bratislave končia v spaľovni a vo väčšine ďalších sloven

ských miest na skládke. Začali sme to rátať a zistili sme, že 

len pri našich ide približne o 56 ton ročne. Fond na recyklá

ciu vzniká tak, že firmy, čo dovážajú nejaký tovar na Sloven

sko alebo niečo vyrábajú, platia za obaly, ktoré sa potom 

stanú odpadom. Tých firiem je povedzme 500 000, ale 

reálne to zaplatí len 200 000, lebo ich nikto nekontroluje. 

My platíme papier, vrchný plast z obalu, ale samotná kef

ka sa tvári, že nie je žiaden odpad. V zásade teda platíme 

13,5 ton papiera, 13,5 ton plastu, ale tých 56 ton kefiek, 

ktoré sa stanú odpadom, už nikto neplatí. Je to taká diera 

v zákone. Myslím, že sa to netýka len našej firmy. Považu

jem to za veľký problém, lebo sa to deje už trinásť rokov 

a nikoho to nezaujíma. Takže toto je taký náš „revanš“ za 

to, že sme s tým dlho nič nerobili. Ďalší dôvod je ten, že ma 

tieto témy už dlho veľmi bavia. Raz som čítala jeden článok, 

kde Paťa Černáková hovorila o permakultúre, čo ma veľmi 

zaujalo. Vždy sa mi veľmi páčili anglické záhrady s voľne 

rastúcimi rastlinami, nadivoko. Tak som vycestovala do na

joptimistickejšej obce na východnom Slovensku – Brdárky. 

Je to nádherné miesto, taká „slnečná pasca“ – tak sa v per

S Luciou Paškovou, CEO Curaprox Slo-
vensko, sme sa porozprávali o “kancli bez 
koša”, o recyklácii nielen zubných kefiek 
a napríklad aj o tom, ako tieto aktuálne 
témy vidia jej deti.

FOTO (profil – vľavo hore) Tomáš Halasz 
FOTO (vpravo hore) Symon Kliman
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makultúre označuje uzavretý priestor, do ktorého sa slnko 

oprie z juhu a vyteplí celú dolinu. Je tam 10 000 starých 

čerešní, perfektná voda, žije tam taká partia odídencov zo 

systému. Požiadali o nejaké nórske fondy, aby mohli určiť 

a označiť všetky staré odrody čerešní, čo tam rastú. Orga

nizovali kurz permakultúry, na ktorý som sa prihlásila a bola 

som úplne nadšená. Všetko je to len jednoduchý sedliacky 

rozum, ale pritom ti to dáva úplnú logiku. A v zásade je to 

dizajn – jednoducho niečo vytvoríš vopred tak, aby si sa už 

potom nemusel namáhať. 

 

Ako vznikol nápad urobiť z kefiek koše?

Uvažovali sme, čo môžeme spraviť preto, aby kefky neskon

čili v spaľovni alebo na skládke. Rozhodli sme, že ich začne

me zbierať. Mali sme isté pochybnosti, či sa ľuďom bude 

chcieť nosiť ich na recykláciu, no zatiaľ sa nám to darí. Stále 

viac sa k tomu prikláňajú veľké firmy, ktoré chcú zbierať kef

ky tiež. Samozrejme to vítame. Diskutovali sme o tom, ako 

zo zozbieraného materiálu vyrobiť niečo, čo nebude ďalší 

odpad. Napokon sme sa zhodli, že koše na zber odpadu sú 

dobrý nápad, lebo ide o niečo, čo dlhodobo používaš. Koše 

sme sa rozhodli urobiť pekné, aby sa stali dizajnovými kús

kami do interiéru. Tieto koše umiestňujeme práve do škôl, 

kde by sa malo s osvetou o triedení odpadu začať.

Čítala som, že je možné priniesť aj kefky iných značiek.

V našich kefkách sú v hlavičke vlákna umiestnené kovový

mi spojmi, preto sa tie hlavičky musia odstrániť. Nebol by 

z nich čistý polypropylén, z ktorého sú koše. Hľadali sme, 

ako ich zužitkovať a pri Košiciach sme narazili na firmu, kto

rá vyrába zo zmesového recyklovaného plastu ploty. Takže 

aj všetky kefky od iných značiek idú tam. 

Ešte ma zaujíma ten váš Kancel bez koša...

Od našich zákazníkov v podstate žiadame určitú nadprácu, 

aby kefky zobrali a doniesli k nám, tak sme mali pocit, že 

aj my by sme mali urobiť nejakú nadprácu. Riešili sme, aké 

množstvo odpadu vznikne v celej kancelárii, a často pomer

ne zbytočne. Maťa Luptáková, ktorá nám s projektom po

máhala, nám každý týždeň pripravila materiál, na ktorý sme 

sa zamerali. Jeden týždeň sme hovorili o plastoch, potom 

o komposte, mali sme rôzne prednášky. V kancelárii sme 

sa na začiatku dohodli, že znížime odpad o 90 %. Nikdy 

predtým sme ale nepoužívali napríklad plastové fľaše, čo vo 

firmách často tvorí veľa odpadu. Takže my sme o 90 % zni

žovali napríklad používanie papiera. Nakoniec sa nám po

darilo zredukovať odpad o približne 50 %, ale z nich 70 % 

tvorili už triedené veci. Bola som veľmi nadšená, ako sa toho 

všetci v kancelárii chytili.

A čo tvoje súkromie? Správaš sa ekologicky aj doma?

Už dávno, ešte predtým, ako sme sa z Bratislavy presťa

hovali do Modry. Keď som otehotnela, bývali sme na Ob

chodnej. Začala som riešiť našu záhradu na dvore. Matilda 

bola veľmi dobré dieťa, stále spala, ja som mala čas, sadila 

som v záhrade bylinky. Zároveň je zaujímavé vidieť, že keď 

človek niečo také robí, zrazu sa začne meniť aj atmosféra 

prostredia. Ľudia sa zrazu začali zdraviť, pristavovať, niekto 

na dvor kúpil lavičku... Myslím, že aj takýto individuálny akt 

veľmi napomôže k budovaniu komunity. 



– pôvodný slovenský ker, ktorý sa dnes už málo využíva. 

Matilda ho dáva ľuďom ochutnávať, vysvetľuje... Myslím, 

že decká ľahko skĺznu k tomu, že si neuvedomujú hodnotu 

vecí, majú pocit, že všetko sa dá kúpiť. A práve keď ich za

pojíme do tohto procesu a ony sa musia zúčastniť, nakúpiť 

na trhu priesady, čakať, polievať, tešiť sa z dozretého keru, 

uvedomia si skrytú hodnotu za tým všetkým viac než keď 

si to len kúpia. 

Ako najradšej relaxujete?

Pre nás je veľkým relaxom práve záhrada. Keď rozkvitne, už 

sa človeku odtiaľ naozaj nechce nikam ísť. Môj muž naprí

klad neznášal prácu na záhrade, ale našiel si k tomu cestu 

a teraz ho to veľmi baví. Myslím si, že práve práca so zemou 

človeka upokojuje. 

Plány do budúcna?

Teraz riešime s Free Foodom v rámci plnení záväzkov 

z fund raisingu na Bielu vranu umiestnenie komunitnej 

chladničky. Bolo by super, keby každé mesto malo vlastnú 

verejnú chladničku. Mali by sme kam dávať veci, keď od

chádzame na dovolenku, alebo aj obchody by tam mohli 

dávať tovar pred dátumom spotreby a tieto potraviny by 

mohli využívať ľudia s nižším príjmom, alebo hocikto, kto to 

práve potrebuje… 

Tvoje najlepšie a najhoršie životné rozhodnutie?

Ja to tak nejako neposudzujem. Všetky rozhodnutia, ktoré 

majú presah cezo mňa a v ktorých nerobím kompromis 

sama so sebou, pokladám za najlepšie.

Majú k týmto témam blízko aj deti?

Marína chodí do montessori škôlky v Modre, kde triedia od

pad a majú vlastnú záhradu, kde si všeličo pestujú. Matilda 

chodí do školy, kde som im dala do triedy naše koše. Počas 

fundraisingu, ktorý pripravujeme, ich chcem kúpiť pre všet

ky triedy. Nedávno som im prišla ukázať, čo vyrobil Marko 

Horban (napapier.sk). Ide o také papierové krabice s úchyt

kami, ktoré slúžia ako koše. Navrhla som, že by som im ich 

dodala do školy na chodbu. Matilda má skvelú triednu uči

teľku – nedávno mesto vyhlásilo grant 1000 eur na rôzne 

projekty a oni sa prihlásili so svojím projektom s názvom 

Nebaví nás hrať sa v špine. Napokon grant vyhrali a mesto 

im zaplatí vonkajšie koše na dvor.

Prichádzajú deti aj s vlastnými eko nápadmi?

Matilda už do toho automaticky ťahá spolužiakov a bola 

veľmi aktívna pri spomínanom školskom projekte. V Modre 

býva raz do roka deň otvorených záhrad. Aj ako súkromník 

môžeš otvoriť vlastnú záhradu a ukázať verejnosti, ako vy

zerá. No a keďže naša má prvky permakultúry, máme tam 

napríklad 6000litrovú nádobu, ktorá je zakopaná pod zá

hradou, a všetka voda zo strechy sa zvádza práve do nej. 

Podľa princípov permakultúry by si totiž mal mať vždy dva 

zdroje – dva zdroje elektriny, vody, tepla. Snažíme sa vy

svetľovať permakultúru ľuďom, ukazovať, že keď si robíte 

záhradu, nemusíte si tam dať len trávnik a tujky, ale mô

žete skúsiť premýšľať, ako využiť napríklad dažďovú vodu. 

Je totiž mäkšia, lepšie sa s ňou perie, keď ňou splachujete, 

nevzniká vodný kameň. Má to kopec výhod, o ktorých ľudia 

často netušia. Dievčatá o tom veľmi rady rozprávajú, robia 

sprievodkyne záhradou. Máme tam napríklad muchovník 

Nezabudnite! 
Do stánku Curaprox priamo 
na kid.e môžete nosiť na 
recykláciu staré zubné kefky.



1. @dorotagreta   

4. @kristinabotlova 

7. @mile_kidsclothing 

2. @kiarablogsite 

5. @kristianavavrekova

8. @ppetiote 

3. @littleking.sk 

6. @drobnosti

9. @katkapop
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Ďakujeme, že sa fotíte a šírite svoju radosť s #kidshopup. 
Tešíme sa na ďalšie vaše fotky!



Ivica Jusková 
// majiteľka dizajnového obchodu slávica

Na kid. pôjdem určite. Je to ako moja slávica, akurát taká 
detská. Toľko vecí s dušou, vyrobených z čistej lásky, to sa 
len tak ľahko nevidí. To treba prísť precítiť, nasať.. A niečo si 
z tej atmosféry aj odniesť domov, samozrejme!

Martin Hrča 
// módny návrhár

kid. je podľa mňa vzácnou kombináciou vycibreného vku
su a poctivej roboty. Vychádza z reality výchovy a mater
stva ošľahanými organizátorkami v spojitosti s tým najlep
ším, čo sa v našich končinách pre deti dá zohnať. Pretože 
kultúra a cit pre krásno nevzniknú samy od seba, treba 
k nim vychovávať už od mala... a to sa tu krásne darí.

Nina Retzer 
// dizajnérka

Koncept detských festivalov som poznala z Prahy a Viedne, 
kam som za nimi cestovala, preto ma veľmi potešilo, keď 
som sa dozvedela, že sa chystá niečo podobné u nás. Mys
lím, že realita prekonala očakávania. Je vidno, že organizá
torky dbajú na každý detail a spolu pracujú s talentovanými 
ľuďmi. Nemáme tu veľa podujatí, ktoré by boli venované 
deťom, a rešpektovali ich aj ako návštevní kov. Moje deti 
sa tu cítia skvele, priamo si tu hračky skúšajú a z detské
ho kú tika ich treba doslova vytrhnúť :) kid. má iba jednu 
chybu! Vždy by som najradšej odišla so všetkým domov!

Branislav Šimončík 
// fotograf

Skvelá akcia so super atmosférou! Na kid. sa vždy tešíme! 

Tamara Šimončíková Heribanová 
// spisovateľka 

Slovo kid v staroseverčine označovalo malé kozliatko, sym
bolizujúce nový začiatok, svetlo, spojitosť kreativity a per
fekcionizmu. Pre mňa náš kid. predstavuje všetky tieto 
atribúty a ešte niečo navyše: vzácny a zmysluplný projekt, 
ktorý upriamuje pozornosť na kvalitu, správne obsahy 
a podporu hravej radosti detí i rodičov.

Baša Števulová 
// snoubordistka

Pre mňa je kid. super náhrada za naše „dospelácke“ fes
tivaly:) Okrem toho, že tam stretnem všetkých možných 
známych, ide o parádne podujatie s krásnymi vecami nie
len pre deti. Ešte keď som na kide nebola s našimi DIOBO 
čiapočkami, tak som tam s kamoškou a Tobiášom strávila 
celé dva dni. Veru, spojenie niečoho takého pekného a prí
jemného pre rodičov, decká a všetkých ostatných tu nao
zaj chýbalo a ja mám extrémnu radosť, že teraz môžeme 
byť aj my súčasťou takého krásneho projektu.

18 kid. 

Ivica Jusková: FOTO Nora a Jakub Čaprnka

Kristína Farkašová 
// herečka, podnikateľka, moderátorka

kid. je to, čo chce každá mama s vkusom. Ja som na kid.e 
objavila mnoho zázrakov, ktorým sa nedá ujsť. Je úžas
né, keď na jednom mieste stretnem toľko kreatívnych, ši
kových a vynaliezavých ľudí, ktorí dokážu našim malým 
človiečikom urobiť človiečikovanie ešte krajším. Čo človie
čikom. Mamám. Veď ony sú na tej slávnej dovolenke, kým 
my sme na (šťastnej) materskej. Chceme zvýšiť "materskú" 
kvôli kid.u. Vopred ďakujeme za pozitívne naplnenie našej 
prekrásnej nenápadnej žiadosti. 



Zoznámte sa! Predstavujeme vám ženy, ktoré nás inšpirujú. 
„Moje meno je Mária Čulenová, narodila som sa v Bratislave a vyrastala som v Petržalke, ktorá ma 

formovala. Už na strednej škole som v sebe objavila vášeň k tvorbe a dizajnu, a v štúdiu tohto od  

boru som pokračovala až na UMPRUM v Prahe pod vedením Michala Froňka a Jana Němečka zo 

štúdia Olgoj Chorchoj. Počas štúdia sme so spolužiačkou Janou Růžičkovou založili štúdio Supro  

Design, kde sme sa zaoberali produktovým a interiérovým dizajnom. Jednou z firiem, s ktorou sme 

spolupracovali, bola i firma LASVIT. LASVITu som ostala verná do súčasnosti. Pracujem ako seni

or di zajnérka a zároveň vediem náš dizajnérsky tím. Počas materskej sme s Andreou Beranovou 

založili značku oblečenia a doplnkov pre deti Ice Ice Baby. Keď pred šiestimi rokmi začal manžel 

v Piešťanoch budovať apartmánový hotel VLNKA pre rodiny s deťmi, logicky som sa podieľala na 

dizajne interiérov. Od tej doby náš život delíme medzi Prahu a Piešťany. Máme dve úžasné deti 

Kajku (6) a Kubka (5), ktoré nám dajú zabrať... Od mladosti som sa venovala tancu a táto vášeň mi 

ostala doteraz. Radi cestujeme a dovolenku najradšej trávime na plachetnici.“

1. detská kozmetika anemonegarden.sk 
2. hudobné nástroje miniland.sk
3. jednorožec lovecolors.sk
4. desiatový box babyvillage.sk
5. učiaca veža petinka.sk

kid. 19

www.vlnka.info

kid. selection by Mária Čulenová:

1 2 3 4 5
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bola naša roztomilá dcéra ešte neodolateľnejšia, jednodu

cho ich kúpime a kocháme sa. A keď má prostredný syn zlý 

pocit zo života, pretože sme ho zabudli v družine, kúpime 

mu palacinky a nálepkový zošit číslo osem. A keď najstarší 

napíše bakalársku prácu a zaskučí, že by sa mu páčili tamtie 

úžasné hodinky, kúpime. Nevadí, že sú tretie. Veď hodin

ky sa nepokazia. Alebo aj pokazia, ale veď nech má radosť 

a pamiatku.

No a potom príde kamarátka. Sťahuje sa za svojím budú

cim manželom na Nový Zéland, a keďže Nový Zéland nie je 

za rohom, kam sa dá pohodlne dopraviť za dva sťahováky 

hnuteľného majetku, rozhodla sa, že si nechá len to, čo ona 

a jej päťročný syn naozaj potrebujú. Takže predávala, rozdá

vala a vyhadzovala. Trvalo to tri mesiace. To zbavovanie sa. 

Zostalo len to, čoho sa vzdať nedokázala a nemohla.

Bolo toho za päť škatúľ. Vrátane jej zbierky topánok, čo teda 

absolútne chápem. Najmilovanejšie knižky. Najobľúbenejšie 

kusy oblečenia. Pár naozaj krásnych vecí, ktoré majú hod

notu a dušu. Bolo to v piatich škatuliach a kamarátka mi 

s plnou vážnosťou povedala, že sa nikdy necítila šťastnejšie. 

Slobodnejšie. Ľahšie.

„Vieš, keby som chcela, môžem ísť žiť aj na Aljašku. Alebo 

do Svidníka. Alebo do Nairobi. Zmeniť svoj život okamžite. 

Lebo ma nič neťaží. Nič.“

Áno, pretože to podstatné je nehmotné. Vieme to, ale čas

to na to zabúdame. Mne to dnes pripomenula dcéra. Sme 

choré, takže ona nešla do škôlky a ja do práce. Obkašlali 

sme raňajky aj obliekanie, a keď som si našla acylpyrín, spý

tala som sa jej, čo by chcela robiť.

„Hrať sa,“ povedala mi.

„Dobre. A s čím?“ spýtala som sa jej a pozrela okolo seba na 

všetky tie kuchynkové, bábikové a legové možnosti.

„S tebou predsa.“

So mnou. 

Deti potrebujú nás. Našu prítomnosť. Našu pozornosť. 

Našu lásku. Jasné, že potrebujú aj obsah piatich škatúľ. 

Lebo potrebujú byť obuté, umyté, oblečené, najedené 

a potrebujú svoju bábiku, knižku a lokomotívu Tomáša. Ale 

päť škatúľ nie je stosedemdesiat škatúľ, ani päťsto. Viem 

si tých päťsto škatúľ predstaviť, pretože sme sa pred pár 

rokmi sťahovali a tá spomienka ešte nevybledla. Niektoré 

z nich som nemala potrebu vybaliť ešte ďalšie dva roky. 

Takže aj ja odvtedy rozdávam a vzdávam sa. Vecí. 

Lebo to, čo naozaj potrebujeme, sa nedá kúpiť. To sa dá len 

cítiť a urobiť. S láskou. Pre tých a s tými, ktorí sú najdôleži

tejší. S našimi blízkymi. S našimi deťmi. 

K ohľaduplnosti totiž treba vyrásť. Dospieť. Dozrieť. Ak 

máme deti, máme príležitosť k ohľaduplnosti dospieť spolu 

s nimi. S našimi synmi a dcérami. Lepších parťákov na ceste 

k slobodnejšiemu životu, zdravšej planéte a lepším ľudským 

vzťahom si ani neviem predstaviť. 

Eva Borušovičová // spisovateľka

Päť škatúľ a láska
„Téma je ohľaduplnosť,“ hovorí mi Milada a v jej hlase po

čujem absolútnu istotu, že podľa nej mám k ohľaduplnosti 

a deťom čo povedať. 

Lenže ohľaduplnosť a deti? 

Keď ide o ohľaduplnosť, deti jej majú najmenej. Vtrhnú 

nám do života, majú ledva pol metra a chcú všetko a hneď. 

Okam žite kolonizujú celú domácnosť. Privlastnia si mamu, 

jej pozornosť, čas, spánok, posledné zvyšky príčetnosti aj 

príležitosti obliecť si niečo iné, než legíny a tričko, na kto

rom nevidieť grcky. Potom trochu vyrastú a zistia, že chcieť 

je možné aj veľa ďalších vecí presahujúcich najbližšie okolie. 

Štrk zo štrkoviska, všetok, ktorý vládzu uniesť, mačiatka, 

šteniatka a kuriatka, mravcov z mraveniska, milióny päťdesi

atcentoviek na hádzanie do vláčikov, vesmírnych lodí a naj

rôznejších hompáľadiel pre deti za peniaze, litre vody tečú

cej z vodovodu za účelom hier na prelievanie a, samozrejme, 

celé hračkárstva. Niekedy si predstavujem, čo by sa stalo, 

keby rodičia v hračkárstve hovorili len áno, jasné, kúpime. 

Ako by sa tie tony hračiek naložili do kamiónu, priviezli pred 

dom, potom vidlami za pomoci brigádnikov naložili do ži

votného priestoru, a keď by členovia rodiny cez špajzové 

okienko vliezli domov, aby sa napasírovali niekam medzi 

transformerov, plyšové medvede, cikajúce bábiky a súpravy 

plastelín, našli by pôvodcu svojho nešťastia spať sladkým 

spánkom pritúleného o storočnú vyťahanú maňušku ma

čičku, špinavú od čokolády. No ale v hračkárstve sa to vy

svetľuje ťažko, zvlášť, ak slovné spojenie „jednu hračku a nie 

drahú“ opakujete potomkovi, ktorý trochu tápe v pojmoch 

jedno, dve a osem, celkom tápe v predstavách, čo je asi tak 

drahé, ale má úplne jasno v tom, čo na vás platí.

A tak máme preplnené detské izby, vysoké účty za vodu 

a výčitky svedomia. 

Aby sme trpeli menej, tak si oblečenie a hračky po deťoch 

vzájomne posúvame a popritom vysvetľujeme do nemoty, 

čo je to recyklácia, koľko toho vlastne ani nepotrebujeme, 

čoho nám stačí menej a čo nemusíme mať vôbec a ešte 

stále toho máme veľa, lebo aj my sme v hĺbke duše vlastne 

ešte stále deti, a keď vidíme tie úžasné šatôčky, v ktorých by 



Mikina Dimunová 

// grafická dizajnérka

Think out of the box and design out of the grid.  

Mysli nekonvenčne a dizajnuj mimo mriežky.

Ivica Jusková 

// majiteľka dizajnového obchodu slávica.

Dizajn je pre mňa práve slávica. Je to moja práca, vá

šeň, koníček, momentálne aj únik, priestor, kde veci dý

chajú, majú srdce a dušu. Áno, dizajn, to sú nadčasové 

veci s dušou a ja som vďačná, že mám možnosť byť 

v ich blízkosti či už v práci, alebo aj doma. :)

Vlasta Kubušová
// materiálová a produktová dizajnérka  
crafting plastics! studio

Being good rather than being less bad.

Dana Kleinert
// dizajnérka a riaditeľka Slovak Fashion Council

Dobrý dizajn, vkus a krásu je dôležité dostať viac do 

spoločnosti a verejného priestoru. Kultúra a krása nie 

sú doplnkom, nadstavbou, sú esenciálnou zložkou ži

vota úplne každého z nás, vychovávajú a formujú nás 

v lepších ľudí, v lepšiu krajinu.

Viera Kleinová 

// kurátorka zbierok úžitkového umenia a dizajnu  
v SNG v Bratislave

Richard Neutra tvrdil, že prežitie závisí na dizajne, Bru

no Munari zasa dizajn glosoval vetou: „Čím je pre mno

hých ľudí automobil, ak nie peknou cestovnou sochou?“ 

Pre oba výroky mám silné porozumenie.

Maroš Schmidt
// vedúci Slovenského múzea dizajnu

Dizajn je vyššia forma umenia. Myslím to dobre. Vysvet

lím: Výtvarné umenie je ako strom. Keď zakvitne kvet

mi, zakvitne umením. Keď dozreje a kvety sa premenia 

na plody, urodí sa dizajn. Bez kvetov by neboli plody. 

Bez umenia by nebol dizajn.

Cieľom kid. DESIGN AWARDS je každoročne vy-
zdvihnúť najlepší dizajn a dostať ho do povedomia 
širšej verejnosti. Ale naj mä chceme oceniť našich 
predajcov, spomedzi ktorých odborná porota vybe-
rie víťazov v kategóriách Produkt, Kolekcia a Komu-
nikačný dizajn. Tento rok navyše pridavávame špe-
ciálne oce nenie aj za Ohľaduplnosť!

Dana Kleinert: FOTO Boleslav Boška 
Ivica Jusková: FOTO Nora a Jakub Čaprnka kid. 21

KRITÉRIÁ VÝBERU VÍŤAZOV: Najdôležitejším predpokldom, aby značka zaujala, je harmónia medzi osobným myšlienkovým vkladom 
a vizuálnym stvárnením. Dizajn, nápad, zvedavosť, vtip, realizovateľnosť, lokálnosť, férovosť výroby, komunikácia a PR, formy predaja, vývoj, 
estetika, ergonómia, zodpovednosť. To všetko v ľubovoľnom poradí priorít, podľa produktu.



Kaviareň
Na hornom poschodí tržnice nájdete kaviareň Mercado 

s ponukou kávy, nápojov, polievky, teplého jedla a dezertov.

Detský kútik
Inovovaný a štýlový detský kútik nájdete na poschodí.

Šatňa
Pre väčší komfort pri nakupovaní sú pri vstupe k dispozícii 

uzamykateľné skrinky.

Parking kočíkov
Nájdete ho hneď naľavo od vchodu.

Prebaľovacie pulty
Jeden nájdete na dámskych toaletách, na prízemí vľavo. 

Druhý na poschodí v kojacom kútiku, naľavo od kaviarne.

Kojací kútik
Malé súkromie s dvoma kreslami je pre vás pripravené na 

hornom poschodí.

kid. workshopy
Zónu workshopov s bohatým programom pre deti nájdete 

na poschodí pri pódiu.

Bankomat
Vďaka Tatra banke získate väčší komfort pri nakupovaní. 

Po prvý raz umiestime v Starej tržnici bankomat. 

Recyklovanie  
starých zubných kefiek
V rámci témy ohľaduplnosť môžete do stánku Curaprox 

priniesť svoje staré zubné kefky, z ktorých recykláciou vzni

kajú dizajnové odpadkové koše. Tie venuje Curaprox do zá

kladných škôl.

Zber starých mobilov
V rámci celosvetového programu Orange môžete priniesť 

svoj starý mobil určený na vyhodenie do stánku Orange 

a odniesť si našu plátennú tašku kid.

Skúšobná kabínka
Nájdete ju na poschodí, hneď oproti schodom.

kid. ohľaduplne  
– separovanie odpadu
Nádoby na separovanie odpadu budú umiestnené a vidi

teľne označené spolu s inštrukciami.

kid. info
Náš stánok, odpovede na vaše otázky, prihlasovanie na 

workshopy, straty a nálezy a inú pomoc nájdete na prízemí. 

Tu si tiež môžete zakúpiť našu plátennú tašku kid., časopisy 

Bublina a Kozmix, knihu Gréta, CD Uspávanky, Pánko a No

tový Danny, aj zošity Marínka Somarinka.

Vzájomné použitie lôg Stará tržnica a Volkswagen
Horizontálne umiestnenie lôg

Vzájomné použitie lôg Stará tržnica a Volkswagen
Vertikálne umiestnenie lôg

Ďakujeme našim partnerom



MÓDA – oblečenie, topánky, 
doplnky, šperky
CILA // www.cila.me
CZULA // www.czula.sk
DIOBO // www.diobo.eu
GREG & RICH // www.gregandrich.sk
HALOO // www.halooshop.sk
Handmade by Lilien 
// www.facebook.com/HandmadeByLilien
HEAVENLY // www.heavenly.sk
KaiKai // www.kaikaikids.com
LAPAJ // www.facebook.com/lapajsk/
LEMUR O.O // www.lemurlemur.sk
Mamke // www.mamke.sk
Mile // www.mile.sk
MINIOO // www.minioo.sk
MØE // www.moe.sk
Novesta/Renewals by Nosene 
// www.nosene.sk, www.novesta.sk
Sidumilu // www.sashe.sk/sidumilu
TAKiTAK Kids // www.instagram.com/takitak.kids

DESIGN SHOPS
ANEMONE // www.anemonegarden.sk
BABY VILLAGE // www.babyvillage.sk
bag24 // www.bag24.sk
BANG & OLUFSEN // www.bo.sk
BEAR // www.detskastrava.eu
BioLove // www.biolove.sk
BubbaChic // www.bubbachic.sk
CURAPROX // www.curaprox.com/sksk
ECO SNOOPERS // www.ecosnoopers.sk
CHOOZE Designshop // www.chooze.sk
IZIPIZI // www.izipizi.com
JEŽKO BEŽKO // www.facebook.com/jezkobezko.obuv/
KiETLA // www.facebook.com/kietlaskcz/
LIFETIME kidsrooms // www.cymorka.sk
LITTLE HIPSTER SHOP // www.littlehipster.sk
LULUBEE // www.lulubee.sk
MACÍK – DETSKÁ STRAVA // www.macikdetskastrava.sk
MEIYA & ALVIN // www.likegroup.eu
MINILAND // www.miniland.sk
MOJTOJ // www.mojtoj.sk
PÁN MEDVEDÍK // www.panmedvedik.sk
PURA // www.likegroup.eu
SLOWATCH // www.slowatch.sk
TOTO je super! // www.totojesuper.sk
TRAJA PÁTRAČI // www.trajapatraci.sk
UASHMAMA // www.uashmama.sk
URBANLUX // www.urbanlux.sk
ZOOT // www.zoot.sk

HRAČKY, HRY, KNIHY
byHANA // www.byhana.org
COLOREO // www.coloreo.sk
HUGO CHODÍ BOS // www.hugochodibos.cz
IKAMIGO® // www.ikamigo.com
NIGHT SHIFT ATELIER // www.sashe.sk/NightShiftAtelier
PIKLE // www.pikle.cz
SLOVART // www.slovart.sk
ŠIKULKOVO // www.sikulkovo.sk
TRIMAKY // www.trimaky.com
UTUKUTU // www.utukutu.cz

DOPLNKY, DEKOR, KOZMETIKA, 
DARČEKY
2SIS COSMETICS // www.2sis.sk
BOBOOO // www.boboo.sk
CO BUDU DNESKA ŠÍT // www.cobududneskasit.cz
DESIGNED BY DASHA // www.designedbydasha.com
DL Dominika Lehocká // www.dominikalehocka.sk
DORAdizajn 
// www.facebook.com/DORAdizajn926544080728092/
Dr. Berry Juice // www.drberryjuice.com
HOJDAVAK // www.hojdavak.cz
JUICY MONSTERS // www.juicymonsters.com
LOVE COLORS // www.lovecolors.sk
Maem Kids // www.maemkids.com
MELLOW // www.mellow.sk
MILASH // www.bymilash.com
MÍĽNIKY // www.milniky.sk
MINI ARTIST // www.miniartist.sk
NOSHA // www.nosha.sk
PETINKA // www.petinka.sk
PETIT LULU // www.petitlulu.sk
POWERLOGY // www.powerlogy.com
SESTRICE // www.sestrice.com
ZILLI KIDS // www.zillikids.com



Rodinné up! city výlety
Nasadnite a užite si spoločné elektrizujúce zážitky.

www.upcity.sk

upcitysk

autosedačky 

alebo prilby 

k požičaniu 

zdarma

4 € 
Volkswagen e-up!

1 € 
elektrické bicykle 

a kolobežky, 

detské bicykle

za hodinu:
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