
 
 

Výstava: SADAJTE A DOTÝKAJTE SA, PROSÍM!      SIT & TOUCH PLEASE!  

Michal Staško a Michaela Bednárová    Dvaja dizajnéri verzus jeden výrobca – TULI 

 

Bratislava, 24.10.2013 - Výstava dvoch dizajnérov, Michaely Bednárovej a Michala Staška, 
externých návrhárov slovenskej firmy TULI. 

TULI je slovenská kreatívna značka, výrobca kvalitných a originálnych sedení či pohodlných sedacích 
vakov. Ako jedna z mála slovenských firiem, pôsobiaca na trhu od roku 2006, presadzuje  dizajn od 
popredných slovenských dizajnérov a architektov ako súčasť výrobku "Made in Slovakia". Ponúka 
sedenie pre dospelých a deti, vyrába originálne hracie pomôcky, prebaľovacie pulty a tašky. Na 
Slovensku je TULI prvá firma, ktorá za produktový dizajn získala ocenenie RedDot Design Award so 
slovenským dizajnom a slovenskou výrobou. Okrem RedDot Design Award, čo je najvýznamnejšia a 
najprestížnejšia produktovo-dizajnérska súťaž v Európe, získala firma TULI v Národnej cene za dizajn 
2013 Zvláštnu cenu ministra hospodárstva SR pre výrobcu, ktorý uplatňuje dizajn vo svojej stratégii. 

Na výstave budú prezentované produkty TULI vyrobené v spolupráci s dizajnérmi Michaelou 
Bednárovou v roku 2011 a produkty navrhnuté Michalom Staškom v roku 2012. Autori predstavia aj 
novú kolekciu pripravovanú v spolupráci s oboma dizajnérmi v roku 2013. Sedací vak ako produkt 
ponúka priestor na inovatívne spracovanie nielen pre textilného ale aj priemyselného dizajnéra.  

Obaja vystavujúci autori sú profesionálni dizajnéri: 
Michaela Bednárová je textilná dizajnérka a zakladateľka značky Puojd, ktorá pôsobí od roku 2008. 
Tvorí na hranici textilného a odevného dizajnu, ale venuje sa aj interiérovému textilu. Jej textilné 
výrobky sú vyrobené technikou kvalitnej ručnej sieťotlače, vďaka ktorej sú produkty Puojdu originály. 

Pre firmu TULI navrhla kolekciu dezénov na sedacie vaky. Viac na www.puojd.sk 

Michal Staško je dizajnér pôsobiaci od roku 1996 v oblasti produktového, industriálneho a 
interiérového dizajnu. Špecializuje sa na dizajn produktov dennej spotreby, hračiek pre deti, 
interiérových - exteriérových doplnkov. Spolupracuje s firmou TULI v oblasti nového konceptu 
sedacích vakov, nástenných systémov, detských variabilných objektov a drobností pre psov. Za 
produkt 3K, variabilnú a praktickú textilnú hračku, od TULI získal RedDot Design Award 2013 v 
kategórii Product Design. 3K rozvíja kreativitu dieťaťa aj rodičov a vďaka jednoduchému zloženiu do 

tvaru vankúša je vhodná aj na cesty. Viac na www.stasko.sk 

Miesto: Satelit, Výstavný a informačný bod SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám., Bratislava 

Otváracie hodiny: 13:00 – 18:00, okrem pondelka 

Trvanie: 31 október – 24. november 2013 

Vernisáž: 30. október 2013 o 18.00 hod. 

Kurátorka: Mária H. Nepšinská 

Organizátor: Slovenské centrum dizajnu, www.sdc.sk 

Kontakt: Mária Hriešik Nepšinská: +421 918 110 247, maria.nepsinska@scd.sk 


