
 

                                                                                                                                      

Opäť podporíme viac mladého slovenského dizajnu 

 
  Tlačová správa 

        21. január 2019, Bratislava 
 
Prostredníctvom grantového programu Viac dizajnu chceme podporiť vizionárske, 
kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu mladých slovenských 
dizajnérov a pomôcť ich následnému uplatneniu. Hlavným zámerom grantového 
programu je podporovať predovšetkým tvorbu mladých dizajnérov. 
 
„Grantový program Viac dizajnu 
sme otvárali pred siedmimi rokmi 
ako doplnenie k už existujúcej 
podpore umeleckých disciplín. 
Grant prináša možnosť vzájomnej konfrontácie tvorcov, čo nepochybne pozitívne vplýva na 
úroveň domáceho dizajnu. Tento rok opätovne otvárame dve kolá a už teraz sa tešíme na 
rôznorodosť dizajnérskych projektov,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra 
banky a sponzoringu.   
 
Podporíme: 

• mladých dizajnérov pracujúcich v oblasti dizajnu, za ktorými nestojí veľká obchodná 
značka - tých, ktorí tvoria a produkujú prostredníctvom svojho vlastného mena alebo 
tých, ktorí s tým ešte len začínajú. Dizajnérov ako samostatné fyzické osoby alebo 
mimovládne organizácie zamerané na podporu dizajnu. 

• náklady potrebné na zabezpečenie materiálu tak, aby jeho absencia nebola limitom 
tvorby dizajnérov. Podporíme aj aktivity na vzdelávanie dizajnéra, ktorý predloží žiadosť, 
alebo naopak, ak bude predkladateľ chcieť vzdelávať druhých dizajnérov. V poslednom 
rade podporíme tiež sebaprezentáciu v oblasti dizajnu. 

 
Termín na prihlásenie projektov do prvého kola: 28. 2. 2019 
Plánovaná výška grantu v prvom kole: 20 000 € 
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 2 000 € 
 
Projekty sa podávajú iba elektronicky prostredníctvom online formulára: 
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-viac-dizajnu 
 
Informácie o tejto a ďalších aktivitách Nadácie Tatra banky nájdete na webovej stránke 
www.nadaciatatrabanky.sk. 
 
 
 
 
 



 

Vybrané projekty podporené a realizované v roku 2018: 
 
Zuzana Svatíková 
Miksmitte - Breaking the limits 
Zámerom projektu bolo vytvoriť kolekciu inovatívnych produktov narúšajúcich tradičnú 
predstavu o tom, čo je úžitkový predmet. Projekt Miksmitte - Breaking the limits pracuje s 
experimentálnym prepojením hmôt porcelánu a skla. Zároveň komentuje súčasné 
spoločenské pnutia, ktoré rezonujú verejnosťou. Výstupom projektu bola verejná prezentácia 
na pražskom Designbloku 2018, ktorá vo veľkej miere splnila očakávania. Finančný dar 
(grant)  bol použitý na prenájom priestoru, materiál a dopravu. 
 
Beáta Hriadelová Kurajová 
Alternatívne formy v protetike 
Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie troch funkčných a 2 kurióznych protéz dolnej 
končatiny a ich doplnkov, na základe stanovených kritérií. Vytvorenie funkčnej protézy dolnej 
končatiny si vyžadovalo dlhodobejšie štúdium adekvátnych technológií a následne 
absolvovanie záťažových testov, ktoré by bolo potrebné urobiť samostatne pre každé nové 
riešenie. Práca pozostávala z teoretických poznatkov z odbornej literatúry a z praktických 
skúseností nadobudnutých počas návštev odborných pracovísk. Práca s 3D skenovaním a 
následne s 3D tlačou otvorila nové možnosti v práci. Finančný dar bol použitý na materiál, 
3D skenovanie a cestovné. 
 
Lucia Šohajdová 
Something to Write Something With 
Cieľom projektu bolo vytvoriť kolaboráciu štyroch dizajnérov a dokončiť rozpracovaný projekt 
– záujem dostať písmo spolu so samotnou typodielňou do povedomia doma i v zahraničí.  
Autorom sa podarilo úspešne dokončiť písmo tak, aby bolo plnohodnotne použiteľné. 
Naďalej ho rozširujú o nové rezy a technológie, ako je napríklad OpenType Variation Font, 
ktoré pomáhajú písmo postaviť do súčasnej roviny písmového dizajnu. Radi by ho 
prezentovali aj mimo našich hraníc a vytvorili spoluprácu s Holandskom, ktoré je mekka 
typografie. Finančný dar bol použitý na licenciu na software, webstránku a prezentačný 
materiál. 
 
 
Kontakt:  
Zuzana Böhmerová  
Manager nadácie a sponzoringu  
zuzana_bohmerova@tatrabanka.sk, 0903 714 127 
 
Zuzana Žiaranová  
hovorkyňa  
zuzana_ziaranova@tatrabanka.sk, 0903 641 846 
 
 


