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NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2013
Po dvojročnej prestávke vypísalo Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR
a za spoluúčasti MH SR a MŠVVaŠ SR jedenásty ročník celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za
dizajn 2013.
Súťaž bola organizovaná pre práce z oblasti produktového, komunikačného dizajnu pre profesionálov
a študentov. Zúčastniť sa mohli domáci alebo zahraniční dizajnéri, ktorí spolupracujú so slovenským
výrobcom, domáci alebo zahraniční výrobcovia spolupracujúci so slovenským dizajnérom, študenti
dizajnu, dizajnérske štúdiá a klienti s prácami, ktoré neboli staršie ako dva roky od vypísania súťaže.
11. ročník súťaže bol vyhlásený s inovovanými súťažnými podmienkami. Súťažiacich čakala v tomto
roku zmena v oceňovaní. Namiesto uznaní pre práce z oblasti profesionálneho produktového
a komunikačného dizajnu mohla porota udeliť okrem Národných cien za dizajn 2013 aj 4 Ceny za
dizajn 2013 bez rozdielu poradia.
Do súťaže sa prihlásilo celkovo 156 prác, z toho 68 v kategórii produktový dizajn, 33 v kategórii
komunikačný dizajn, 43 v kategórii študentský produktový dizajn a 12 v kategórii študentský
komunikačný dizajn.
Prihlásené dizajny hodnotila v dňoch 27. – 28. 3. 2013 jedenásťčlenná medzinárodná porota v zložení:
Pavel Masopust, dizajnér – predseda poroty, členovia – Anton Bendis, dizajnér, Lenka Žižková,
teoretička dizajnu, ČR, Róbert Paršo, grafický dizajnér, Jacek Mrowczyk, grafický dizajnér, Poľsko,
Monika Bajlová, grafická dizajnérka, Mária Rišková, teoretička dizajnu, Tibor Uhrín, dizajnér, Maroš
Schmidt, dizajnér, Zuzana Šidlíková, dizajnérka, teoretička dizajnu, Bibiána Laluhová, riaditeľka
Sekcie národných a medzinárodných programov NARMSP. Na základe prihlásených prác porota
udelila Národnú cenu za dizajn 2013 v kategórii produktový dizajn a 5 Cien za dizajn 2013 pre
profesionálny dizajn a to bez rozdielu poradia a kategórie.
Po prvýkrát v histórii konania súťaže využila porota právo neudeliť cenu – nebola udelená Národná
cena za dizajn 2013 v kategórii komunikačný dizajn, namiesto nej bola udelená jedna Cena za dizajn
2013 naviac. Najlepší študenti získali Zvláštnu cenu ministra školstva, vedy výskumu a športu
v kategórii produktový a komunikačný dizajn. Medzinárodná porota odsúhlasila nominácie na Zvláštnu
cenu ministra kultúry SR pre osobnosť za mimoriadne aktivity v oblasti dizajnu a Zvláštnu cenu
ministra hospodárstva pre výrobcu, ktorý uplatňuje dizajn vo svojej stratégii. O udelení týchto cien
rozhodnú ministri príslušných rezortov.
Zaujímavosťou tohtoročného slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže a odovzdanie cien je, že sa
uskutoční v priestoroch Hurbanových kasární v Bratislave 31. mája 2013 ako súčasť programu DAAD
2013. Široká verejnosť sa oboznámi s víťaznými a súťažnými prácami vôbec, na výstave vo
výstavnom a informačnom bode Satelit na prízemí Hurbanových kasární, Kollárovo nám. 10 v dňoch
1. – 30. 6. 2013. Novinkou súťaže je že okrem cien, ktoré udelila odborná porota bude aj vyhlásenie
víťaza internetového hlasovania na stránke www.scd.sk a ceny novinárov. Po prvý krát nevydávame

špeciálny katalóg k súťaži, ale venujeme jej jedno číslo časopisu Designum (2/2013). Vizuálny štýl
súťaže navrhlo štúdio Milk.
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