
 

Mladí slovenskí dizajnéri získali opäť našu podporu!  
    

 Tlačová správa 
              11. apríl 2017, Bratislava               

 
Prostredníctvom prvého kola grantového programu Viac dizajnu Nadácia Tatra banky 
opäť podporí projekty mladých slovenských dizajnérov. Z 82 prijatých žiadostí bolo 
odbornou komisiou vybraných 12 projektov, ktoré získali grant v celkovej               
sume 20 240 €. 
 
 
 
 
 
Naším cieľom bolo podporiť vizionárske a kreatívne projekty - predovšetkým tvorbu 
mladých slovenských dizajnérov či mimovládne organizácie a školy, ktoré v tejto 
oblasti pôsobia. Pomôžeme tak uplatneniu ich tvorivých aktivít. 
 
Podporené boli projekty pôvodnej autorskej tvorby a ich prezentácie. Úspešné boli aj projekty 
podporujúce tvorbu autorských kolekcií, prototypov a nových koncepcií produktov,  praktický 
experiment nachádzania nových aplikácií súčasných bio-technológií v dizajne, 
experimentálny interdisciplinárny projekt či projekt kompozitového lietadla. Úspešný bol aj 
projekt so sociálnym rozmerom, v ktorom dizajnéri svojou prácou a nápadom pomáhajú 
ľuďom so znevýhodnením.  
 
Išlo predovšetkým o oblasti odevného a textilného dizajnu, produktového dizajnu, 
industriálneho a experimentálneho dizajnu, leteckého dizajnu, grafického dizajnu, dizajnu 
verejných priestorov a dizajnérske oblasti. 
 
„Vzhľadom k mimoriadnemu záujmu o tento grantový program sme sa tento rok rozhodli 
zvýšiť podporu na jeden projekt, čo sa odzrkadlilo aj v počte prijatých žiadostí. Nesmierne 
nás teší kreativita, inovatívnosť, ale najmä napredovanie mladých slovenských dizajnérov,“ 
uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky a sponzoringu. 
 
Druhé kolo grantového programu Viac dizajnu bude žiadateľom  
otvorené od 1. 9. – 16. 10.  2017. 
 



 

Vďaka grantovému programu Viac dizajnu  
sa v roku 2016 podarilo zrealizovať aj tieto projekty: 
 
kRaj, o.z.   
Objekt pre včely samotárky 
V spolupráci s architektom Robom 
Sekulom, projektantom Ondrejom 
Ferencom aj odborníkmi na 
drevostavby Drevolution bola v 
rámci aktivít projektu Včelí kRaj 
postavená malá drevostava – 
Objekt pre včely samotárky. Objekt 
vychádza z tradičnej salašníckej 
architektúry – kolešne – typickej pre 
región Kokavy nad Rimavicou, 
avšak je posunutý do nového 
kontextu. Objekt slúži ako malé 
vzdelávacie centrum, prednášková 
miestnosť pre popularizáciu 
významu včelárenia a hmyzích 
opeľovačov pre krajinu. Zároveň poskytuje vzácne priestory pre hniezdenie včiel samotárok 
a bezkontaktnou formou ukazuje organizáciu včelieho spoločenstva v pozorovacom 
presklenom úli. V objekte sú umiestené aj viaceré včelie úle so včelami, ktoré slúžia na 
apiterapeutické účely. 
 
 
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
Ateliér 343 
Výstupom projektu Ateliér 343 bola približne hodinová 
módna prehliadka autorských kolekcií študentov ateliéru 
odevného dizajnu. Súčasťou prezentácie bola 
profesionálne spracovaná fotografická a audiovizuálna 
dokumentácia, ktorá doplnila portfóliá tvorby jednotlivých 
absolventov. Prezentačné portfóliá sú dôležitou súčasťou 
ich neskoršieho kariérneho rastu. Stanovené ciele 
projektu, ako propagácia absolventskej tvorby, 
zviditeľnenie sa v oblasti módneho dizajnu, ako aj 
spoluúčasť na procese prípravy celej akcie alebo príprave 
dokumentácie projektu, boli aj v tomto roku naplnené. 
Študenti získali mnoho hodnotných skúseností a 
kontaktov použiteľných aj v ich neskoršej samostatnej 
tvorbe. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Martin Hrča 
Kolekcia pre sezónu 2016/2017  
Výsledkom projektu bol návrh a realizácia odevnej kolekcie na 
sezónu 2016/2017 s názvom „Šerom šepkajúc“. Kolekcia 
pozostáva z 23 dámskych a pánskych modelov, realizovaných 
autorským prístupom. Výnimočná je hlavne novátorským 
spracovaním tradičnej techniky plisovania či použitím kožušín z 
diviny, kombinovanými s množstvom textilných materiálov ako ľan, 
vlna a hodváb. Vyvrcholením projektu bola módna prehliadka v 
rámci podujatia FashionLIVE!2016. Kolekcia bola ocenená 
odbornou porotou ako BEST SHOW FL!2016. 
 
Informácie o tejto a ďalších aktivitách Nadácie Tatra banky 
nájdete na webovej stránke: 
www.nadaciatatrabanky.sk. 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
Zuzana Böhmerová, manager nadácie a sponzoringu, 
zuzana_bohmerova@tatrabanka.sk, 02/5919 1450 
 
Zuzana Povodová, hovorkyňa, 
zuzana_povodova@tatrabanka.sk, 02/ 5919 1593 
 


