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                 Trenčiansky samosprávny kraj 
                        Tlačová správa     
        

   
Trenčín, 4. máj 2017 

Trenčín po takmer 10 ročnej odmlke ožije projektom „Trenčín, mesto módy“ aj s finančnou 

podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja 

45. ročník módnej akcie sa bude konať pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Jaroslava Bašku.  

Veľtrh, zásluhou ktorého získalo mesto pod hradom Matúša Čáka prezývku „mesto módy“, sa vracia. 

Projekt Trenčín, mesto módy (TMM) odštartoval v roku 1963, vtedy ešte pod názvom Výstava 

výrobkov trenčianskeho textilného a odevného priemyslu. Prezentovali sa na ňom len dve 

spoločnosti, a síce Odevné závody Trenčín a Merina Trenčín. Postupom času si výstava nachádzala 

väčšie a väčšie percento sympatizantov. Rovnako vzrastala i túžba prezentovať svoje práce. Po 

niekoľkých rokoch sa tak TMM stal veľtrhom so stovkami vystavovateľov a smelo ho možno 

označiť za fenomén. V roku 2008 však tento projekt zanikol. Po takmer 10-ročnej odmlke sa TMM 

vracia a svojím programom poskytne priestor pre všetkých milovníkov umenia rôznych vekových 

kategórií.  

Myšlienke obnoviť medzinárodne uznávaný projekt TMM vdýchla život Trenčanka Jana 

Jankovičová, pomocnú ruku podala jeho teraz už hlavná koordinátorka Daniela Lelkes. V Trenčíne 

sa tak 22. septembra 2017 otvoria brány výstaviska EXPO CENTER a odštartuje sa 45. ročník 

veľtrhu. Konať sa bude pod záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku a bude veľkolepým návratom 

významnej udalosti, ktorá v minulosti charakterizovala nielen mesto Trenčín, ale celý Trenčiansky 

kraj.  

Organizátori si pre návštevníkov pripravili širokú paletu módnej ponuky a tiež sprievodného 

programu. Tešiť sa možno nielen na zaujímavých slovenských výrobcov odevov a hand-made 

výrobcov či módne prehliadky, ale tiež na vystúpenie Slovenského ľudového umeleckého kolektívu 

(SĽUK), Majka Spirita, Cigánskych diablov a výstavu historických ľudových krojov z rôznych krajov 

Slovenska. Chýbať nebude prezentácia starých umeleckých remesiel a ručné práce, výstava 

sklárskeho umenia mladého umelca Achilleasa Sdoukusa a výstava retro módy z rokov 40, 50, 60, 

70, 80-tych. V pavilóne č. 3 bude dokonca zriadená Zóna mladých, v ktorej bude moderátorom Sajfa 

a ponúkne súťaže a rozhovory. Študenti sa však ocitnú ale aj na strane vystavovateľov. „Každá 

stredná škola, zameraná na módne návrhárstvo, nominuje svojich dvoch najtalentovanejších 

študentov – módnych návrhárov, ktorí si pripravia  v rámci výstavy TMM svoju vlastnú autorskú 

módnu kolekciu. Zadanie nebude špecificky dané, každý módny návrhár sa rozhodne, aký štýl 

kolekcie vytvorí a ako nazve svoju módnu prehliadku,“ informovala riaditeľka Krajského centra 

voľného času v Trenčíne Renáta Bieliková, ktoré sa tiež podieľa na organizácii podujatia 
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Ani po niekoľkoročnej odmlke nebude v rámci veľtrhu chýbať ocenenie Zlatá Fatima. Porota na čele 

s módnym návrhárom Borisom Hanečkom ocení týmto prestížnym ocenením tých najlepších 

napríklad v kategórii Top odevná firma roka, Hand-made výrobca roka a Najlepší výrobok roka.  
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