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Nové sídlo spoločnosti HSF System SK je
situované na Bytčianskej ulici v mestskej
časti Žilina-Považský Chlmec. Štvorpodlažná administratívna budova s názvom
Antracit Point má zastavanú plochu
826,9 m2, podlahová plocha ponúka
1 671,3 m2. Stavebná spoločnosť HSF
System SK poskytuje priestory vo svojej
budove nielen svojim zamestnancom, ale
aj ďalším nájomcom, ktorí ich využívajú
na svoje kancelárie alebo obchodné
jednotky. Autorom nového sídla HSF
System SK je Ing. arch. Roman Klenovič
a Ing. arch. Andrea Klenovičová zo
žilinského architektonického štúdia
A. R. K. ateliér, s. r. o.
„Naše nové zázemie a kancelárske
priestory teraz naplno spĺňajú reprezentačnú úlohu a odrážajú naše postavenie na
trhu, sú vizuálne prepojené s priestormi
našej materskej firmy v Českej republike
a z dispozičného hľadiska vychádzajú
hlavne z potrieb našich zamestnancov,
ktorí majú obrovský podiel na vysokej
kvalite odvedenej práce, raste spoločnosti,
na jej čoraz lepšom renomé nielen na
slovenskom stavebnom trhu,“ uvádza
Tomáš Kosa, konateľ spoločnosti HSF
System SK.

To najlepšie pre všetkých

Administratívna budova Antracit Point,
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Spoločnosť HSF System SK, ktorá si svojím
rastom a rozvojom čoraz väčšmi upevňuje
pozíciu medzi slovenskými stavebnými firmami, oslavuje tento rok 10. výročie vstupu na
slovenský stavebný trh. K významnému
jubileu si zadovážila nové administratívne
priestory. Úspešné pôsobenie na trhu zvýrazňuje každoročný nárast objemu tržieb, prestížne zákazky doma i v zahraničí, stabilný tím
zamestnancov a získané ocenenia zo súťaží.
Za posledný rok 2019 dosiahla žilinská spoločnosť historicky najlepšie výkony a hospodárske výsledky.

ktorá je súčasťou väčšieho výrobného
a skladového areálu, naplno využíva
pôvodné nosné konštrukcie. Zrozumiteľnosť celého konceptu podporuje zvolené
materiálové riešenie, ktoré odlíšilo
pôvodné, pristavané a odstránené objemy.
„Zamestnanci a vedenie spoločnosti HSF

System využívajú, okrem spomínaných
spoločných priestorov v drevenej nadstavbe, tretie a štvrté nadzemné podlažie. Prvé
a druhé podlažie slúžia ako kancelárske
a obchodné priestory pre ďalšie subjekty,“
hovorí Tomáš Kosa a dopĺňa: „Na prenájom
už ostáva posledné voľné miesto.“ Nájomné

Konceptová hra s materiálom

Celé hmotové riešenie a interpretácia
stavby vychádzajú z pôvodného jednoduchého trojpodlažného hranola. Architektonický koncept je založený nielen na
hmotovej adícii kubusových častí, ale i na
čiastočnej eliminácii hmoty v nároží
tretieho podlažia a nadstavby. „Pôvodný
nezateplený obvodový plášť sme nahradili
predsadeným dreveným obkladom
a sendvičovými fasádnymi elementmi,
ktoré spolu so zasklenými časťami,
s oknami a fasádami dotvorili architektúru
budovy,“ dopĺňa architektka Andrea
Klenovičová.
Kombinácia fasádnych materiálov a farieb
podporila túto „hru“ na pridávanie

a uberanie hmoty, ktorá vytvorila dôraz
a žiaduci „nepokoj“ v monotónnej schéme
starej stavby, hmota navyše dostala
drevenú fasádu, vybratie je odlíšené bielou
omietkou. Antracitový plášť so zaujímavou
horizontálnou grafikou definoval východzí
objem. Do konceptu zapadla aj prístavba
skladovo-výrobného traktu, ktorá na
prízemí doplnila dispozíciu v tvare
písmena L.

Práca a oddych patria k sebe

Interiérové riešenie sa zameralo na
dispozičné hľadisko, ktoré malo najmä
zohľadniť jednotlivé pozície a väzby medzi
zamestnancami spoločnosti HSF System
SK tak, aby vzniklo moderné, kvalitné
a ergonomické pracovné prostredie.
Ďalším cieľom bolo rozdeliť pracovnú,
mítingovú a oddychovú zónu. „Farebne
odlíšené kancelárie, recepciu a zasadaciu
miestnosť sme situovali do tretieho
podlažia. V nadstavbe sme pripravili zónu
na oddych, stretnutia ľudí, školenia alebo
na malé eventy. Súčasťou najvyššieho
poschodia sú i exteriérové terasy alebo plne
vybavená kuchyňa,“ hovorí Tomáš Kosa.
Požadované prepojenie s hlavným
predmetom podnikania spoločnosti HSF
System SK (generálna dodávka hál)
zabezpečil vo vnútorných priestoroch
perforovaný ohýbaný plech vo forme
zásteny v priestoroch recepcie a veľkej
zasadacej miestnosti. „Celý interiér sme
navrhli s dôrazom na detail, farebnosť aj
s jemným odkazom na sídlo materskej

spoločnosti v Ostrave,“ uviedol Roman
Klenovič.

Ďalšia „desaťročnica“ odštartovala

V súčasnosti spoločnosť HSF System SK
realizuje napríklad generálnu dodávku
predajne ASKO v Prešove, ďalšiu skladovú
halu v priemyselnej zóne Immopark Žilina,
dva výrobno-skladové komplexy v priemyselnom parku Veľká Ida v Košiciach,
výrobné haly Trustacom v Krásne nad
Kysucou alebo haly nového projektu
ANTRACIT Senec, ktorý vzniká v jednom
z najatraktívnejších logistických uzlov na
Slovensku.
„Teraz je dôležité nielen pre našu stavebnú
spoločnosť, ale i pre celú ekonomiku, aby
sme pokračovali v práci s ešte väčším
nasadením ako zvyčajne a predišli tak
možným stratám súvisiacim s aktuálnou
situáciou. S touto výzvou sa vyrovnávame
najmä vďaka svojim zamestnancom,
subdodávateľom aj investorom, ktorí sa
nezľakli komplikácií a pracujú s plným
nasadením. Verím, že táto skúsenosť nás
posilní,“ hovorí na záver Tomáš Kosa zo
spoločnosti HSF System SK. ❖
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priestory sú otvorené smerom k Bytčianskej
ulici vďaka transparentnému parteru.
Architektonickým akcentom a vývesným
štítom budovy je ľahká drevená nadstavba
s panoramatickým výhľadom. Táto časť
stavby predstavuje hmotové, materiálové
i prevádzkové zdôraznenie celej stavby.
„Podľa zadania sme mali prístavbu
navrhnúť nie pre najvyššie vedenie
spoločnosti, ale práve naopak, pre každého
zamestnanca, každú návštevu. Jednoducho
aby priestory slúžili všetkým. V atmosfére
multifunkčného, relaxačného a oddychového priestoru je táto myšlienka úplne
obsiahnutá a po realizácii sme videli, že
skvele funguje aj v bežnej prevádzke,“ hovorí o výslednom riešení architekt Roman
Klenovič.

