
the dot.
Od 1. januára 2021



Domov pre
mladé firmy
Domov, v ktorom budú môcť 
rásť a nebudú ich zväzovať 
mnohoročné zmluvy.

Domov bez kompromisov, aby sa 
mohli sústrediť len na svoj biznis.



Ľudia sú to najcennejšie,
čo máme. Zaslúžia si pracovať
v prostredí, kde sa môžu na 100 % 
sústrediť na prácu. Všetko ostatné 
riešime za nich.



the dot. v číslach

900 m2

oddychových zón
362
pracovných miest

150 ľudí
kapacita eventového priestoru

39
zasadačiek

4 200 m2

kancelárskych priestorov

360 m2

terasy



Lokalita
Nivy



SKY PARK by 
Zaha Hadid
The dot. bude súčasťou komplexu 
SKY PARK,  ktorý prináša do 
hlavného mesta svetovú 
architektúru od legendy Zahy 
Hadid.

https://skypark.sk/
https://www.zaha-hadid.com/
https://www.zaha-hadid.com/


SKY PARK Offices

Moderná osemnásťposchodová 
kancelárska budova SKY PARK 
Offices poskytuje všetko, čo na 
efektívnom pracovisku potrebujete.

Využite príležitosť pracovať v jednej  
z najlukratívnejších nehnuteľností 
na Slovensku.

https://skypark.sk/sk/kancelarie/sky-park-offices
https://skypark.sk/sk/kancelarie/sky-park-offices


Kúsok od
centra mesta

● Blízkosť stanice Nivy je ideálna 
pre prímestských zamestnancov.

● Dobrá dostupnosť pre cyklistov.

● Plánovaná výstavba električkovej 
zastávky v blízkosti areálu.

https://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/vallo-povedal-kadial-pojde-elektricka-okolo-eurovei.html
https://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/vallo-povedal-kadial-pojde-elektricka-okolo-eurovei.html


Všetko
na dosah ruky
Priamo pred vchodom sa nachádza 
veľký park s bežeckým chodníkom, 
jazierkami a športoviskami.

V areáli nájdete kaviarne, 
reštaurácie, potraviny, holičstvá, 
notára a množstvo ďalších služieb.



Všetko potrebné
k práci.



Odhlučnené 
kancelárie
Tá najlepšia robota vzniká, keď sa 
do nej zahĺbime tak, že 
zabudneme na okolitý svet.

Preto na tichu nešetríme.



Zasadačky pre každú príležitosť

Telefónna búdka

Mini zasadačka pre dvoch vhodná 
na videokonferencie, 
code-reviews alebo pair-coding.

Mini obývačka

Pohodlná miestnosť pre tri osoby 
s kreslovým sedením. Ideálna
na súkromnejší rozhovor.

Formálna zasadačka

Tradičná zasadačka s veľkým 
stolom, kancelárskymi stoličkami 
a video-konferenčnou technikou.

Stojačka

Miestnosť bez stoličiek s 
obrovskou tabuľou a 
video-konferenčnou technikou. 
Perfektná na stand-upy a 
dynamické brainstormingy.

Obývačka

Zasadačka pre osem ľudí s  
pohodlným obývačkovým 
sedením, vybavená 
video-konferenčnou technikou.



Videohovor
ako naozaj
Pocit, ako keby ste boli v jednej 
miestnosti. Kvalitný obraz, zvuk aj 
tabuľa snímaná kamerou sú len 
jedno stlačenie tlačidla ďaleko.



Alternatívne 
pracovné zóny
Človek nie je stroj a potrebuje meniť 
miesto a pracovnú polohu.
V the dot. môžeš pracovať v útulnom 
kútiku, ale aj medzi ľuďmi. Môžeš robiť 
vnútri, alebo na terase. Je len na tebe, 
či budeš sedieť, stáť, alebo ležať.



Pohodlie
nadovšetko.



Kaviareň
s profesionálnym 
baristom

Vychutnaj si ranné kapučíno
s kolegami. Po vyčerpávajúcom 
rokovaní vezmi klienta na šálku 
dobrého espressa.



Fitko

Dopraj svojmu telu trochu pohybu. 
Po hodinách za obrazovkou sa 
môžeš ponaťahovať na hrazde
alebo lezeckej stene.



Odpočinková 
miestnosť
Ťahal si dlhú nočnú šichtu? 
Alebo ti bábo nedoprialo spánku? 
Polhodinový šlofík ti dodá
potrebnú energiu.



Nákupy
potravín
Netráv čas nakupovaním, venuj ho 
rodine a priateľom. Potraviny 
nakúpime za teba, stačí poslať 
zoznam.



Poštové 
služby
Odosielanie a preberanie zásielok 
vyriešime za teba. Ty sa sústreď
na biznis.



Stravovanie
v kantíne 

Naši kuchári chystajú rozmanité 
a zdravé jedlo počas celého dňa.

(Za príplatok)



Škôlka

Deti máš nablízku a vieš, že je
o ne dobre postarané. K deťom 
pristupujeme individuálne,
na jednu vychovávateľku
je maximálne päť detí.

(Za príplatok)



Zdravá budova.



Dobrá klíma -
základ zdravia

● Regulácia teploty v každej 
kancelárií zvlášť

● Klíma „nefúka na chrbát“
● 50 m3 vzduchu na osobu každú 

hodinu
● Otvárateľné okná v kanceláriách



Zelená budova

● Pri stavbe boli použité len „zdravé 
materiály“, aby sa do priestoru 
neuvoľňovali žiadne škodlivé 
chemické výpary.

● Pitná voda prechádza cez filter.
● Zelené strechy prispievajú k 

prirodzenému chladeniu a šetreniu 
energie.

● Budová má LEED Gold certifikáciu.



Komunitný život.



Ľudia našej
krvnej skupiny
Firmy, pre ktoré sú ľudia na prvom 
mieste. Ľudia, ktorí sa neboja výziev a 
chcú niečo dokázať. Komunita, ktorá 
sa navzájom obohacuje.



Terasa
Súčasťou priestoru je
aj veľká, takmer 400 m2 
terasa. 

Skvelé miesto na letné 
grilovačky a koktejlové 
párty.



Eventový
priestor
Ideálny priestor na meetupy, 
prednášky, all-hands 
meetingy, alebo aj večierky a 
oslavy.



Pôdorysy.





7. poschodie A



7. poschodie B



8. poschodie

Voľných je už len 75 miest



9. poschodie
● 78 pracovných miest
● Viac súkromia
● Samostatný vchod s 

možnosťou umiestnenia 
loga

● Ideálne pre jednu väčšiu, 
alebo dve stredne veľké 
firmy

● Jednoduchá možnosť 
expanzie



Cenník

Pracovné miesto 300 EUR / mesiac (uvádzacia cena)

Parkovanie 130 EUR / mesiac

Prenájom eventového 
priestoru 500 EUR / večer

Prenájom terasy 300 EUR / večer

Stravovanie v kantíne (cena zatiaľ nie je stanovená)

Miesto v škôlke (cena zatiaľ nie je stanovená)

V cene pracovného miesta
sú zahrnuté:

● všetky energie a služby
● nábytok a vybavenie kancelárie
● neobmedzené využívanie 

zasadačiek, fitka, oddychových 
miestností, terasy, jedálne a 
ostatných spoločných 
priestorov

● spotreba drobného 
kancelárskeho materiálu 
(papiere, perá, fixky, zošívačky)

● čiernobiela a farebná tlač
● neobmedzená spotreba kávy, 

čaju a mlieka



Michal Haruštiak
+421 905 408 333
michal.harustiak@vacuumlabs.com


