POMOCNÝ PRACOVNÝ MATERIÁL K VYPRACOVANIU ZADANIA PRE ZHOTOVENIE CENOVEJ PONUKY
ODVETVIE: DIZAJN
Žiadateľ o kreatívne vouchere môže použiť pri vypĺňaní Zadania pre zhotovenie cenovej ponuky (ďalej len „Zadanie“) tento prevodník s textovou konkretizáciou jednotlivých oprávnených činností pre odvetvie Dizajn. V ňom si môže pozrieť podrobné rozčlenenie a spresnenie oprávnených činností tak,
ako sa mu zobrazujú vo formulári Zadania. Zároveň si môže overiť, že ním zadané požiadavky sú v súlade s oprávnenými činnosťami projektu zverejnenými v Zozname oprávnených činností pre odvetvie Dizajn.
Pozn. Pre potreby posúdenia Žiadosti na strane SIEA postačuje kódové označenie oprávnených činností, ktoré formulár automaticky zobrazuje podľa konkrétnej voľby Žiadateľa o KV pri práci s formulárom.

Konkretizácia oprávnených činností pre
vypracovanie Zadaní pre zhotovenie
cenovej ponuky

KÓDY a NÁZVY OPRÁVNENÝCH ČINNOSTÍ NP PRKP

Priestorové riešenia - interiérový dizajn

Dizajn výstav a expozícií

D201

D203

Dizajn výstav a iných podujatí,
expozícií, obchodných priestorov,
prevádzkových priestorov vrátane
Informačné, orientačné alebo
exteriérov a interiérov napr.
navigačné systémy
hotelov, obchodov, kancelárskych
priestorov, výrobných priestorov
a pod.
Dizajn podujatí

D201

D203

D405

Dizajn výstav a iných podujatí,
návrhy spôsobu prezentácie
expozícií, obchodných priestorov,
odevov a kolekcie z pohľadu
prevádzkových priestorov vrátane
Informačné, orientačné alebo
odevného a textilného
exteriérov a interiérov napr.
navigačné systémy
dizajnéra (film, fotka, výstava,
hotelov, obchodov, kancelárskych
prehliadky, styling, web, soc.
priestorov, výrobných priestorov
siete a pod.)
a pod.
Dizajn obchodných priestorov - interiér

D201

D203

Dizajn výstav a iných podujatí,
expozícií, obchodných priestorov,
prevádzkových priestorov vrátane
Informačné, orientačné alebo
exteriérov a interiérov napr.
navigačné systémy
hotelov, obchodov, kancelárskych
priestorov, výrobných priestorov
a pod.
Dizajn obchodných priestorov - exteriér

D201

D203

Dizajn výstav a iných podujatí,
expozícií, obchodných priestorov,
prevádzkových priestorov vrátane
Informačné, orientačné alebo
exteriérov a interiérov napr.
navigačné systémy
hotelov, obchodov, kancelárskych
priestorov, výrobných priestorov
a pod.

D204

Dizajn v architektúre,
verejnom priestore a krajine
(interiér a exteriér)

D204

Dizajn v architektúre,
verejnom priestore a krajine
(interiér a exteriér)

Dizajn prevádzkových priestorov - interiér

D201

D203

Dizajn výstav a iných podujatí,
expozícií, obchodných priestorov,
prevádzkových priestorov vrátane
Informačné, orientačné alebo
exteriérov a interiérov napr.
navigačné systémy
hotelov, obchodov, kancelárskych
priestorov, výrobných priestorov
a pod.
Dizajn prevádzkových priestorov - exteriér

D201

D203

Dizajn výstav a iných podujatí,
expozícií, obchodných priestorov,
prevádzkových priestorov vrátane
Informačné, orientačné alebo
exteriérov a interiérov napr.
navigačné systémy
hotelov, obchodov, kancelárskych
priestorov, výrobných priestorov
a pod.
Dizajn kancelárskych priestorov - interiér

D201

D203

Dizajn výstav a iných podujatí,
expozícií, obchodných priestorov,
prevádzkových priestorov vrátane
Informačné, orientačné alebo
exteriérov a interiérov napr.
navigačné systémy
hotelov, obchodov, kancelárskych
priestorov, výrobných priestorov
a pod.
Dizajn kancelárskych priestorov - exteriér

D201

D203

Dizajn výstav a iných podujatí,
expozícií, obchodných priestorov,
prevádzkových priestorov vrátane
Informačné, orientačné alebo
exteriérov a interiérov napr.
navigačné systémy
hotelov, obchodov, kancelárskych
priestorov, výrobných priestorov
a pod.
Dizajn výrobných priestorov - interiér

D201

D203

Dizajn výstav a iných podujatí,
expozícií, obchodných priestorov,
prevádzkových priestorov vrátane
Informačné, orientačné alebo
exteriérov a interiérov napr.
navigačné systémy
hotelov, obchodov, kancelárskych
priestorov, výrobných priestorov
a pod.
Dizajn výrobných priestorov - exteriér

D201

D203

Dizajn výstav a iných podujatí,
expozícií, obchodných priestorov,
prevádzkových priestorov vrátane
Informačné, orientačné alebo
exteriérov a interiérov napr.
navigačné systémy
hotelov, obchodov, kancelárskych
priestorov, výrobných priestorov
a pod.

Produktový dizajn
Nábytok pre interiér

D101
Nábytok pre interiér a exteriér

Nábytok pre exteriér

D101
Nábytok pre interiér a exteriér

Dizajn interiérových prvkov (doplnkov)
/samostatných predmetov

D102
Interiérové doplnky (napr. sklo,
keramika, svietidlá, stolovacie
prvky)

Dizajn exteriérových prvkov (doplnkov)
/samostatných predmetov

D102

D101

Interiérové doplnky (napr. sklo,
keramika, svietidlá, stolovacie
prvky)

Nábytok pre interiér a exteriér

D204

Dizajn v architektúre,
verejnom priestore a krajine
(interiér a exteriér)

D204

Dizajn v architektúre,
verejnom priestore a krajine
(interiér a exteriér)

D204

Dizajn v architektúre,
verejnom priestore a krajine
(interiér a exteriér)

D204

Dizajn v architektúre,
verejnom priestore a krajine
(interiér a exteriér)

D204

Dizajn v architektúre,
verejnom priestore a krajine
(interiér a exteriér)

D204

Dizajn v architektúre,
verejnom priestore a krajine
(interiér a exteriér)

Dizajn exteriéru zariadení

Dizajn exteriéru náradia

Transport dizajn - nákladná doprava

D103

D104

Stroje, zariadenia, prístroje,
náradie

Zdravotnícka technika, biela a
čierna technika

D103

D104

Stroje, zariadenia, prístroje,
náradie

Zdravotnícka technika, biela a
čierna technika

D105
Transport dizajn

Transport dizajn - osobná doprava

D105
Transport dizajn

Dizajn produktov pre voľný čas a šport

D106
Športové potreby, hračky,
didaktické pomôcky, hobby

Dizajn didaktických pomôcok

D106
Športové potreby, hračky,
didaktické pomôcky, hobby

Obalový dizajn pre produkt, vrátane
funkčného prototypu

Dizajn obalov s dôrazom na účel Prepravné/transportné obaly

D302

D305

Obalový dizajn pre produkt,
vrátane funkčného prototypu

Ilustrácia pre komerčné účely

D107

D305

Obaly s dôrazom na konštrukciu a
Ilustrácia pre komerčné účely
materiál

Komunikačný dizajn
Dizajn piktogramov a ikon / orientačné
systémy pre budovy alebo služby

Vizuálna identita značky - logo

D303

D304

Orientačne systémy pre budovy
alebo služby, súbor ikon

Tvorba autorského písma,
vytvorenie fontu
(elektronickej podoby)

D301

D310

D305

D316

Vizuálna identita značky: logo, Signmaking pre predajne a iné Dizajn mobilných aplikácií,
logomanual, firemne tlačoviny
priestory, veľkoplošne
multimediálna infografika,
(stationery), dizajn manuál a pod.
nástenne aplikácie
dizajn navigačných systémov
Logo-manuál (Dizajn-manuál)

D316

D203

Dizajn mobilných aplikácií,
Informačné, orientačné alebo
Ilustrácia pre komerčné účely
multimediálna infografika,
navigačné systémy
dizajn navigačných systémov
D317
Dizajn hier, e-learningových
systémov, e-kníh, sociálnych
sietí na internete

D301
Vizuálna identita značky: logo,
logomanual, firemne tlačoviny
(stationery), dizajn manuál a pod.

Dizajn firemných tlačovín

Dizajn firemných bannerov

D305

D306

D311

Tvorba autorského písma,
vytvorenie fontu (elektronickej
podoby)

D304

Ilustrácia pre komerčné účely

Komunikačné tlačoviny ako
letáky, plagáty, pozvánky,
vstupenky a pod.

Korporátne tlačoviny ako
katalógy, výročné správy a
pod.

D304

D305

D308

D315

Tvorba autorského písma,
vytvorenie fontu (elektronickej
podoby)
Tvorba autorského písma, vytvorenie
fontu

Dizajn korporátnych tlačovín

D301

Dizajn elektronických
Dizajn webových stránok,
komunikačných formátov ako internetových banerov a iných
Ilustrácia pre komerčné účely
sú bannery, posty pre sociálne
foriem multimediálnej
siete a pod.
propagácie
D304

D306

Vizuálna identita značky: logo,
logomanual, firemne tlačoviny
(stationery), dizajn manuál a pod.

Tvorba autorského písma,
vytvorenie fontu
(elektronickej podoby)

D304

D305

D306

D311

Ilustrácia pre komerčné účely

Komunikačné tlačoviny ako
letáky, plagáty, pozvánky,
vstupenky a pod.

Korporátne tlačoviny ako
katalógy, výročné správy a
pod.

Tvorba autorského písma,
vytvorenie fontu (elektronickej
podoby)

Komunikačné tlačoviny ako
letáky, plagáty, pozvánky,
vstupenky a pod.

D310

Signmaking pre predajne a iné
priestory, veľkoplošne
nástenne aplikácie

D311

D314

Korporátne tlačoviny ako
katalógy, výročné správy a
pod.

Dizajn dopravných
prostriedkov ako sú polepy,
aplikácie brandingu a pod.,
multimediálny dizajn v
kontexte komunikačného
dizajnu

D315

D316

Dizajn webových stránok,
Dizajn mobilných aplikácií,
internetových banerov a iných
multimediálna infografika,
foriem multimediálnej
dizajn navigačných systémov
propagácie

D317

Dizajn hier, e-learningových
systémov, e-kníh, sociálnych
sietí na internete

Dizajn publikácie - väzby

Dizajn originálnych darčekových a
reklamných predmetov

Dizajn brandingových polepov

Multimediálny dizajn / Dizajn
multimediálnych obsahov

Svetelný dizajn - interiérový

D304

D311

D312

Tvorba autorského písma,
vytvorenie fontu (elektronickej
podoby)

Korporátne tlačoviny ako
katalógy, výročné správy a
pod.

Knižné publikácie

D302

D304

D313

Obalový dizajn pre produkt,
vrátane funkčného prototypu

Tvorba autorského písma,
vytvorenie fontu
(elektronickej podoby)

Dizajn darčekových a
reklamných predmetov
(merchandising)

D304

D305

D307

Dizajn digitálnej komunikácie

Interaktívne inštalácie

Tvorba autorského písma,
vytvorenie fontu (elektronickej
podoby)

Ilustrácia pre komerčné účely

Dizajn reklamných formátov
ako inzercia, billboard a pod.

Signmaking pre predajne a iné
priestory, veľkoplošne
nástenne aplikácie

D304

D305

D307

D308

D309

Ilustrácia pre komerčné účely

D303

D310

D314

Signmaking pre predajne a iné
priestory, veľkoplošne
nástenne aplikácie

Dizajn dopravných
prostriedkov ako sú polepy,
aplikácie brandingu a pod.,
multimediálny dizajn v
kontexte komunikačného
dizajnu

D303

D314

D316

Orientačne systémy pre budovy
alebo služby, súbor ikon

Dizajn dopravných
prostriedkov ako sú polepy,
aplikácie brandingu a pod.,
multimediálny dizajn v
kontexte komunikačného
dizajnu

D301

D303

D304

Orientačne systémy pre
budovy alebo služby, súbor
ikon

Tvorba autorského písma,
vytvorenie fontu
(elektronickej podoby)

D304

D308

D310

Orientačne systémy pre budovy
alebo služby, súbor ikon

Dizajn elektronických
Signmaking pre predajne a iné
komunikačných formátov ako
priestory, veľkoplošne
sú bannery, posty pre sociálne
nástenne aplikácie
siete a pod.

D309

Dizajn webstránok a UX (bez
programovania)

D316

D314
Dizajn dopravných
prostriedkov ako sú polepy,
aplikácie brandingu a pod.,
multimediálny dizajn v
kontexte komunikačného
dizajnu

D315

D316

Dizajn webových stránok,
Dizajn mobilných aplikácií,
internetových banerov a iných
multimediálna infografika,
foriem multimediálnej
dizajn navigačných systémov
propagácie

D317

D318

Dizajn hier, e-learningových
systémov, e-kníh, sociálnych
sietí na internete

Animácia, VJ-ing, interaktívne
inštalácie v kontexte
komunikačného dizajnu

D317

D318

Dizajn hier, e-learningových
systémov, e-kníh, sociálnych
sietí na internete

Animácia, VJ-ing, interaktívne
inštalácie v kontexte
komunikačného dizajnu

D203

Dizajn mobilných aplikácií,
Informačné, orientačné alebo
multimediálna infografika,
navigačné systémy
dizajn navigačných systémov

D203

Dizajn mobilných aplikácií,
Informačné, orientačné alebo
multimediálna infografika,
navigačné systémy
dizajn navigačných systémov

Vizuálna identita značky: logo,
logomanual, firemne tlačoviny
(stationery), dizajn manuál a pod.

D303

D310

Dizajn elektronických
Signmaking pre predajne a iné
Dizajn reklamných formátov komunikačných formátov ako Dizajn webstránok a UX (bez
priestory, veľkoplošne
ako inzercia, billboard a pod. sú bannery, posty pre sociálne
programovania)
nástenne aplikácie
siete a pod.

Tvorba autorského písma,
vytvorenie fontu (elektronickej
podoby)

Tvorba autorského písma,
vytvorenie fontu (elektronickej
podoby)

Zvukový dizajn

D314
Dizajn dopravných
prostriedkov ako sú polepy,
aplikácie brandingu a pod.,
multimediálny dizajn v
kontexte komunikačného
dizajnu

Orientačne systémy pre budovy
alebo služby, súbor ikon

Svetelný dizajn - exteriérový

D310

D308

D309

D310

Dizajn elektronických
Signmaking pre predajne a iné
komunikačných formátov ako Dizajn webstránok a UX (bez
priestory, veľkoplošne
sú bannery, posty pre sociálne
programovania)
nástenne aplikácie
siete a pod.

D314
Dizajn dopravných
prostriedkov ako sú polepy,
aplikácie brandingu a pod.,
multimediálny dizajn v
kontexte komunikačného
dizajnu

D310

D314

Signmaking pre predajne a iné
priestory, veľkoplošne
nástenne aplikácie

Dizajn dopravných
prostriedkov ako sú polepy,
aplikácie brandingu a pod.,
multimediálny dizajn v
kontexte komunikačného
dizajnu

D315

D316

D314
Dizajn dopravných
prostriedkov ako sú polepy,
aplikácie brandingu a pod.,
multimediálny dizajn v
kontexte komunikačného
dizajnu
D318

Dizajn webových stránok,
Dizajn mobilných aplikácií, Animácia, VJ-ing, interaktívne
internetových banerov a iných
multimediálna infografika,
inštalácie v kontexte
foriem multimediálnej
dizajn navigačných systémov
komunikačného dizajnu
propagácie

D316

D203

Dizajn mobilných aplikácií,
Informačné, orientačné alebo
multimediálna infografika,
navigačné systémy
dizajn navigačných systémov

D315

D316

Dizajn webových stránok,
Dizajn mobilných aplikácií,
internetových banerov a iných
multimediálna infografika,
foriem multimediálnej
dizajn navigačných systémov
propagácie

Textilný a odevný dizajn - módne
návrhárstvo
Odevný dizajn - návrh solitéru - výtvarný
návrh

D402
Dizajn odevov (solitéry alebo
kolekcia)

Odevný dizajn - návrh kolekcie - výtvarný
návrh

D402
Dizajn odevov (solitéry alebo
kolekcia)

Odevný dizajn - návrh solitéru - výtvarný
návrh a realizácia

D403
Tvorba prototypu (solitéry alebo
kolekcia)

Odevný dizajn - návrh kolekcie - výtvarný
návrh a realizácia

D403
Tvorba prototypu (solitéry alebo
kolekcia)

Návrh technologického a strihového
riešenia odevov

D404
Návrh technologického a
strihového riešenia odevov

Dizajn odevných doplnkov - návrh solitéru
- výtvarný návrh

D406
Dizajn doplnkov (kabelky,
topánky, doplnky hlavy, šperky a
pod.) súvisiace s odevným a
textilným dizajnom

Dizajn odevných doplnkov - návrh kolekcie
- výtvarný návrh

D406
Dizajn doplnkov (kabelky,
topánky, doplnky hlavy, šperky a
pod.) súvisiace s odevným a
textilným dizajnom

Dizajn odevných doplnkov - návrh solitéru výtvarný návrh a realizácia

D408
Tvorba prototypu doplnkov

Dizajn odevných doplnkov - návrh kolekcie
- výtvarný návrh a realizácia

D408
Tvorba prototypu doplnkov

Návrh technologického riešenia odevných
doplnkov

D407
Návrh technologického a
strihového riešenia doplnkov

Textilný dizajn - interiérový - výtvarný
návrh

D401
Textilný dizajn – dizajn návrhov
potlači, tkanín, úpletov, technické
riešenia

Textilný dizajn - exteriérový - výtvarný
návrh

D401
Textilný dizajn – dizajn návrhov
potlači, tkanín, úpletov, technické
riešenia

Textilný dizajn - odevný - výtvarný návrh

D401
Textilný dizajn – dizajn návrhov
potlači, tkanín, úpletov, technické
riešenia

Textilný dizajn - interiérový - výtvarný
návrh a realizácia/kupón

D401
Textilný dizajn – dizajn návrhov
potlači, tkanín, úpletov, technické
riešenia

Textilný dizajn - exteriérový - výtvarný
návrh a realizácia/kupón

D401
Textilný dizajn – dizajn návrhov
potlači, tkanín, úpletov, technické
riešenia

Textilný dizajn - odevný - výtvarný návrh a
realizácia/kupón

D401
Textilný dizajn – dizajn návrhov
potlači, tkanín, úpletov, technické
riešenia

POMOCNÝ PRACOVNÝ MATERIÁL K VÝBERU Z GALÉRIE REALIZÁTOROV
ODVETVIE: DIZAJN
Žiadateľ o kreatívne vouchere môže použiť tento prevodník pri výbere oprávnených realizátorov, ktorým plánuje poslať svoje Zadanie. Môže si v ňom overiť, že ním zvolený oprávnený realizátor z Galérie Realizátorov, poskytuje služby a zhotovuje diela, ktoré vo
svojom Zadaní definuje v konkrétnejšej podobe.

NÁZVY OPRÁVNENÝCH ČINNOSTÍ NP PRKP

Konkretizácia oprávnených činností pre vypracovanie Zadaní pre zhotovenie cenovej ponuky

KÓD o.č.

Produktový dizajn

Nábytok pre interiér a exteriér

D101

Nábytok pre
interiér

Nábytok pre
exteriér

Interiérové doplnky (napr. sklo, keramika,
svietidlá, stolovacie prvky)

D102

Dizajn
interiérových
prvkov (doplnkov)
/samostatných
predmetov

Dizajn
exteriérových
prvkov (doplnkov)
/samostatných
predmetov

Stroje, zariadenia, prístroje, náradie

D103

Dizajn exteriéru
zariadení

Dizajn exteriéru
náradia

Zdravotnícka technika, biela a čierna
technika

D104

Dizajn exteriéru
zariadení

Dizajn exteriéru
náradia

Transport dizajn

D105

Transport dizajn - Transport dizajn nákladná doprava osobná doprava

Športové potreby, hračky, didaktické
pomôcky, hobby

D106

Dizajn produktov
pre voľný čas a
šport

Obaly s dôrazom na konštrukciu a materiál

D107

Dizajn obalov s
dôrazom na účel Prepravné/transp
ortné obaly

Dizajn
didaktických
pomôcok

Dizajn
exteriérových
prvkov (doplnkov)
/samostatných
predmetov

Priestorové riešenia - interiérový dizajn

Dizajn výstav a iných podujatí, expozícií,
obchodných priestorov, prevádzkových
priestorov vrátane exteriérov a interiérov
napr. hotelov, obchodov, kancelárskych
priestorov, výrobných priestorov a pod.

D201

Dizajn výstav a
expozícií

Dizajn podujatí

Dizajn
Dizajn obchodných Dizajn obchodných
prevádzkových
priestorov priestorov priestorov interiér
exteriér
interiér

Dizajn
prevádzkových
priestorov exteriér

Dizajn
kancelárskych
priestorov interiér

Dizajn
kancelárskych
priestorov exteriér

Dizajn výrobných
priestorov interiér

Dizajn výrobných
priestorov exteriér

Dizajn

D202

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Dizajn podujatí

Dizajn
Dizajn obchodných Dizajn obchodných
prevádzkových
priestorov priestorov priestorov interiér
exteriér
interiér

Dizajn
prevádzkových
priestorov exteriér

Dizajn
kancelárskych
priestorov interiér

Dizajn
kancelárskych
priestorov exteriér

Dizajn výrobných
priestorov interiér

Dizajn výrobných
priestorov exteriér

Dizajn
piktogramov a
ikon / orientačné
systémy pre
budovy alebo
služby

Dizajn
kancelárskych
priestorov exteriér

Dizajn výrobných
priestorov interiér

Dizajn výrobných
priestorov exteriér

Multimediálny
dizajn // Dizajn
multimediálnych
obsahov

Interaktívne
inštalácie

Dizajn digitálnej
komunikácie

xxx

xxx

Informačné, orientačné alebo navigačné
systémy

D203

Dizajn výstav a
expozícií

Dizajn v architektúre, verejnom priestore a
krajine (interiér a exteriér)

D204

Dizajn
Dizajn obchodných Dizajn obchodných
prevádzkových
priestorov priestorov priestorov interiér
exteriér
interiér

Vizuálna identita značky: logo, logomanual,
firemne tlačoviny (stationery), dizajn manuál
a pod.

D301

Vizuálna identita
značky - logo

Logo-manuál
(Dizajn-manuál)

Obalový dizajn pre produkt, vrátane
funkčného prototypu

D302

Dizajn originálnych
darčekových a
reklamných
predmetov

Obalový dizajn pre
produkt, vrátane
funkčného
prototypu

D303

Dizajn
piktogramov a
ikon / orientačné
systémy pre
budovy alebo
služby

Svetelný dizajn interiérový

Svetelný dizajn exteriérový

Zvukový dizajn

D304

Dizajn
piktogramov a
ikon / orientačné
systémy pre
budovy alebo
služby

Dizajn firemných
tlačovín

Dizajn firemných
bannerov

Tvorba autorského Dizajn
písma, vytvorenie korporátnych
fontu
tlačovín

Dizajn originálnych
Dizajn
Dizajn publikácie - darčekových a
brandingových
väzby
reklamných
polepov
predmetov

Ilustrácia pre komerčné účely

D305

Dizajn
piktogramov a
ikon / orientačné
systémy pre
budovy alebo
služby

Dizajn firemných
tlačovín

Dizajn firemných
bannerov

Dizajn
korporátnych
tlačovín

Multimediálny
dizajn // Dizajn
multimediálnych
obsahov

Komunikačné tlačoviny ako letáky, plagáty,
pozvánky, vstupenky a pod.

D306

Dizajn firemných
tlačovín

Tvorba autorského Dizajn
písma, vytvorenie korporátnych
fontu
tlačovín

Dizajn
prevádzkových
priestorov exteriér

Dizajn
kancelárskych
priestorov interiér

Komunikačný dizajn

Orientačne systémy pre budovy alebo
služby, súbor ikon

Tvorba autorského písma, vytvorenie fontu
(elektronickej podoby)

Tvorba autorského
Dizajn digitálnej
písma, vytvorenie
komunikácie
fontu

Dizajn digitálnej
komunikácie

Dizajn
brandingových
polepov

Obalový dizajn pre
produkt, vrátane
funkčného
prototypu

Dizajn obalov s
dôrazom na účel Prepravné/transp
ortné obaly

Svetelný dizajn interiérový

Svetelný dizajn exteriérový

Zvukový dizajn

Dizajn reklamných formátov ako inzercia,
billboard a pod.

D307

Dizajn
brandingových
polepov

Multimediálny
dizajn // Dizajn
multimediálnych
obsahov

Dizajn elektronických komunikačných
formátov ako sú bannery, posty pre sociálne
siete a pod.

D308

Dizajn firemných
bannerov

Multimediálny
dizajn // Dizajn
multimediálnych
obsahov

Dizajn digitálnej
komunikácie

Dizajn webstránok a UX (bez programovania)

D309

Multimediálny
dizajn / Dizajn
multimediálnych
obsahov

Dizajn digitálnej
komunikácie

Zvukový dizajn

Signmaking pre predajne a iné priestory,
veľkoplošne nástenne aplikácie

D310

Vizuálna identita
značky - logo

Tvorba autorského Dizajn
písma, vytvorenie brandingových
fontu
polepov

Multimediálny
dizajn // Dizajn
multimediálnych
obsahov

Korporátne tlačoviny ako katalógy, výročné
správy a pod.

D311

Dizajn firemných
tlačovín

Tvorba autorského Dizajn
písma, vytvorenie korporátnych
fontu
tlačovín

Dizajn publikácie väzby

Knižné publikácie

D312

Dizajn publikácie väzby

Dizajn darčekových a reklamných predmetov
(merchandising)

D313

Dizajn originálnych
darčekových a
reklamných
predmetov

Dizajn dopravných prostriedkov ako sú
polepy, aplikácie brandingu a pod.,
multimediálny dizajn v kontexte
komunikačného dizajnu

D314

Tvorba autorského Dizajn
písma, vytvorenie brandingových
fontu
polepov

Dizajn webových stránok, internetových
banerov a iných foriem multimediálnej
propagácie

D315

Dizajn mobilných aplikácií, multimediálna
infografika, dizajn navigačných systémov

Interaktívne
inštalácie

Svetelný dizajn interiérový

Dizajn digitálnej
komunikácie

Interaktívne
inštalácie

Zvukový dizajn

Dizajn digitálnej
komunikácie

Interaktívne
inštalácie

Zvukový dizajn

Svetelný dizajn exteriérový

Dizajn digitálnej
komunikácie

Interaktívne
inštalácie

Multimediálny
dizajn // Dizajn
multimediálnych
obsahov

Svetelný dizajn interiérový

Svetelný dizajn exteriérový

Dizajn firemných
bannerov

Multimediálny
Tvorba autorského
dizajn // Dizajn
písma, vytvorenie
multimediálnych
fontu
obsahov

Dizajn digitálnej
komunikácie

Interaktívne
inštalácie

D316

Dizajn
piktogramov a
ikon / orientačné
systémy pre
budovy alebo
služby

Vizuálna identita
značky - logo

Dizajn hier, e-learningových systémov, ekníh, sociálnych sietí na internete

D317

Vizuálna identita
značky - logo

Multimediálny
Tvorba autorského
dizajn // Dizajn
písma, vytvorenie
multimediálnych
fontu
obsahov

Animácia, VJ-ing, interaktívne inštalácie v
kontexte komunikačného dizajnu

D318

Multimediálny
dizajn // Dizajn
multimediálnych
obsahov

Dizajn digitálnej
komunikácie

Multimediálny
Tvorba autorského
dizajn // Dizajn
písma, vytvorenie
multimediálnych
fontu
obsahov

Interaktívne
inštalácie

Dizajn digitálnej
komunikácie

Svetelný dizajn interiérový

Zvukový dizajn

Textilný a odevný dizajn - módne
návrhárstvo

D401

Textilný dizajn interiérový výtvarný návrh

Textilný dizajn exteriérový výtvarný návrh

Dizajn odevov (solitéry alebo kolekcia)

D402

Odevný dizajn návrh solitéru výtvarný návrh

Odevný dizajn návrh kolekcie výtvarný návrh

Tvorba prototypu (solitéry alebo kolekcia)

D403

Odevný dizajn návrh solitéru výtvarný návrh a
realizácia

Odevný dizajn návrh kolekcie výtvarný návrh a
realizácia

Návrh technologického a strihového riešenia
odevov

D404

Návrh
technologického a
strihového
riešenia odevov

Návrhy spôsobu prezentácie odevov a
kolekcie z pohľadu odevného a textilného
dizajnéra (film, fotka, výstava, prehliadky,
styling, web, soc. siete a pod.)

D405

Dizajn podujatí

Dizajn doplnkov (kabelky, topánky, doplnky
hlavy, šperky a pod.) súvisiace s odevným a
textilným dizajnom

D406

Dizajn odevných
doplnkov - návrh
solitéru - výtvarný
návrh

Návrh technologického a strihového riešenia
doplnkov

D407

Návrh
technologického
riešenia odevných
doplnkov

Tvorba prototypu doplnkov

D408

Dizajn odevných
doplnkov - návrh
solitéru - výtvarný
návrh a realizácia

Textilný dizajn – dizajn návrhov potlači,
tkanín, úpletov, technické riešenia

Odevný dizajn:

Dizajn odevných
doplnkov - návrh
kolekcie - výtvarný
návrh

Dizajn odevných
doplnkov - návrh
kolekcie - výtvarný
návrh a realizácia

Textilný dizajn Textilný dizajn interiérový odevný - výtvarný
výtvarný návrh a
návrh
realizácia/kupón

Textilný dizajn exteriérový výtvarný návrh a
realizácia/kupón

Textilný dizajn odevný - výtvarný
návrh a
realizácia/kupón

