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PODPORA ROZVOJA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU

NÁRODNÝ PROJEKT

vytvor.me

Národný projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.



PRODUKTOVÝ DIZAJN

 – DIZAJNÉRSKE ČINNOSTI ZAHŔŇAJÚCE KONZULTÁCIE A PORADENSKÚ ČINNOSŤ SPOJENÚ 

S VYTVORENÍM, NÁVRHU DIELA, PROTOTYPU PRODUKTU (SOLITÉR ALEBO KOLEKCIA), NÁVRHU 

KOMUNIKAČNEJ STRATÉGIE VZŤAHUJÚCEJ SA K DIZAJNU (VRÁTANE ODBORNÝCH ČLÁNKOV

 A PUBLIKÁCIÍ):

INTERIÉROVÝ DIZAJN 

(VIZUÁLNA KOMUNIKÁCIA V PRIESTORE)  – DIZAJNÉRSKE ČINNOSTI ZAHŔŇAJÚCE KONZULTÁCIE 

A PORADENSKÚ ČINNOSŤ SPOJENÚ S VYTVORENÍM, NÁVRHU DIELA, PROTOTYPU PRODUKTU 

(SOLITÉR ALEBO KOLEKCIA), NÁVRHU KOMUNIKAČNEJ STRATÉGIE VZŤAHUJÚCEJ SA K DIZAJNU 

(VRÁTANE ODBORNÝCH ČLÁNKOV A PUBLIKÁCIÍ):

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

dizajn;

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN 

 – DIZAJNÉRSKE ČINNOSTI ZAHŔŇAJÚCE KONZULTÁCIE A PORADENSKÚ ČINNOSŤ SPOJENÚ 

S VYTVORENÍM, NÁVRHU DIELA, PROTOTYPU PRODUKTU (SOLITÉR A LEBO KOLEKCIA), NÁVRHU 

KOMUNIKAČNEJ STRATÉGIE VZŤAHUJÚCEJ SA K DIZAJNU (VRÁTANE ODBORNÝCH ČLÁNKOV 

A PUBLIKÁCIÍ):

MÓDNE NÁVRHÁRSTVO

 TÝKAJÚCE SA TEXTÍLIÍ, ODEVOV, OBUVI A ŠPERKOV A OSTATNÝCH MÓDNYCH DOPLNKOV, VRÁTANE 

NÁVRHU TECHNOLOGICKÉHO A STRIHOVÉHO RIEŠENIA – DIZAJNÉRSKE ČINNOSTI ZAHŔŇAJÚCE 

KONZULTÁCIE A PORADENSKÚ ČINNOSŤ SPOJENÚ S VYTVORENÍM, NÁVRHU DIELA, PROTOTYPU 

PRODUKTU (SOLITÉR ALEBO KOLEKCIA), NÁVRHU KOMUNIKAČNEJ STRATÉGIE VZŤAHUJÚCEJ SA 

K DIZAJNU (VRÁTANE ODBORNÝCH ČLÁNKOV A PUBLIKÁCIÍ):

textilný dizajn – dizajn návrhov potlači, tkanín, 
úpletov, technické riešenia;

odevný dizajn: 

•   dizajn odevov (solitéry alebo kolekcia),
•   tvorba prototypu (solitéry alebo kolekcia),
•   návrh technologického a strihového riešenia odevov,
•   návrhy spôsobu prezentácie odevov a kolekcie z pohľadu odevného a textilného dizajnéra (film, fotka,   
     výstava, prehliadky, styling, web, sociálne siete a pod.),
•   dizajn doplnkov (kabelky, topánky, doplnky hlavy, šperky a pod.) súvisiace s odevným a textilným 
     dizajnom,
•   návrh technologického a strihového riešenia doplnkov,
•   tvorba prototypu doplnkov.

dizajn 

transport dizajn;

športové potreby, hračky, didaktické 
pomôcky, hobby;

obaly s dôrazom na konštrukciu a materiál.

•

•

•

•

nábytok pre interiér a exteriér;

interiérové doplnky (napr. sklo, keramika 
svietidlá, stolovacie prvky);

stroje, zariadenia, prístroje, náradie;

zdravotnícka technika, biela a čierna  
technika;

•

•

•

•

•

korporátne tlačoviny ako katalógy, výročné 
správy a pod.;

knižné publikácie;

dizajn darčekových a reklamných 
predmetov (merchandising);

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

dizajn webových stránok, internetových 
bannerov a iných foriem multimediálnej 
propagácie;

dizajn mobilných aplikácií, multimediálna 
infografika, dizajn navigačných systémov;

dizajn hier, e-learningových systémov, 
e-kníh, sociálnych sietí na internete;

animácia, VJ-ing, interaktívne inštalácie 
v kontexte komunikačného dizajnu.

vizuálna identita značky: logo, logo manuál, 
firemné tlačoviny (stationery) dizajn manuál 
a pod.; 

obalový dizajn pre produkt, vrátane 
funkčného prototypu;

orientačné systémy pre budovy alebo 
služby, súbor ikon;

tvorba autorského písma, vytvorenie fontu 
(elektronickej podoby);

ilustrácia pre komerčné účely;

komunikačné tlačoviny ako letáky, plagáty, 
pozvánky, vstupenky a pod.;

dizajn reklamných formátov ako inzercia, 
billboard a pod.;

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

dizajn webstránok a UX (bez programovania);

signmaking pre predajne a iné priestory, 
veľkoplošné nástenné aplikácie;

ZOZNAM OPRÁVNENÝCH

ČINNOSTÍ/SLUŽIEB

•

• informačné, orientačné alebo navigačné 
systémy;

dizajn v architektúre, verejnom 
priestore a krajine (interiér a exteriér).
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•   malosériová a veľkosériová výroba produktov;
•   výroba a nákup reklamných (sériových) predmetov;
•   tlač materiálov;
•   vydavateľstvo;
•   organizovanie kongresov a obchodných výstav.

vytvor.me
vytvorme@siea.gov.sk

       vytvor.me

www.

KONTAKT

VYLÚČENÉ AKTIVITY:


