
Akú pridanú hodnotu ponúka va!a 
spolo"nos# klientovi? 
Marián Kiss: Cenia si na nás hlavne priate!sk", 
ale profesionálny prístup a flexibilitu v rámci 
projektov, ktoré pre nich realizujeme. Od samého 
za#iatku im ponúkame komplexné návrhy alebo 
rie$enia na mieru. Bez oh!adu na to, #i bude 
projekt úspe$n", ideme do spolupráce v%dy 
na sto percent. 

$o pre vás ako spolo"nos# znamenajú inovácie?
Michal Ol!avsk%: Sme mlad" tím !udí, ktor"ch 
fascinuje technologick" pokrok. Ideme s dobou. 
Vieme, %e v rámci slu%ieb, ktoré ponúkame, je dôle-
%ité nielen spolupracova& s dodávate!mi, ktorí také-
to inovácie poskytujú, ale tie% narába& so správnym 
know-how. Úspechom je ma& technologické 
a v"robné procesy pod jednou strechou. Inovácie 
sa sna%íme vnies& do ka%dej fázy spolupráce 
s klientmi, preto sme zaviedli VR (virtual reality) 
a AR (augmented reality) prezentácie namiesto 
klasick"ch slide show. Od januára chceme prinies& 
na trh inovatívny rezerva#n" systém pre kancelárske 
priestory, ktor" zjednodu$í fungovanie coworkingo-
v"ch centier, ale aj ve!k"ch korporátov. 

$o je pod&a vás dôle'ité pri návrhoch 
kancelárskych priestorov?
Marián Kiss: Dodr%a& postupnos& krokov v rámci 
realizácie projektov. Najskôr zis&ujeme, #o klient 
naozaj potrebuje. Následne sa lep$ie oboznámime 
s celou spolo#nos&ou, zistíme, #ím sa zaoberá a ako 
to u nich funguje. Spoznáme potreby zamestnancov 
a spôsob ich práce. Tento krok je ve!mi dôle%it", 
preto%e na základe t"chto informácií vieme u$i& 
interiér spolo#nosti na mieru. V tre&om kroku 
prichádza jednoduch" draft priestoru s návrhom 
zónovania. Nasleduje 3D návrh priestoru s imple-
mentáciou jednotliv"ch prvkov. Posledn"m krokom 
je u% samotná finalizácia projektu. 

Na "o by si klienti mali ur"ite pri zaria(ovaní 
kancelárskych priestorov dáva# pozor?
Marián Kiss: Je podstatné, aby priestor slú%il 
#loveku a nie naopak. Pre nás je dôle%itá komu-
nikácia s klientom. Robíme aj workshopy priamo 
v spolo#nostiach, kde zistíme, ako !udia pracujú, 
aké majú návyky a ako dan" priestor vyu%ívajú. 
A% ke' dáme dokopy tieto informácie, doká%eme 
za#a& pracova& na kvalitnom návrhu.  

Za posledné roky sa vnímanie 
kancelárskych priestorov zmenilo. 
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Kde vä"!inou robia &udia chybu, 
ke( sa rozhodnú zariadi# si 
kancelárske priestory sami?
Michal Ol!avsk%: Asi v tom, %e dôvera 
k odborníkom je men$ia. Ke' sa vám 
pokazí auto, idete za automechanikom, 
nesna%íte sa ho opravi& sám. (udia by 
si mali uvedomi&, %e v ka%dej oblasti, 
v ktorej nie sú doma, je lep$ie poradi& 
sa s niek"m, kto tomu rozumie. (udia 
sa #asto sna%ia myslie& ekonomicky 
a u$etri& na tom, %e si priestor zariadia 
sami. V kone#nom dôsledku v$ak prídu 
nielen o peniaze, ale aj o #as. 

Ako sa zmenili po'iadavky 
v rámci kancelárskych 
priestorov oproti minulosti? 
Marián Kiss: Pár rokov dozadu 
existovali len uzavreté kancelárie. 
)túdie neskôr ukázali, %e $tvor- a% 
osem#lenné skupiny zamestnancov 
dosahujú lep$ie v"sledky a vznikol 
takzvan" openspace. Neskôr za-
mestnávatelia pochopili, %e dôle%it"-
mi faktormi pre fungujúcu spolo#-

sústredenie zamestnancov, 
#ím zvy$ujú ich efektivitu a oni 
dosahujú lep$ie v"sledky. 

Aké netradi"né po'iadavky 
ste v rámci dizajnu rie!ili? 
Michal Ol!avsk%: Ka%dá netradi#-
ná po%iadavka je pre nás v"zvou 
a mnohí na$i klienti vedia, %e pre nás 
neexistuje takmer ni#, #o nedoká%e-
me urobi&. Rie$ili sme napríklad sa-
monosné schodisko cez tri podla%ia 
alebo integrovan" office vytvoren" 
z lodn"ch kontajnerov. 

nos& sú ergonómia, biofília, inovácie, 
ale aj kreativita a predov$etk"m 
funk#nos&. Pracoviská za#ali pôsobi& 
komfortnej$ie a v mnohom pripo-
mínali domov, #o sa odrazilo aj 
na efektivite práce zamestnancov. 

Vidíte rozdiel v t%chto 
po'iadavkách aj po koronakríze? 
Marián Kiss: Ur#ite sa zv"$il dopyt 
po coworkingov"ch centrách. Mnohé 
spolo#nosti zmen$ujú svoje priestory, 
ve!a !udí pracuje doma na home offi-
ce a be%n"m sa stáva aj sharedesk. 

$o je v sú"asnosti moderné a „in“ 
v rámci interiérového dizajnu 
kancelárií?
Michal Ol!avsk%: Flexibilita pracov-
n"ch miest so zmenou pracovného 
prostredia, ako je zmena v"$ky pra-
coviska, sharedesk, spomínaná biofí-
lia, ale aj miestnosti, ktoré podporujú 
kreativitu. Ob!úbené sú relax zóny, 
kde sa #lovek cíti neformálne a mô%e 
si odd"chnu&. Tieto priestory zlep$ujú 

Marián Kiss: Navrhovali sme dizaj-
nové priestory priamo vo v"robn"ch 
halách, ktoré niesli charakteristické 
prvky spolo#nosti, a tak vznikla na-
príklad kuchynská linka zo surového 
%eleza upravená kyselinou mrav#ou. 
Do ka%dého návrhu sa sna%íme pri-
da& vizitku klienta. Drobnos&, v'aka 
ktorej je jasné, o akú spolo#nos& ide. 
A to sa nám darí iba v'aka tomu, 
%e klienta po#úvame.  
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Do ka!dého návrhu sa sna!íme 
prida" vizitku klienta.

spoluzakladate!
crea:space

Marián Kiss

crea_space_BrandLab_interview_tlacove.indd   All Pages 26/08/2021   11:43


