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Víťazný návrh „Krbové keramické kachle 
NOX“ môže byť súčasťou moderného 
interiéru, hoci nie je nábytkovým vý-
robkom. Jeho autor – Mgr. art. Michal 
Staško je úspešným profesionálnym 
tvorcom dizajnu už viac rokov. 
Súťaž Národná cena dizajnu 2015 bola 
tohto roku zameraná na dizajn produk-
tov. Kategórie boli otvorené pre dizaj-
nérov, výrobcov, grafických dizajnérov, 
pre tvorcov študentského dizajnu. Za 
súťažné práce udelili 9 cien so zame-
raním na:

 Profesionálny produktový dizajn
 Experimentálny produktový dizajn
 Dizajn pre profesionálnych dizajnérov
 Cena ministra školstva za študentskú 
prácu produktového dizajnu

 Cena ministra hospodárstva pre vý-
robcu, ktorý uplatňuje dizajn vo firem-
nej stratégii

 Cena ministra kultúry pre osobnosť za 
mimoriadne aktivity v oblasti dizajnu

 Cena internetového hlasovania
 Cena novinárov
 Cenu poroty udelili prácam „Flowers 
for Slovakia“ z projektu Petra Oláha 
s výberom študentských prác Fakulty 
architektúry STU s hľadaním národnej 
identity formou konceptu Ústavu di-
zajnu.

V Národnej cene za produktový dizajn 
2015 sa nepresadili výrobcovia nábyt-
ku. Nový nositeľ Národnej ceny dizajnu 
2015 Michal Staško síce tvorí dizajn ná-
bytku, no tento krát sa venoval interiéro-
vým prvkom z iného materiálu – kerami-
ky. Z prihlásených prác tvorili produkty 
z dreva cca 20 %. Najkrajšie a ocenené 
práce zo súťaže tvorili rovnomennú vý-
stavu v Galérii Satelit, prístupnú verej-
nosti od 30. mája do 12. júla 2015.
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Národnú cenu za produktový dizajn 2015 získal tvorca interiérového dizajnu Mgr. art. Michal Staško. 
Najvyššie tak ocenili slovenský dizajn za produkt. Súťažné práce pre 12. ročník posudzovala medzi-
národná porota, ktorá vyberala z 58 produktov, 44 študentských prác a 19 experimentálnych prác.
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