
Svoj prvý krajčírsky salón aj s predaj-
ňou ste otvorili v roku 1989 a odvte-
dy sa pohybujete v módnom svete. Ako 
ste sa k móde dostali?
Keby sme zostali socialistickou krajinou, 
tak by som určite bola učiteľkou v niekto-
rom špeciálnom zariadení a robila by som 
poslanie... Dnes robím biznis, ktorý ma 
baví a pomaly odovzdávam žezlo svojej 
mladšej dcére Saške. Ja som si na blížia-
ce sa dôchodkové obdobie zriadila chrá-
nenú dielňu Donna Rosi, kde určite vyu-
žijem vzdelanie špeciálneho pedagóga aj 
poznatky z 20-ročnej praxe v podnikaní.

Prečo Donna Rosi a nie Emília 
Harmathová?
Svojej predajni som chcela dať prilieha-
vý názov, ktorý by pritiahol zákazníka. 
V mojom prípade to mali byť práve ženy. 
Chcela som, aby z názvu bolo jasné, pre 
koho sú modely určené, ale predstava 
butiku „Žena Rosi“ ma nelákala. Voľba 
padla na talianske pomenovanie ženy 

- Donna. Rosi je skratka môjho rodné-
ho priezviska Orosiová. Spojenie týchto 
dvoch slov môže za exotický názov saló-
nu. Neprekvapilo ma, keď si ľudia pod ta-
lianskym menom, predstavili tovar dove-
zený z Talianska. Mali sme úspech, lebo 
trh, a obzvlášť ženy, bol hladný po nedo-
statkovom zahraničnom tovare.

Vašou doménou sú kostýmy, ktoré pô-
sobia sviežo a sú určené na každoden-
né nosenie. Objavujú sa v nich ženy 
pôsobiace na významných verejných 
miestach, takže musia byť reprezenta-
tívne a navyše aj pohodlné. Prečo sa 
k Vám vracajú?
Kvalita, kvalita a ešte raz kvalita. Navyše 
spoľahlivosť a  familiárny vzťah so zá-
kazníčkami, nevynímajúc záruku jedineč-
nosti, originality a  zároveň elegancie... 
Samozrejme všetko zhotovujeme v súla-
de so súčasnými módnymi trendmi a za 
normálne ceny. Nakupujú u  nás riaditeľ-
ky, právničky, ale občas sa u nás objavia 

aj mladé dievčatá a tešia sa zo zaujíma-
vých originálnych kúskov, ktoré sú ceno-
vo dostupné. 
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Snaží sa každú módnu prehliadku pripraviť v inom duchu. Štýl 
jej modelov dodržiava rovnaké línie, preto je zmena prostre-
dia nevyhnutná. Zákazníci, ktorí k nej raz zavítajú, oblieka-
jú sa tu už stále. Pre svojich priaznivcov dokáže vytvoriť 
nezabudnuteľnú atmosféru. Divákom ukazuje modely zblíz-
ka, modelky nechodia po móle, ale priamo medzi ľuďmi. In-
tenzívne zážitky si ľudia odnášajú nielen z prehliadok, ale aj 
z predajní Milky Harmathovej. 
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Venujete sa aj konfekcii alebo je každý 
model od Vás originálom? Čo nájdu zá-
kazníčky vo vašich predajniach? 
Aj, aj. Konfekciu (prêt-à-porter) pripravuje-
me v malosériovej výrobe, teda 3-4 kusy 
z  jedného modelu. Modely predvádzané 
na prehliadkach sú originály s  výrazný-
mi ručne vyhotovenými detailmi. Aj všet-
ky modely vytvárané pre súkromných 

zákazníkov sú jedinečné. Sami si vyrába-
me doplnky k odevom, šujtáše na lemo-
vanie, ručne vyšívame perličky. Túto je-
seň vychádzame s  novou kolekciou do-
plnkov, ako sú mini kabelky, kapsičky či 
brošne.

Váš salón je povestný kvalitnými ma-
teriálmi – hodváb, vlna, kašmír. Aké 
textílie prevažujú vo Vašom osobnom 
šatníku?
Ja mám rada veci jednoduchšie, nie veľ-
mi farebne výrazné, ale dbám na zaujíma-
vý strih šiat alebo sukní. Za posledné roky 
som si veľmi obľúbila šatové sukne, kto-
ré sa výborne kombinujú s blúzkami a pu-
lóvrami. Vrele odporúčam puzdrové šaty 
s dokonalou blúzkou alebo krátkym cha-
nelovým sakom. Ide o kombináciu, ktorá 
sa dá použiť aj na nečakané spoločenské 
príležitosti.
 
Môžete si zaspomínať na svoju prvú 
prehliadku? 
Bolo to v Redute - krásne miesto na pre-
hliadku. Vtedy sa nám podarilo vybartro-
vať tento priestor za oblečenie hoste-
siek Slovenskej filharmónie. Viem, že sa 
mi tlačili do očí slzy, keď mi ľudia tlieska-
li za predvedenú kolekciu. Bola som doja-
tá. Dnes to beriem oveľa športovejšie, ale 
vždy je to pre mňa krásny pocit. Odľahne 
mi, že máme niečo za sebou a už druhý 
deň sa púšťam do novej kolekcie - aspoň 
v hlave.

Ako ste sa dostali k takým exkluzív-
nym ponukám, akými bolo oblečenie 

pre slovenskú olympijskú výpravu na 
OH 2008 v Pekingu a modely, ktoré ste 
predviedli v slovenskom pavilóne na vý-
stave Expo 2010 v Šanghaji? 
Mám šikovnú dcéru, ktorá sa vie predie-
rať v  konkurencii a  nemá problém oslo-
viť správnych ľudí a ísť do konkurzu o veľ-
ké zákazky. A  navyše to celé dokáže 
aj zmanažovať. Ja skôr čakám kým ma 
niekto osloví a  nikdy nič neodmietnem. 
Nebojím sa väčších zákaziek, lebo viem, 
že náš tím je spoľahlivý a dievčatá sú veľ-
mi šikovné. 

Mali Vaše modely u čínskych žien 
úspech? 
Celú prehliadku organizovala dcéra Saša 
a  jej manžel akciu fotil. O prehliadku bol 
veľký záujem. Videlo ju vyše 800 ľudí, me-
dzi nimi viacerí generálni komisári/komi-
sárky. Niekoľko modelov sa dokonca pre-
dalo okamžite. 

Manažérkou spoločnosti je Vaša dcéra 
Alexandra. Ako sa jej darí?
Veľmi som si želala, aby jedna z  mojich 
dcér pokračovala v mojich šľapajách. Ide 
jej to výborne, veď sa motala okolo nášho 
biznisu od mlada. Má výborné organizač-
né schopnosti, je komunikatívna. Je úžas-
né, že dnes sa vďaka technike môže firma 
rozvíjať rýchlejšie. Rovnako ako ja v  mi-
nulosti, ani ona si nemôže dovoliť robiť 
veľké chyby. Stále udržiava kvalitu a riadi 
sa podľa daných zásad. Som presvedče-
ná, že v jej rukách sa bude značka Donna 
Rosi zveľaďovať a  naše šaty bude nosiť 
stále viac žien. 

Alexandra  
Harmathová Madrová (v strede)  

s modelkami na módnej prehliadke 
na výstave EXPO 2010 v Šanghaji. 

173Na prvom mieste je kvalita n


