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ŠTVRTOK, 28. 11. 2019

10.00 – 11.00
Batolárium: Koralový svet 

 kobercová zóna
Korytnačka Etela má svoje obľúbené hračky. 
Jedno ráno ich však nemôže nájsť. Vydá 
sa do tajuplného sveta koralu, kde stretne 
kamarátov, ktorí jej veľmi ochotne pomôžu. 
Batolárium je zamerané na rozvoj jemnej 
motoriky detí. 
2x 30 min. blok o 10:00 a 10:30

11.00 – 13.00
Fantastický workshop 

 ws zóna
Montessori aktivity a hry na rozvoj schopnos
tí a zmyslov dieťaťa so špeciálnymi pedagóg
mi z Fantastickej škôlky.

14.00 – 15.00 

Zdobenie medovníkov s Kuniboo
 ws zóna 

 
15.30 – 16.30 

Arteterapia s Centrum LEON 
  ws zóna
„Detská kresba je okienko do sveta dieťaťa.“

15.30 – 16.30  

Tancuj, tancuj, vykrúcaj s Centrum 
LEON 

 kobercová zóna/pódium
Ideálny vek na začatie s tancom a pohybovou 
prípravou je vek, keď sa dieťa naučí chodiť. 
Škola tanca s Natáliou Glosíkovou.

16.30 – 18.00 

vytvorené na Slovensku: vytvor si svoj-
ho Kompánka 

 ws zóna
Jedinečná dielňa plná Kompánkovských 
„talizmanov“. Dotknete sa tvorby majstra 
sochára a tvorcu slovenského maliarskeho 
raja Vladimíra Kompánka. Dielňa sa uskutoční 
pod vedením autorky projektu vytvorené na 
Slovensku, sochárky Niny A. Šoškovej. 

18.00 – 19.00 

Divadlo Žihadlo: Snehuliačikovci 
 pódium

Rozprávka, ktorá ponúka veselý a napínavý 
príbeh jednej snehuliackej rodinky plný snehu, 
spevu, šantenia a nehy...

PIATOK, 29. 11. 2019 

10.00 – 11.00 

Telohra
 kobercová zóna/pódium

Hravé tanečné aktivity rozvíjajúce pohyb 
a rytmus pre najmenších.

11.00 – 12.00 

Hravo zdravo s HAPPY BEE 
 kobercová zóna/pódium

Aktivity pre najmenších (1 – 3 r.) zamerané 
predovšetkým na podporu psychomotoric
kého vývinu dieťaťa, rozvoj jemnej i hrubej 
motoriky a posilnenie zdravej väzby medzi 
rodičom a dieťaťom. 

14.00 – 16.00 

Zdobenie medovníkov s Kuniboo
 ws zóna

16.00 – 17.00 

Katastrofický denník od Slovartu
 ws zóna

Bláznivá a neohrozená reportérka Kata Stro
fová z večerníčka Tresky plesky zavíta medzi 
deti. Na kid.e sa po prvýkrát pochváli svojím 
novým cestovateľským denníkom. A ten nie 
je hocijaký, ale rovno Katastrofický!

16.00 – 17.00 

Hravo zdravo s HAPPY BEE 
 kobercová zóna/pódium

V zdravom tele zdravý duch. Zdravý pohyb 
pod dohľadom skúsenej lektorky, aktivity, 
cvičenia a relaxačné techniky pre deti od 3 
rokov.

17.00 – 18.00 

Ozdob si svoju dosku s Pangea Boards 
 ws zóna

Skateboardová doska je spotrebný materiál, 
ktorý sa používaním opotrebuje až do štádia 
nepoužiteľnosti. Našťastie sa dá recyklo
vať rôznymi spôsobmi a jeden z nich si na 
workshope ukážeme.

18.00 – 19.00 

Divadlo ŠiBe: Prešporské rozprávky
 pódium

Inscenácia Prešporské rozprávky divákom 
zábavnou formou s pestrým hudobným 
sprievodom predstavuje viaceré legendy 
a príbehy zo starého Prešporka.

 PARKING KOČÍKOV 
Nájdete hneď pri vchode do tržnice. 
Alebo využite výťah na presun na 
poschodie tržnice.

 KOJACÍ KÚTIK
Príjemné prostredie a súkromie nájdete 
na poschodí. Jeho súčasťou je aj 
prebaľovací pult.

 PREBAĽOVACIE PULTY
Jeden nájdete na dámskych toaletách 
na prízemí. Druhý na poschodí v kojacom 
kútiku. 

 DETSKÝ KÚTIK
Tento rok nájdete na poschodí vedľa 
workshopovej zóny a pódia kid.

 KAVIAREŇ 
Kaviareň sa tento ročník mení na 
vianočné trhy s viacerými predajcami. 
Nájdete na poschodí. 

 BANKOMAT TATRA BANKY
Nájdete na prízemí oproti vchodu vzadu 
pri schodoch.

 kid. INFOPOINT 
Náš stánok, odpovede na vaše otázky, 
prihlasovanie na workshopy, straty-
nálezy a inú pomoc nájdete hneď pri 
schodoch naľavo.

 SKÚŠOBNÁ KABÍNKA
Nájdete ju na poschodí, napravo od 
výťahov, hneď vedľa pódia kid.

 SEPAROVANIE ODPADU
Nádoby na separovanie odpadu budú 
umiestnené a viditeľne označené na 
prízemí aj na poschodí.

 ODVOZ AŽ DOMOV
Zajazdite si na elektromobile Volkswagen 
e-up! K dispozícii budú dve vozidlá 
aj s autosedačkami a podsedákmi, 
v prípade záujmu sa hláste na 
kid. infopointe v Starej tržnici.



Krása nás zachraňuje

Niekedy máme pocit, že kid. robíme IBA tri roky. Tri roky? To je absolútne nič, v porovnaní s neko

nečnosťou vesmíru.. A potom mávame aj pocit, že to robíme UŽ 3 roky.

Najmä keď si spomenieme, že na prvej káve sme mali menej detí aj vrások, ale aj zážitkov a skúse

ností. Potom si spomenieme na ľudí, ktorí sú v tom s nami od začiatku alebo sa svojou energiou 

postupne pridávali. Partneri, spolupracovníci, brigádnici, novinárky, ambasádorky, ženy, čo majú 

influence, tlačiari, dizajnéri, porotcovia, inštitúcie, architekti, fotografi, stylisti, stavbári a všetci, 

všetci makači v tom, čo robia.

A všetci predajcovia a značky. A ľudia, pre ktorých to robíme a ktorí k nám chodia. Ktorí prídu a ob

javia a podporia lokálny dizajn a cítia sa dobre. A ešte všetci tí, ktorí veria tomu, že Krása zachráni 

svet a šíria to na taške, mikine, telefóne. A prelistujú si kid. MAGAZÍN, ktorý práve držíte v rukách 

a cez ktorého slová sa vám prihovárame. 

Už tretí. 

Iba tretí?

A potom sa nám prehrávajú v hlave všetky ďašie možnosti, ktoré sme ešte nepreskúmali alebo 

ktoré máme v pláne.

Každopádne, už tretiu zimu sme s vami v Starej tržnici a sme šťastné, že sme v tom spolu. S vami. 

Akokoľvek ľahúčko a elegantne môže pôsobiť výsledok, proces je v realite mnohokrát kľukatý 

a neľahký. Ale veciam a projektom, ktoré majú zmysel, treba dať čas, aj tú energiu a lásku navyše. 

Chceme vám zaželať z celého srdca, aby ste rovnako odhodlane nasledovali svoje vízie a posúvali 

svoje hranice, ak to bude mať pre vás zmysel. A aby ste pritom rovnako odhodlane mysleli aj na 

seba a počas roka aj oddychovali. Ďakujeme, že ste spolu s nami súčasťou vytvárania krásna.

Želáme vám krásne sviatočné dni.

Katka, Marika, Katka, Katka, Mili
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Vítame Kiči Budapest na kid.

Pod hlavičkou projektu Kiči Budapest sa budete môcť na 

kid. po prvý raz zoznámiť s výberom pôvodných maďar

ských značiek pre deti. Vitajte, Pici and the city, Pjulcsy, 

Pukiboo a Maia Merino! Projekt vedie akčná žena a mama 

Bori Dušíková a nájdete ich na poschodí Starej tržnice.

IG: kici_budapest

dobrakrajina.sk na kid.

Chceme žiť v dobrej krajine a chceme, aby aj naše deti žili 

v krajine, kde si ľudia navzájom dokážu pomôcť. Tento rok 

sme darovali priestor na prezentáciu projektu Nadácie 

Pontis dobrakrajina.sk, ktorý pod sebou združuje rôzne 

projekty a iniciatívy. Vybraný projekt podporíme aj výťaž

kom zo vstupného. Dobrakrajina.sk je miestom, kde aj vy 

môžete niečo zmeniť. 

kid. pod záštitou primátora

Máme radi naše mesto a chceme, aby sa v ňom dobre žilo nám 

aj našim deťom. kid. je tak troška aj naším malým prispevkom 

k zlepšeniu kvality života v Bratislave, a radi spolupracujeme 

s každým, kto vidí veci podobne. Máme preto veľkú radosť, 

že záštitu nad touto edíciou kid. prevzal primátor hlavného 

mesta Bratislavy Matúš Vallo. #mameradimatusavalla 



kid. KAVIAREŇ 

Na poschodí tržnice nájdete veľkú kaviareň s výberom na

šich obľúbených gastro prevádzok: od rána kaše a až do ve

čera teplé jedlá a nápoje vám naservíruje Žufaňa, bezlepko

vé a zero waste slané aj sladké pečivo a dobroty si nabalíte 

od Dobrožrútov, zdravý projekt Čo jedia zdravé deti zasýti 

hladné krky, a rozvoniavať nám budú najlepšie oblátky v hre 

priamo z Piešťan: božskí Guden Guden. K tomu vám do 

jednej ruky ochutnávku kávy pripraví Nespresso, do druhej 

prosecco a pekný deň pred nami!

kid. kid. hurá!  
Umenie na kartách Tatra banky

Máme radosť, že máme partnerov, ktorí vyznávajú rovnaké 

hodnoty ako my. Tatra banka je už dlhé roky nielen inova

tívnym lídrom na slovenskom trhu, ale aj významným pod

porovateľom umenia. V zmysle presvedčenia „umenie má 

zmysel, len keď je medzi ľuďmi“, Tatra Banka od roku 2020 

kompletne mení dizajn svojich platobných kariet a všetky 

venuje popredným súčasným slovenským umelcom. Sme 

hrdí, že medzi nimi je aj autorka loga a vizuálnej identity kid., 
art directorka Mikina Dimunová a jej dizajn karty. 

Medzi umelcami nájdete aj ďalších ako Erika Šilleho, Ašota 

Haasa, Milotu Havránkovú, Lenku Sršňovú a Ondreja Jóba, 

Máriu Švarbovú, Lukáša Krnáča, Luciu Tallovú, Miroslava Ci

pára či dvojicu dizajnérov Vlastu Kubušovú a Miroslava Krá

la z crafting pwlastics! studio. Vlasta Kubušová je od tohto 

roku pevnou členkou poroty kid. design awards. 

Zobrazením umeleckých diel na platobných kartách ponúka 

Tatra banka svojim klientom „trvalú zbierku umenia, ktorú 

môžu nosiť vo svojej peňaženke“.

kid. 5

kid. odporúča: novinky zo Slovartu 

Tie najlepšie knihy pod vianočný stromček prinesie 

vydavateľstvo Slovart. Medzi ich novinky patrí napríklad 

knižka Drobci plná hravých večerníčkových príbehov dvoch 

malých bratov. Pre školákov odporúčame dielo Zdravia, 

šťastia vinšujeme z pera etnografky Zory Mintálovej 

Zubercovej, ktorá predstavuje naše najdôležitejšie zvyky 

a sviatky zrozumiteľnou, hravou formou. Prečo na Vianoce 

jeme kapra a na Veľkú noc máme šibačky? Dozviete sa 

v stánku Slovart! Na svoje si prídu aj tínedžeri a dospelí.



V dobe, keď sme zahltení informáciami o tom, čo je a čo nie 
je zdravé pre citlivú pokožku bábätka, sa čerstvá mamička 
môže doslova chytiť stebla biobavlny! Tá je totiž jedno-
značne najvhodnejším materiálom pre oblečenie malého 
človiečika. A názov nie je zďaleka to jediné, čím sa líši od 
„obyčajnej“ bavlny.

Každá mama chce pre svoje bábätko to najlepšie, no hlavne 

začiatky bývajú náročné. Obliecť drobca správne do každé

ho počasia je hotové umenie. Ak ste aj vy práve vstúpili do 

klubu čerstvých mamičiek, určite vás aktuálne trápi otázka, 

ako zvládnuť klesajúce teploty s bábätkom bez problémov. 

Výberom správneho oblečenia sa môžete vyhnúť 
niekoľkým zdravotným problémom
Hlavnou zásadou je určite voliť vždy vecičky primerané roč

nému obdobiu a tomu, či deň prežijete doma, či na pre

chádzke. Podchladeniu alebo prehriatiu drobčeka hravo 

predídete správnym počtom vrstiev oblečenia, ale hlavne 

– výberom jeho materiálov. Práve tie totiž priamo ovplyv

ňujú náladu i zdravie vašej ratolesti. U detičiek do 6 až 7 

rokov je vhodné úplne sa vyhnúť syntetickým materiá

lom, pretože môžu pri kontakte s kožou vyvolať neželané 

reakcie. Ideálne sú skôr savé a mäkké prírodné materiály, 

v ktorých sa pokožka pod vrstvami oblečenia menej potí. 

V tejto súvislosti sa v poslednom období hovorí najmä 

o biobavlne.

Skúste sa dotknúť
Biobavlnu navonok síce len ťažko rozoznáte od klasickej 

bavlny, rozdiel však pocítite aj jediným dotykom. Pestova

telia, ktorí pracujú s biobavlnou, používajú na hnojenie prí

rodný nimbový olej, vďaka čomu má takáto bavlna hustejšie 

chumáčiky a vlákna neporušené chemickými látkami. Bavl

nu následne oberajú výlučne ručne. Pri bielení sa používa 

peroxid vodíka, ktorý je považovaný za najbezpečnejší prí

rodný dezinfekčný prostriedok, farbenie zas prebieha len 

za pomoci minerálnych farbív. Každý z týchto krokov robí 

z biobavlny ideálny materiál pre jemnučké detské oblečenie. 

Ak si teda na zimu pripravíte zopár kvalitných kúskov 
z poctivej biobavlny, máte o svojho drobca dobre posta-
rané. Celá výbavička vás pritom vôbec nemusí vyjsť draho. 
Roztomilé detské kúsky zo 100 % biobavlny, ktoré sú na-
vyše cenovo dostupné, nájdete po celý rok pod značkou 
Kuniboo v Kauflande. 

Drobček ako v (bio)bavlnke
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Keď sa začiatkom deväťdesiatych rokov narodila Izina 
mama Babsy, takmer žiadne obchody s detským obleče-
ním na Slovensku neboli. Väčšinu oblečenia dedila po star-
šej sestre, bratrancoch či iných z partie. Výnimočne ju so 
sestrou rodičia dvakrát do roka zobrali do Rakúska, kde 
nakúpili na celú sezónu a ona si tie veci tak vážila, že v nich 
takmer ani nechcela chodiť von. Dnes sa ako mama stretá-
va skôr s opačným scenárom a zo širokej ponuky detského 
oblečenia si vyberá iba to pravé, bavlnené. 

Aká je Izi v obliekaní, vstupuje už aj ona do výberu svojím 
vlastným vkusom?
Babsy: Izi práve prichádza do obdobia, keď si začína sama 

vyberať, čo si oblečie. Ako takmer každá žena, aj ona je 

zaťažená na topánky. Minule sme dostali zimné snehule, 

z ktorých sa tak veľmi tešila, že si ich obula von aj napriek 

tomu, že počasie pripomínalo pokročilú jar.  

A vyzuli ste ju?
Babsy: Kdeže, jej protesty pred odchodom z domu boli 

také silné, že sme sa len pousmiali a nechali to tak.

kid.: Takže má svoju slobodu.
Babsy: Určite áno. Nepatrím k mamičkám, ktoré svoje deti 

nasilu parádia. Podľa mňa by malo byť dieťa oblečené naj

mä funkčne, aby sa mohlo voľne pohybovať, užívať si ská

kanie do kaluží a slobodu. Hlavne, keď trávi maximum voľ

ného času vonku, ako to naše.

Ako pre ňu vyberáš takéto oblečenie?
Babsy: Pre mňa je dôležité, aby bolo zloženie Izinho obleče

nia z kvalitných prírodných materiálov. Aby bolo mäkučké, 

príjemné, etické a aby sa v ňom cítila dobre.

Pozeráš sa na etickosť oblečenia viac, odkedy si mama?
Babsy: Skôr odkedy sa aktívne zapájam do celosvetového 

hnutia Fashion Revolution. Jeho cieľom je vniesť do mód

neho priemyslu väčšiu transparentnosť, etickosť a udrža

teľnosť, takže si tieto aspekty všímam viac aj ja.

Okrem toho, že je mamou malej Izi, Babsy Jagušák je aj 
tou najprirodzenejšou a najpríjemnejšou krstnou mamou, 
akú si značka oblečenia Kuniboo mohla priať. Ladia k sebe 
svojou úprimnosťou, prirodzenosťou a veselosťou.



8 kid. 

1. gumičky, čelenky a sponky do vlasov www.buubli.sk
2. nohavice na traky od dizajnérky Maji Božovič www.rizafa.sk
3. rastúce body z merino vlny s GOTS certifikátom www.woollies.sk
4. funkčné oblečenie a doplnky do každého počasia www.navonka.sk
5. najširší výber topánok od Ježko Bežko www.jezkobezko.sk
6. barefoot topánočky pre krpcov www.crpce.sk
7. svietiaca potlač s motívom leoparda  www.lemurlemur.sk
8. zimná funkčná bunda značky Enfant www.littlehipster.sk
9. zimný funkčný overal Komffi www.komffi.sk
10. papučky ako novinka od Milash www.bymilash.com
11. organické pyžamko ako novinka od BEKVÅM www.bekvam.sk
12. rastúce vlnené kabátiky a čiapky www.dorfsheep.com
13. ľanová tunika od slow fashion značky www.heavenly.sk

nechajte sa inšpirovať 
našimi tipmi
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Máme radi jej nadhľad, humor a radi 
ju sledujeme na jej inšpiratívnych vý-
letoch, ktoré podniká spolu s deťmi. 
Baša Števulová je bývalá profesionál-
na snoubor dist ka (32). Momentálne ju 
naplno zamestnávajú jej dve deti Ida 
a Tobiáš a detská značka Diobo, ktorú 
po narodení syna založila spolu s ka-
marátkou. Diobo nájdete tento rok aj 
medzi kid. predajcami. 

Tajomstvo krásy?
Za mňa asi spokojnosť a vyrovnanosť. A určite aj spánok, aj 

keď toho mi je dopriateho super málo. Možno časom bude 

aj tajomstvo krásy v tom, keď sa ženy nenechajú zviesť na 

chodníčky botoxu, liftingov a všakovakých úprav, ktoré dnes 

už majú dvadsaťročné dievčatá.

Cestovateľský tip/tipy?
Za mňa kdekoľvek, kde nie je ruch. Nie som za výlety do 

veľkomiest, ale skôr za oddych v prírode. Ja sa rada vyhý

bam ľuďom, takže k moru ideálne mimo sezóny.

V rámci európy je moje obľúbené Portugalsko, tam by som 

pokojne aj bývala, a koho láka niečo exotickejšie, určite Srí 

Lanka s deťmi. Je to relatívne blízko, super babyfriendly 

a keď si človek naplánuje nočné lety, dá sa to úplne v po

hode zvládnuť.

Najlepší spôsob, ako si vyvetrať hlavu?
Jednoznačne v prírode a športom.

Obľúbený slovenský dizajnér/značka?
Z detských je to KaiKai, TAKiTAK, MØE a z tých dospe

láckych Buffet a Bepart. Slovenského dizajnu je neúrekom 

a máme naozaj extrémne veľa šikovných ľudí.

Čo ťa rok 2019 naučil?
O čosi viac trpezlivosti a disciplíne. A ako sa nezblázniť, 

hahaha!
kid. 9



1. organický telový balzam ALMA www.anemonegarden.sk
2. detské (aj) spoločenské hry www.babyvillage.sk
3. doplnky a oblečenie svetových značiek www.minijoseph.sk
4. hravé edukačné kartičky www.mamam.sk
5. zero waste ekologické látkové utierky www.littleones.sk
6. slovenská zateplená zimná obuv www.rak-obuv.sk
7. ručne šité zvieratká a doplnky do izbičky www.helloelia.com
8. odrážadlá a bicykle anglickej značky Bobbin www.chooze.sk
9. české dizajnové ekoplienky www.kolorky.cz
10. multifunkčná guličková dráha www.facebook.com/guliguli.sk
11. merino spacie vaky aj pre väčšie deti www.vacice.sk
12. české plienky a doplnky pre bábätká www.bezvaplienky.sk
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Zábava pri čistení zubov? 
Sonická kefka je pre rodiča 
neoceniteľná pomôcka

Povedzme si pravdu – keď to vrčí, bzučí, vibruje, drobcov 
to jednoducho baví. Na druhej strane, čo určite väčšina 
z nich nemá rada, je čistenie zubov. Hydrosonická kefka 
Hydrosonic PRO preto môže byť mimoriadne vítaným 
členom kúpeľňovej rodiny nielen pre dospelých. Aby bol 
vzťah detí k ich novej „hračke“ ešte lepší a aby sa na umý-
vanie zubov tešili, môžu si ju podľa seba oblepiť super ná-
lepkami, ktoré môžete dostať ku kefke zdarma.

To najhlavnejšie? Čistí dôkladne a bezpečne
Pri deťoch platí  „jemnosť nadovšetko“ a výnimkou nie je 

ani čistenie zubov. „Jemnosť vlákien má pri sonickej kefke 

obrovský zmysel. Uvedomme si, že kmitanie sonickej kef

ky znamená, že vlákno vám trebárs 32tisíckrát za minútu 

prejde po zube. Pri tvrdších vláknach hrozí mechanické 

poškodenie skloviny,“ upozorňuje zubný lekár Pavol Andel. 

Hlavičky kefky Hydrosonic PRO sú preto plné jemných 

vlákien CUREN®, čo zaručuje čistenie maximálne ohľadupl

né k zubom aj ďasnám.

Až do 42tisíc kmitov za minútu je podporených aj hydro

dynamickým efektom, aby kefka odstraňovala povlak na

ozaj dôkladne. Dieťa väčšinou ešte nemá vyvinutú jemnú 

motoriku na to, aby zvládlo techniku pre dôkladné čistenie 

manuálnou kefkou. Nebolo by preto super, keby zaňho väč

šinu práce urobili kmitajúce vlákna?

 

Zuby drobca milujú, keď singlujete
Ak vám záleží na zdravých detských zuboch, asi už viete, že 

v detskom veku je potrebné aj dočisťovanie zubov rodičmi. 

Na to je ideálna single kefka. Máme super správu – Hydro

sonic PRO má ako jediná na trhu v balení aj čistiacu hlavičku 

Single. S ňou dočistíte všetky ťažko dostupné či pri čistení 

zanedbávané miesta. Drobec sa tak môže na svet škeriť ve

selým zdravým úsmevom.

Hydrosonic PRO pre deti od 5 rokov kúpite za zníženú 
cenu so Zubnou kartou v CURAPROX Smile Shopoch a na 
shop.curaprox.sk.
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Dizajnový obchod slávica na kid. prináša výber československé-
ho dizajnu pre všetky mamy, babky, sestry, kamarátky… Aby ste 
mohli potešiť nielen svoje deti, ale aj seba či svojich blízkych, Ivica 
Jusková so svojím tímom pre vás vybrali šperky, kabelky, kozme-
tiku, ale aj doplnky do interiéru či grafiky. Urobte si radosť a príď-
te si vybrať niečo pekné! Dievčatá zo slávice vám radi poradia 
a porozprávajú viac.

Ako vznikol nápad prepojiť slávicu a kid.? 
Mám rada kid., lebo je to taká slávica pre deti. Lebo mi dáva zmy

sel. Prezentovať a pozdvihnúť šikovných ľudí, ktorí vložili svoje srdce 

do toho, čo robia… Mám rada ženy, ktoré za kid. stoja. Robia svoju 

robotu s láskou a nadšením. Som rada a vážim si, že už po tretíkrát 

môžem byť súčasťou poroty a ambasádorkou projektu. A som 

mama! A tak nejak to vzniklo. :)

Ako vyberáte kúsky do slávice? Čo pre teba musí spĺňať dobrý 
dizajn?
Starostlivo. :) Každému jednému dizajnérovi venujeme čas. Pozor

ne si preštudujeme jeho tvorbu, snažíme sa o ňom samom zistiť 

čo najviac informácií. Veľa ľudí sa nám hlási samo, no musia prejsť 

akýmsi mojim „okom“. Do slávice vyberám veci môjmu srdcu ako

si blízke. Tie, ktoré ma zaujmú, majú príbeh, nadčasový dizajn, sú 

kvalitné a dobre spracované. Ktoré by som si napríklad zobrala aj 

k nám domov. A tak ako ja, aj slávica sa vyvíja a mení. No srdce, duša 

a príbeh ostávajú.

A čo prinesiete na kid.?
Z každého rožku trošku. :) S mojou pravou rukou, store managerkou 

Beou sme kus po kuse vyberali veci, ktoré by vás mohli zaujať. Sama 

som si od Ježiska popriala darček zo slávice – tuhý parfem O’dore. Už 

ôsmy rok to „ťahám“, lebo verím, že „remeslo“ a schopnosť ľudí tvoriť, 

by v dnešnom digitálnom svete nemala zaniknúť. Skúste možno aj vy 

tento rok darovať niečo, čo je čímsi výnimočné, má dušu, čo pretrvá… 

Napríklad drobnosť v podobe vianočnej ozdoby, ktorá rokmi na hod

note narastá a je to vec, ktorá sa môže dediť s príbehom. 

Prajem vám láskavý predvianočný čas.

vaša Ivica

moderný 
čitateľský  
denník Knihář

tuhý parfém O’dore

náhrdelník z ručne fúkaného 
skla od Veroniky Černej



@oliviaonboard.sk @sisa_kr @timki_obchodik

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

@aduska.a  

@kristinabotlova 

@andrea _kerestesova_ruzickova 

@martazahorska

@dianasdiaryblog

@my_name_is__emma
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1. autorské šperky pre bábätká aj mamy www.27jewelry.com
2. čiernobiele hračky, doplnky, dekorácie  www.twocolours.sk
3. rodinné striebro vo forme detskej hrkálky www.gregandrich.sk
4. české textilné kolísky aj pre veľkých www.hojdavak.cz
5. doplnky a hračky do detskej izby www.dizajnbejby.sk
6. slovenské hračky a doplnky z ekologického korku www.korkii.sk
7. pôvodné ilustrácie do detskej izby www.lilcastle.com
8. vankúš s populárnym dizajnom veľryby www.mellow.sk
9. rastúca učiaca veža Petinka www.petinka.sk
10. organické body s potlačou na mieru www.malinka.eu
11. handmade drevené edukačné hračky www.sikulkovo.sk
12. kniha na uchovanie spomienok www.v-plienkach.sk
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Už tretí rok veríme Dostojevského 
citátu „Krása zachráni svet“. 
Ďakujeme, že to cítite rovnako 
a pomáhate nám to šíriť do sveta. 
Aktuálnu ponuku kid. merchu nájdete 
na www.kidshopup.com/shop.

kid. mikiny a tričká KRÁSA ZACHRÁNI SVET vznikli vďaka 
spolupráci s MERCHYOU, jedinou GOTS certifikovanou 

tlačiarňou na textil širokoďaleko. MERCHYOU je tiež jedna 

z mála tlačiarní v EÚ, kde má zákazník možnosť objednať 

kompletne GOTS certifikovaný produkt. My aj vy tak máme 

istotu, že v celom procese výroby od pestovania zdrojového 

materiálu cez textilné spracovanie vo všetkých fázach a po

tlač až po balenie a distribúciu boli dodržané najprísnejšie 

ekologické a etické štandardy podľa štandardov GOTS. 

Ďakujeme!

Logo GOTS spoznáte ľahko:
 Vľavo staré, vpravo nové logo GOTS,  

obe logá sú platné a je možné ich nájsť  
na GOTS certifikovanom textile / produktoch.

kid. merch si môžete počas trvania kid. zakúpiť v infopointe.

kid. 15



16 kid. 

Moja dcéra prišla ako osemročná 
domov s tým, že už ani jeden jej 
spolužiak neverí na Ježiška.

A že ako to teda je, mama. 

Prísne „mama“, bez kudrliniek, mi hovorila len keď išlo o nie

čo vážne.

Presne tak som k tomu pristúpila. Vážne. Zhruba polhodinu 

som zápalisto fabulovala, operovala s ezoterikou a metafy

zikou a zubaminechtami dolovala zo zneisteného dieťaťa 

vieru vo veci čarovné.

Lebo zašliapnuť magické, priškripnúť rozprávkové a nasadiť 

tomu celému hnusnú pragmatickú korunu, to vie každý. Ja 

osobne brojím proti tejto nebezpečnej tendencii celý život 

a dám krk na to, že existuje zodpovedná inštitúcia za plne

nie snov a donášku darčekov. Z Centrály hore nám potom 

vyskladňujú presne také prezenty, a teraz pozor – aké si 

myslíme, že si zaslúžime. Je to niečo podobné ako princíp 

výberu mužov, s ktorými žijeme.

Preto sa stáva, že z času na čas si nájdeme po stromčekom 

vak na lyže, snehové reťaze, elektrický mlynček na mäso, aj 

poukaz na anticelulitídové ošetrenia je na zváženie. Prípad

ne ohavný obrus, gýčová soška, stolový kalendár, dederó

nová zástera, a kamarátka dostala od exmanžela dva roky 

po príšernom rozvode, ktorý ledva prežila, knihu Nájdi samu 

seba. 

Timea Keresztenyiová 
// vedúca redakčného tímu Madam EVA

Ale to už sú tie dospelácke veci, na ktoré majú decká čas 

a vôbec, aj my predsa potrebujeme ten pocit, že to tu nejde 

všetko samospádom. Oukej, tak upustím od zovšeobecňo

vania, ja ho potrebujem. Lebo ak verím na niekoho/niečo, 

kto to tu riadi, už mám istú štruktúru, na ktorú sa nabaľuje 

aj viera v dobro a svetlo, ktorá sa dnes hodí ešte viac než 

kedykoľvek predtým. A zrazu som náchylná pripustiť aj to, 

že nie je všetko stratené a pravda, česť, láska a krása naozaj 

zachránia svet. 

Takže som si to s krpaňou vydiskutovala a Ježiško jej prinie

sol korytnačku. Dnes už má štrnásť a zháňam bezdrôtové 

slúchadlá, bez ktorých je život trapas, ale na našu dohodu 

už nikdy nikto nesiahol. Pretože trochu mágie a šuchotu 

anjelských krídel nikoho nezabije, netreba sa toho báť, na

opak. Vykročme im oproti a uchmatnime si svoj milý ne

škodný sebaklam, pýtajme si smelo darčeky „Zhora“ a živme 

svoje impozantné sny.

To nám želám k voňavým chvíľam, svalnatému kaprovi 

a láskavým prekvapeniam najviac.



Vychutnajte si  
na kid. jedinečný zážitok 
z prémiovej kávy

Spoznajte Nespresso, ktoré vám umožňuje vychutnať si 

kvalitnú kávu stlačením jedného tlačidla! Nespresso vyberá 

len tie najlepšie kávové čerešne z najlepších svetových kul

túr, ktoré sú známe ako “Gourmet káva“, pretože ponúkajú 

najsofistikovanejšie arómy – aktuálne v 28 prevedeniach. 

Široké portfólio sa člení na kategórie Intenso, Espresso, 

Lungo, Master Origin, Barista Creations, Variations, De-

caffeinato, z ktorých si môžete vybrať kávu presne podľa 

svojej chuti. Káva Nespresso je starostlivo získavaná priamo 

od farmárov, ručne zberaná a čerstvo zomletá, aby ste z nej 

mali čo najlepší zážitok.

Nespresso je navyše prvá spoločnosť, ktorá uviedla na trh 

porciovanú kávu v hliníkových kapsulách chrániacich jej 

chuť a arómu. Hliník je 100 % recyklovateľný a značka ho na 

Slovensku úspešne recykluje od roku 2017. Ako to funguje? 

Stačí priniesť použité kapsule do Nespresso Butiku či odo

vzdať ich priamo dopravcovi pri doručení ďalších kapsúl. 

Každý člen Nespresso klubu navyše získa recyklačné vrecko. 

Značka sa snaží šíriť povedomie o recyklácii a podnikať kro

ky na zlepšenie životného prostredia i životných podmie

nok pestovateľov kávy. Prostredníctvom svojho programu 

AAA Sustainable Quality™ Program spolupracuje s viac ako 

100 000 poľnohospodármi z 13 krajín pôvodu. Jeden zo 

spôsobov propagovania recyklácie je aj spolupráca s českým 

výrobcom bicyklov Festka, ktorý pre Nespresso vyrobil hli

níkový bicykel z použitých kávových kapsúl. Veľmi sa tešíme, 

že si ho môžete naživo obzrieť práve na kid.! Príďte zadar

mo vyskúšať tú najkvalitnejšiu kávu a zastavte sa v stánku 

Nespresso, kde sa dozviete viac informácií. K dispozícii budú 

aj vybrané domáce kávovary Nespresso. Apropo, viete, kto

rá je najobľúbenejšia káva Georga Clooneyho? Nespresso 

Volluto, ktorú na kid. tiež môžete ochutnať. 
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víťazi predchádzajúcich ročníkov:

kid. zima 2018:
komunikačný design – wild moon 

produkt – cena nebola udelená

kolekcia – Sidumilu 

mile × tami 

kid. jar 2018:
komunikačný dizajn  ByHana

produkt  nosič Carrier od Sestrice

kolekcia  Mellow Pillow

cena za ohľaduplnosť  biodegradovateľné batohy Nosha

kid. zima 2017:
komunikačný dizajn  Hugo chodí bos

produkt  bicykel od Repello

kolekcia  Hany Kašičková

kid. jar 2017:
komunikačný dizajn  Pán Medvedík

produkt  hojdacia doska od Utukutu

kolekcia  Mikyta

Ďakujeme našim partnerom

členovia poroty:

Vlasta Kubušová // materiálová a produktová dizajnérka 

crafting plastics! studio

Ivica Jusková // majiteľka dizajnového obchodu slávica

Viera Kleinová // kurátorka zbierok úžitkového umenia 

a dizajnu v SNG v Bratislave

Maroš Schmidt // vedúci Slovenského múzea dizajnu 

Mikina Dimunová // grafická dizajnérka 

kritériá výberu víťazov:

Najdôležitejším predpokladom, aby značka zaujala, je 
harmónia medzi osobným myšlienkovým vkladom a vizu-
álnym stvárnením.

… dizajn, nápad, zvedavosť, vtip, realizovateľnosť, lokál-
nosť a férovosť výroby, komunikácia a PR, spolupráce, 
formy predaja, vývoj. Estetika, ergonómia, zodpoved-
nosť, vyrobiteľnosť, filozofia. To všetko v ľubovoľnom 
poradí priorít, podľa produktu.

Cieľom kid. DESIGN AWARDS je každoročne 
vyzdvihnúť najlepší dizajn a dostať ho do po
vedomia verejnosti. Ale najmä chceme oceniť 
našich predajcov, spomedzi ktorých odborná 
porota vyberie víťazov v kategóriách Produkt, 
Kolekcia a Komunikačný dizajn.



november 2019

MÓDA, OBLEČENIE,  
TOPÁNKY, DOPLNKY
BARE BEAR // www.barebear.sk 

BEERINO // www.facebook.com/merinobeerino

BEKVÅM // www.bekvam.sk 

BUUBLI // www.buubli.sk 

CRPCE // www.crpce.sk 

DIOBO // www.diobo.eu

DORFSHEEP // www.dorfsheep.com

HALOO // www.halooshop.sk 

HEAVENLY // www.heavenly.sk 

Jeej DESIGN //www.jeejdesign.sk 

KAIKAI // www.kaikaikids.com 

LAPAJ // www.facebook.com/lapajsk/

LEMUR O.O // www.lemurlemur.sk 

MILE // www.mile.sk 

MØE // www.moe.sk 

RAK // www.rakobuv.sk 

RIŽAFA // www.rizafa.sk 

SIDUMILU // www.sidumilu.sk 

TAKITAK // www.facebook.com/takitak.kids

WOOLLIES // www.woollies.sk 

HRAČKY, HRY, KNIHY, 
PAPIERNICTVO 

EGREŠ // www.egres.online 

ELIA //www.helloelia.com 

GULIGULI // www.facebook.com/guliguli.sk

HUGO CHODÍ BOS // www.hugochodibos.cz

JABORCA // www.facebook.com/Jaborcaupcykledtoys

KORKII // www.korkii.sk 

LOVE COLORS // www.lovecolors.sk

MAMÁM // www.mamam.sk 

ŠIKULKOVO // www.sikulkovo.sk 

TROCHA INAK // www.trochainak.sk 

UTUKUTU // www.utukutu.eu

DOPLNKY, DEKOR, 
KOZMETIKA, DARČEKY, 
STRAVA 

DEKORAZIA IG // dekorazia.sk 

FESTIVAL ATMOSFÉRA // www.festivalatmosfera.sk 

GREG & RICH // www.gregandrich.sk 

HOJDAVAK // www.hojdavak.cz 

KOLORKY // www.kolorky.cz 

KRESKY // www.kresky.sk 

KRISTÍNA TORMOVÁ & MYMAME //  

www.kristinatormova.sk, www.mymame.sk 

LE SUCRÉ // www.sweetmanufacture.com 

LIL’CASTE // www.lilcastle.com 

MAEM KIDS // www.maemkids.com 

MALINKA BABY STORE // www.malinka.eu 

MELLOW // www.mellow.sk 

MILASH // www.bymilash.com 

NIJE // www.nije.sk 

PANGEA BOARDS // www.pangeaboards.com 

PETINKA // www.petinka.sk 

PETIT LULU // www.petitlulu.eu 

SESTRICE // www.sestrice.sk 

27JEWELRY // www.27jewelry.com 

VAČICE // www.vacice.sk 

VČELOBAL // www.vcelobal.sk 

DESIGN SHOPS 

ANEMONE // www.anemonegarden.sk 

BABY VILLAGE // www.babyvillage.sk 

BABYKNIHY // www.babyknihy.sk 

BEZVAPLIENKY // www.bezvaplienky.sk 

BIOLOVE // www.biolove.sk 

CURAPROX // www.curaprox.sk 

DIZAJNBEJBY // www.dizajnbejby.sk 

DROBČEKOVIA // www.drobcekovia.sk

CHOOZE // www.chooze.sk 

IZIPIZI // www.sii.sk 

JEŽKO BEŽKO // www.jezkobezko.sk 

KIČI BUDAPEST // IG: kici_budapest 

KOMFFI // www.komffi.sk 

LITTLE HIPSTER SHOP // www.littlehipster.sk 

LITTLE ONES // www.littleones.sk 

MACIK // www.macikobchod.sk 

MINI JOSEPH // www.minijoseph.sk 

MINILOVE // www.minilove.sk 

MOJTOJ // www.mojtoj.sk 

NAVONKA // www.navonka.sk 

OLALA!BOYS // www.olalaboys.com 

PURA // www.facebook.com/PuraSKCZ 

TWO COLOURS // www.twocolours.sk 

SLOVART // www.slovart.sk



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

www.upcity.sk

upcitysk

autosedačky alebo prilby 
k požičaniu zdarmaza hodinu:

4 € Volkswagen e-up!

1 €  elektrické, mestské, 
detské bicykle
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