
ocenení a tým aj pozornosť médií. 
Aký pocit máte, keď čítate o sebe v 
časopisoch?
Teší ma to, ale hlavne preto, že tým 

sa súčasne hovorí aj o slovenskom di-

zajne. Lebo o ňom sa u nás rozpráva 

málo. V zahraničí sú často nositeľmi 

dizajnu uznávaní jednotlivci, vďaka 

ktorým sa dostáva do povedomia 

spoločnosti. Prostredníctvom svojej 

osoby by som chcel šíriť, že je tu dizajn 

a ľudia, ktorí ho tvoria; že sú tu výrob-

covia, ktorí s nimi spolupracujú a sú tu 

aj šikovní ľudia, ktorí vedia, ako to celé 

vytvoriť, vyrobiť a predať. Tým, že sa 

zviditeľňujem, by som to chcel tlmočiť 

aj mladým ľuďom, čo chcú robiť dizajn 

a aj potenciálnym investorom a firmám.

Neobávate sa, že popularita bude 
škodiť vášmu podnikaniu? Čo keď sa 

O
semnásť rokov. Toľko uplynulo 

od chvíle, keď sa Michal Staško 

začal profesionálne venovať 

dizajnu. Symbolický rok dospelosti 

oslávil naozaj originálne: vkročil doň 

s najprestížnejším medzinárodným 

ocenením v oblasti dizajnu – Red-

Dot Design Award winner 2013, ktorým 

odborníci ocenili jeho produkt 3k. 

Pod týmto názvom sa skrýva pôvabná 

hračka, ktorú vyrobili v slovenskej firme 

TULI. Dnes sa s ňou túli už množstvo 

detí. Nielen to však teší Michala Staška, 

s ktorým sme sa pozhovárali...

Získali ste viacero významných 

Práca dizajnéra je občas ako detektívka. Hľadá 
súvislosti a čím viac ich objaví, tým viac sa 

obmedzuje v tom, čo môže urobiť. Michala Staška 
však obmedzenia nespútavajú.
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Dobrá atmosféra 
je viac ako dokonalosť





vás ľudia budú báť osloviť, lebo si po-
myslia, že ste slávny a vaše služby sú 
veľmi drahé?
Našťastie, práce mám veľa, možno je 

to aj vplyvom médií. Samého ma milo 

prekvapuje, že robota prichádza zo 

všetkých strán, niektorí ľudia si ma našli 

na internete bez toho, aby vedeli, kto 

som. A čo sa týka slávy, no, každý má 

svoju cenu, ale na Slovensku ešte nie 

sme na tom tak, ako v zahraničí, kde 

sú dizajnéri štedro honorovaní. Vypýtať 

si taký honorár by bolo pre našich 

výrobcov likvidačné. Takže možno som 

slávny, ale zostávam nohami pevne na 

zemi.

Navrhujete interiéry kaviarní, hotelov 
či obchodov, ale aj bytov a rodinných 
domov. Ako vnímate komerčných a 
súkromných zadávateľov?
Z rôznych smerov a rôznych úrovní. 

Trošku ináč pristupujem k malej sk-

romnej firme, ktorá má pár zamest-

nancov, ale nebojí sa ma osloviť, aj 

keď sa obávajú, či s nimi vôbec bu-

dem komunikovať. Veľmi si to vážim a 

teší ma to, a o to viac sa snažím s nimi 

dohodnúť. Je to rozdiel, ako keď ma 

osloví veľká firma s väčším rozpočtom 

a stanovenými podmienkami. Vážim si 

však rovnako malých aj veľkých, tí malí 

sú mi sympatickí v tom, že raz možno 

budú veľkí. A pokiaľ ide o súkromných 

zadávateľov, tam je vzťah viac osobný, 

až intímny v tom zmysle, že si musíme 

porozumieť, navzájom sa spoznať a oni 

mi musia dôverovať. Je to vyslovene o 

tom, ako si partneri sadnú a celkovo 

sa pochopia.

A musia pochopiť?
Občas sa mi stalo aj to, že klient sa 

nestotožňoval s mojou prácou, ale 

nechal ma ju dorobiť. Išlo o tvor-

bu interiéru kaviarne či reštaurácie. 

Návštevníkom sa však interiér veľmi 

páčil, odozva bola vynikajúca a vtedy 

zadávateľ pochopil, že urobil dobre, 

keď to nechal na mňa. Ale niekedy má 

investor tendenciu zastaviť prácu. Ak 

je však zorientovaný a nad vecou, vie, 

že výsledky sa často ukazujú až neskôr.

Vo svojej práci by ste mali byť aj do-
brým psychológom. Ktorý moment v 
spolupráci je pre vás najdôležitejší?
Keď prezentujem nejaký návrh a vid-

ím na klientovi, že ho síce pochopil, 

ale chýba mu nadšenie, musím ho 

presvedčiť a motivovať tak, aby som 

ho v ňom vzbudil. Myslím, že sa mi to 

celkom darí. Lebo ja môžem veriť svo-

jmu projektu a byť preň oduševnený, 

ale keď to nadšenie na druhej strane 

nie je, spolupráca končí.

Čo vám imponuje na ľuďoch?
Bezprostredná reakcia, keď niektorí 

rovno povedia, že sa im projekt páči 

a čo sa im na ňom páči. Ešte viac ma 

poteší, keď to ocenia ľudia, ktorí nie 

sú z branže a estetické cítenie nemajú 

Vizitka
 Mgr. art. Michal Staško (1972) absol-
voval Vysokú školu výtvarných umení v 
Bratislave, ateliér dizajnu.
 Špecializuje sa na priemyselný dizajn, 
interiérovú tvorbu a nábytok, dizajn v 
architektúre, odevný dizajn, svietidlá a 
šperk.
 Získal viacero ocenení (aj Design 95, 
Krištáľové krídlo za rok 2013), vystavoval 
doma i v zahraničí.
 S rodinou žije v Piešťanoch.
 A ako prežije leto?
„Tohtoročné leto sa bude niesť v znamení 
slovenskej dovolenky pri vode na jazere 
Sĺňava,“ s úsmevom prezrádza.
www.stasko.sk
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 Slovenský dizajn + slovenská výroba 
= ocenený produkt 3k
   (Foto: Katarína Bell)
 Michal Staško
(Foto: Katarína Bell)
 Vešiaková stena Rondel
(Foto: Erik Ďuriš)
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také veľké, ale vedia si vážiť, že ide o 

umelecký výtvor a duševné vlastníctvo 

s veľkou hodnotou.

Vaša tvorba je široká – okrem dizajnu 
produktov dennej spotreby navrhujete 
detský nábytok, drobnú architektúru 
či exteriérové doplnky. Čo považujete 
za najdôležitejšie v tvorivom procese?
V každej veci sa snažím priniesť nový 

pohľad a vniesť do toho aj dajaký vtip, 

skrytý význam či filozofiu, lebo bez 

toho sa mi veci zdajú prvoplánové. A 

potom, dnes je trendom, že ľudia majú 

radi dajakú „story“ a oceňujú filozofiu 

produktov, s ktorou sa, samozrejme, 

musia stotožniť.

Mohli by ste nám priblížiť životný 
príbeh vášho oceneného dielka 3k...
Prvotná predstava pri návrhoch bola 

vyrobiť objekt – hračku, ktorá sa večer, 

keď dieťa zaspí, zmení na úložisko 

hračiek a pomôže rodičom rýchlejšie 

upratať v detskej izbe. Od prvého 

momentu ma oslovoval ikonický 

tvar domčeka. Domček, v ktorom je 

najlepšie, bezpečne a poskytuje skrýšu 

pred okolím. A keď sa ešte taký domček 

dá zobrať do záhrady alebo na výlet 

medzi kamarátov, tým lepšie. Najskôr 

vznikol prototyp, na ktorom sa rýchlo 

ukázalo, že dané jednoduché riešenie 

 Samostojaci vešiak Opun 
  (Foto: Erik Ďuriš)
 „Reštaurácia Lodenica v Piešťanoch doteraz ticho spala v zabudnutí. Táto krásna 
funkcionalistická architektúra ma nadchla a interiér som sa snažil navrhnúť jedno-
duchý, čistý, svieži a v nadväznosti na svet vodných športov v danej lokalite,“ objasňuje 
Michal Staško.
(Foto: Erik Ďuriš)









120 |                              LETO 2013

DIZAJN



poskytuje ešte ďalšie možnosti variácií 

a cvičenia zručnosti a kreativity dieťaťa. 

A o to v dnešnej dobe ide.

Venujete sa aj umeleckej tvorbe ko-
morných plastík, a to prevažne z 
kovu...
Je to pre mňa relax, nemusím nad ničím 

rozmýšľať, nepotrebujem si klásť otázky 

a zodpovedať si to racio, ktoré je v di-

zajne.

Ktoré zo svojich diel máte najradšej?
Jednou z vecí je ocenený výrobok pre 

deti 3k; veľmi rád mám aj čalúnené 

vešiaky na stenu, lebo majú veľký po-

tenciál. Chodby domov či bytov sú totiž 

nedocenené. Potom mám rád aj niek-

toré interiéry, čo som realizoval. Snažím 

sa, aby bol každý iný, ale hlavne, aby 

bol veselý.

Rád sa doma obklopujete vecami?
Áno, veľmi rád, ale teraz sa nachádzam 

v takom období, že mám malú, 

jedenapolročnú dcéru, takže sme 

museli všetky pekné solitéry a plastiky 

schovať a obklopujeme sa hračkami a 

vecami, ktoré sú odolné detskej hre.

Do akej miery je pre vás dôležitý di-
zajn v reálnom živote?
Všímam si, ako majú ľudia zariadené 

byty, domy, kancelárie; akými vecami 

sa obklopujú, lebo to o nich veľmi veľa 

prezrádza. Často som prekvapený, že 

sa vozia na luxusných, dizajnovo doko-

nalých autách, ale dom majú z úplne 

iného štýlu. Moderné auto sa nerovná 

vždy moderný dom, je to taký zaují-

mavý paradox.

Kde ležia hranice medzi vkusným a 
nevkusným? Ako vnímate gýč?  
Nemám s ním žiaden problém. Keď 

je gýč vhodne použitý, dobre zakom-

ponovaný a s nejakou filozofiou, vôbec 

ma nevyrušuje. Prekáža mi len to, keď 

ľudia považujú gýčové veci za kvalitné.

Ako ich však rozoznať? Musí mať 
človek nejaké špeciálne vzdelanie?
Odpoveď sa mi naskytla, keď som v 

zahraničí navštívil rovesníkov – diza-

jnérov a výtvarníkov. Zobrali ma na 

návštevu k svojim rodičom, ktorí mali 

doma umelecké diela vytvárajúce 

neobyčajnú atmosféru. Vtedy som 

pochopil, že len málokto u nás môže 

povedať, že vyrastal v takom žičlivom 

umeleckom prostredí. Ak sa niekto v 

živote nedotkol žiadnej sochy, maľby, 

nechodil na koncerty, nečítal beletriu, 

skrátka, nevyrastal s umením, ťažko si 

v dospelosti niečo hodnotné zavesí na 

stenu.

Čo považujete v  inter iér i  za 
zbytočnosť?
Zbytočnosť je napríklad presýtenosť 

ušľachtilých materiálov, ktoré sa navzá-

jom nakoniec negujú. Ďalej zbytočnosť 

je veľa silných svetelných zdrojov v 

interiéroch, ktoré sa nakoniec aj tak 

nepoužívajú...
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Ako vyzerá váš obľúbený kútik?
Momentálne pri tom pracovnom 

a rodinnom vyťažení som úplne 

nadšený, keď si môžem sadnúť hocik-

de, dať si kávu a väčšinou už v prítmí 

si preštudovať časopis, na ktorý som 

nemal čas.

Vaša filozofia tvorby...
Interiéry, ktoré navrhujem, sa musia 

páčiť hlavne ženám. Ich názor je pre 

mňa takým lakmusovým papierikom. 

Ženy totiž oveľa spontánnejšie a 

konkrétnejšie dokážu definovať svoj 

názor. Veľmi rýchlo vycítia atmosféru, 

ktorú chcem navodiť. A mne ide práve o 

dobrú atmosféru, lebo koncept doko-

nalosti ma až tak neoslovuje. Jestvuje 

veľa dokonalých interiérov, ale nemajú 

atmosféru. A zo skúseností viem, že 

keď sa interiér páči ženám, tak tam 

radi budú chodiť aj muži. Naopak to 

nefunguje.

Máte dizajnérsky sen?
Dizajnérskych snov mám veľa a sní-

vam rád. Spomeniem aspoň niektoré: 

kolekcia oblečenia, úžitkové sklo alebo 

svietidlá – toto všetko sú sny, ktoré rád 

niekedy zhmotním.





 Vešiaková celočalúnená stena  Tread 
z kolekcie Coridor
(Foto: Erik Ďuriš)
 Ultra-light pelech pre malých psíkov 
je vhodný aj na cestovanie.
(Foto: Katarína Bell)
 Klubové kreslá PATaMAT možno 
používať aj každé zvlášť.
(Foto: Erik Ďuriš)

Text: Dagmar Murgašová
Foto: archív Michala Staška


