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Trenčín, 7. september 2018 
Legenda TRENČÍN MESTO MÓDY po roku opäť na trenčianskom výstavisku! Druhý 
ročník módneho veľtrhu obohatí aj tvorba talentovaných študentov, ponuka domácich 
eshopov či eko fashion 
 
Po minuloročnom veľkolepom znovuzrodení legendy Trenčína – módneho veľtrhu TRENČÍN 

MESTO MÓDY (TMM), sa už budúci týždeň predstaví s bohatým dvojdňovým programom druhý 

ročník. Okrem prezentácie vychytených módnych značiek, tvorby uznávaných módnych 

návrhárov a slovenských hand-made tvorcov sa návštevníci môžu tešiť aj na viaceré novinky, 

ktoré obohatia pripravený program a rozšíria prezentovanú ponuku.  

 

Po desaťročnej absencii sa do priestorov výstaviska Expo Center v Trenčíne minulý rok vrátil 

obľúbený a vyhľadávaný módny veľth TRENČÍN MESTO MÓDY. To najlepšie, čo v tejto oblasti 

ponúka slovenský a český trh, obohatia v druhom ročníku aj vystavovatelia z Talianska, 

Maďarska a Veľkej Británie. V štyroch pavilónoch nájdu módni nadšenci viac ako stovku 

vystavovateľov, ktorí odprezentujú a ponúknu široký sortiment od plaviek až po kožuchy. 

Sviatok milovníkov módy tento rok pripadol na piatok 14. a sobotu 15. septembra 2018. Veľtrh 

bude slávnostne otvorený na vonkajšom pódiu výstaviska v piatok o 10.30 h.  

 

Návštevníci sa môžu tešiť hneď na niekoľko noviniek 

Druhý ročník so sebou do Trenčína prináša aj viaceré novinky. Po prvýkrát na veľtrhu 

predstavia svoju tvorbu talentovaní študenti stredných škôl, ktorí sa vzdelávajú 

v odevníckom, obuvníckom a šperkárskom odbore. Okrem škôl z Bratislavy a Banskej 

Bystrice medzi nimi nájdete aj štyri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to Strednú umeleckú školu Trenčín, Strednú odbornú 

školu Púchov, Strednú odbornú školu Jána Antonína Baťu Partizánske a Strednú odbornú školu 

Bánovce nad Bebravou. Svoj talent a originálne nápady odprezentujú aj študenti Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne z Fakulty priemyselných technológií v Púchove. 

Pozrieť si ich návštevníci môžu počas oboch výstavných dní na poschodí pavilónu č. 1 v čase 

od 10. hodiny. „Tento rok sme sa rozhodli medzi vystavovateľov pozvať aj slovenské 

internetové spoločnosti – eshopy, ktoré predávajú trendovú, kvalitnú a cenovo dostupnú módu 

pre mladých len cez internet. Týmto spôsobom sa snažíme podporiť poctivých slovenských 

výrobcov a naučiť ľudí, aby si vyberali eko oblečenie, ktoré šetrí našu planétu. O tom, že eko 

fashion nie je nuda, návštevníkov presvedčí viacero slovenských internetových obchodov, 

zameraných na udržateľnú a modernú eko módu,“ prezradila riaditeľka výstavy Trenčín mesto 

módy Jana Jankovičová.  

 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/takmer-po-10-rocnej-pauze-sa-do-trencina-velkolepo-vratila-medzinarodna-vystava-trencin-mesto-mody-najvacsi-priestor-dostali-domaci-navrhari.html?page_id=436913
http://tmm.sk/


V bohatom dvojdňovom programe dostane priestor aj módna prehliadka slovenských 

ľudových krojov s názvom Krása rokmi pretkaná, prehliadka detskej módy a súťaží pre deti či 

Detská tanečná show Filipa Jankoviča. Veľkým lákadlom je najmä piatková večerná módna 

show uznávanej slovenskej návrhárky Lýdie Eckhardt, ktorá ponesie názov „S láskou“ 

a predstaví jesennú a zimnú kolekciu 2018. Hosťom večera bude tiež charizmatická speváčka 

Mária Čírová, ktorá je zároveň ambasádorkou výstavy TMM 2018.  

 

Sobotný slávnostný galavečer sa ponesie v duchu tradičnej súťaže Zlatá Fatima a vyhlásenia 

výsledkov súťaže mladých dizajnérov TOP DIZAJNÉR ROKA 2018.  Záštitu nad podujatím aj 

tento rok prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška a primátor 

mesta Trenčín Richard Rybníček. Znovuzrodenie legendy a návrat obľúbeného módneho 

veľtrhu do Trenčína finančne podporil aj Trenčiansky samosprávny kraj. Príďte spolu 

s organizátormi podporiť domácich výrobcov už v piatok 14. septembra 2018 o 10.30 h do 

priestorov trenčianskeho výstaviska.       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Lenka Kukučková, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, lenka.kukuckovak@tsk.sk, mobil: 
+421/ 901/ 918 105, tel.: +421/32/ 6555 / 908 
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