
 
 

 
 
 
 

PRADA GROUP SA ZAVIAZALA, ŽE SKONCUJE S KOŽUŠINAMI A PRIPOJILA SA 
K MEDZINÁRODNÉMU PROGRAMU PREDAJCOV BEZ KOŽUŠÍN 

 

Miláno, 22.mája 2019 – Prada Group dnes oznámila, že skoncuje s používaním kožušín vo svojich 

módnych návrhoch a nových produktoch, počínajúc kolekciami pre ženy na jar a leto 2020. Spoločnosť 

bude naďalej predávať existujúci tovar kým nevyčerpá zásoby v skladoch. V spolupráci s Fur Free 

Alliance (FFA), koalíciou viac ako 50-ich organizácií za práva zvierat z viac ako 40-ich krajín, toto 

oznámenie Prada Group je výsledkom pozitívneho dialógu medzi luxusnou značkou a členmi FFA, 

konkrétne LAV a The Humane Society of the United States. 

„Prada Group je oddaná inováciám a spoločenskej zodpovednosti. Naša nová politika bez kožušín, ktorú 

sme dosiahli po pozitívnom dialógu s Fur Free Alliance, konkrétne s LAV a The Humane Society of the 

United States, je rozšírením týchto záväzkov,“ povedala Miuccia Prada. „Zameranie sa na inovatívne 

materiály umožní našej spoločnosti objaviť nové hranice tvorivého dizajnu a zároveň reagovať na dopyt 

po etických produktoch.“ 

„Fur Free Alliance víta, že Prada Group sa rozhodla prestať používať kožušiny,“ povedal John Vinding, 

predseda Fur Free Alliance. „Prada Group a jej značky sa dnes pridávajú k rozrastajúcemu sa zoznamu 

módnych značiek, ktoré sa rozhodli skoncovať s kožušinami a odpovedajú tak na meniace sa postoje 

spotrebiteľov voči zvieratám.“  

„Rozhodnutie Prada Group, že už nebude používať kožušiny sa zhoduje s novým konceptom etického 

luxusu a napĺňa očakávania nových spotrebiteľov, ktorí sú opatrnejší pri výbere udržateľných produktov 

rešpektujúcich životné prostredie a zvieratá,“ povedal Simone Pavesi, manažér sekcie módy bez kožušín 

v organizácii LAV.  



 
 

 
 
 
 
„Oznámením, že skoncuje s kožušinami sa Prada Group, jedno z najväčších mien v módnom priemysle, 

stala aj lídrom vo welfare zvierat a inováciách pre nasledujúce generácie,“ povedal PJ Smith, riaditeľ 

módnej politiky v The Humane Society of the United States.  

Programová manažérka Fur Free Alliance Brigit Oele sa tiež vyjadrila: „Prada Group bola jednou 

z najrýchlejších módnych spoločností, ktoré prisľúbili prestať používať kožušiny, pozitívny dialóg sa začal 

pred vyše rokom. Program predajcov bez kožušín „Fur Free Retailer“ má v súčasnosti tisíc spoločností, 

čo ilustruje, že ide o svetové hnutie, ktoré rýchlo získava momentum. Je veľmi nepravdepodobné, že 

kožušiny sa ešte niekedy vrátia ako prijateľlný trend. Dnes je veľký deň pre zvieratá!“ 

Slovenské združenie pre rozvoj ľudskosti a udržateľnosti Humánny pokrok, ktoré je členom Fur Free 

Alliance a tiež sa podieľalo na tejto kampani, tiež oznámenie Prada Group víta: „Každá ďalšia veľká 

módna značka, ktorá sa vzdá kožušín posilňuje hnutie proti kožušinám, ktoré rastie v Európe i vo svete. 

U spotrebiteľov už nerozhoduje len dizajn, čoraz viac žiadajú aj etickosť a udržateľnosť produktov a trh na 

to patrične reaguje. Rozhodnutie Prada Group vzdať sa kožušín podčiarkuje, že budúcnosť módy je bez 

kožušín, a my veríme, že sa pridajú aj ďalšie značky a predajcovia,“ povedala Alexandra Demetrianová 

z Humánneho pokroku.  
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PRADA Group  

PRADA Group – HKSE Code 1913 – je svetovým lídrom v odvetví s luxusným tovarom, pričom 

prevádzkuje štyri značky – Prada, Miu Miu, Church’s a Car Shoe, ktoré produkujú a distribujú kabelky, 

kožené výrobky, obuv, odevy a doplnky. Prada Group tiež funguje v potravinovom sektore so značkou 
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Marchesi 1824, ale aj v oblasti očnej optiky a parfumov v rámci licenčných dohôd. Jej produkty sa 

predávajú v 70-ich krajinách po celom svete cez 634 priamo prevádzkovaných predajní a to od 31. 

decembra 2018 a vybranú sieť luxusných obchodných domov a frančízových predajní.  

LAV 

Organizácia LAV bojuje za oslobodenie zvierat, za práva ne-ľudských živočíchov a za ochranu životného 

prostredia od roku od roku 1977. Skrz aktivity sekcie módy bez kožušín LAV podporuje rozvoj módy, 

ktorá vôbec nepoužíva zvieratá, ale aj dialógu s firmami s cieľom dostať tématiku zvierat medzi priority 

korporátnej spoločenskej zodpovednosti. LAV spája približne 50 tisíc ľudí (členov a podporovateľov) 

a môže rátať so 60-imi miestnymi tímami ako aj podporou stoviek tisícov nasledovateľov. www.lav.it – 

www.animalfree.info  

The Humane Society of The United States  
The Humane Society of the United States is najväčšia organizácia na ochranu zvierat v Spojených 
štátoch, a tiež hodnotená ako najefektívnejšia. Už šesťdesiat rokov uctievame ochranu zvierat a 
konfrontujeme všetky formy krutosti. Sme najväčším poskytovateľom angažovaných služieb pre zvieratá 
v USA, keďže sa ročne postaráme o viac ako 100 tisíc zvierat a zabránime krutosti na miliónoch ďalších 
cez naše ochranárske programy. Prečítajte si viac o 60-ich rokoch našej transformačnej zmeny pre 
zvieratá, navštívte nás online na www.humanesociety.org  
 
Fur Free Alliance 
Medzinárodná koalícia viac ako 50-ich organizácií na ochranu zvierat, ktoré pracujú spoločne na tom, aby 
skoncovali s vykorisťovaním a zabíjaním zvierat pre kožušiny. FFA reprezentuje milióny podporovateľov 
po celom svete.  
 
Prevádzkovaný vo viac ako 30-ich krajinách, program predajcov bez kožušín Fur Free Retailer je 
medzinárodnou iniciatívou organizácie Fur Free Alliance a popredným svetovým programom spájajúcim 
módne spoločnosti, ktoré nepoužívajú kožušiny, so spotrebiteľmi, ktorí zase hľadajú etické produkty. 
www.furfreealliance.com  – www.furfreeretailer.com   
 
Humánny pokrok 
Humánny pokrok je združením pre rozvoj ľudskosti a udržateľnosti. Sme hlasom zvierat a presadzujeme 
udržateľné riešenia, ktoré dokážu nasýtiť planétu. Humánny pokrok vznikol s cieľom priniesť na 
Slovensku silný hlas zvierat, ktorý bude klásť dôraz na ľudskosť a udržateľnosť. Združenie je členom 
globálnej koalície Open Wing Alliance bojujúcej proti klietkovému chovu sliepok a medzinárodnej 
organizácie Fur Free Alliance bojujúcej za ukončenie kožušinového chovu. www.humannypokrok.sk  
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