
Približne tak možno formulo-
vať prvotný impulz investora,
ktorý sa rozhodol odmeniť nie-
koľkoročnú drinu novým síd-
lom svojej spoločnosti. Každý
architekt vie, že práve investor
je alfou a omegou šťastného
konca jeho neraz namáhavého
úsilia. A ak je témou sídlo vlast-
nej firmy, je to podobné ako 
s rodinným domom. Skrátka
veľmi osobná, až osudová zále-
žitosť. Na jednej strane hrdosť 
a zodpovedajúce nároky pred-

viesť sa v čo najlepšom svetle,
no na druhej strane finančná
triezvosť, veď každý cent ide 
z vlastného. Teda žiadne špeku-
lácie ako pri komerčnej výstav-
be. Práve táto konštelácia je
však pre architekta istou výho-
dou, pokiaľ mu je blízka hlboká
koncentrácia na podstatu vecí,
ich dlhovekosť, ľudský rozmer
a formovanie zvláštnej sily spä-
tej s prítomnosťou krásy. Archi-
tekt Andrej Alexy má rád, ak je
na všetky tieto aspekty dosť ča-
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ČISTÁ PRÁCA
Povedal si, že chce mať najkrajšiu

tlačiareň široko-ďaleko. Sídlo
spoločnosti a výrobnú halu, ktoré
budú jasne deklarovať vysoké, ale

i nanajvýš profesionálne méty
firemných ideálov.  

1: Etis vďaka svetelnej scénografii
večer predvádza azda ešte 

väčšiu šou než cez deň. 
2: Súčasťou priestoru vstupnej haly

je aj priehľad do zasadačiek. 
3: Každý prvok interiéru má 

napriek jednoduchosti ambíciu
prinášať estetický zážitok. 

4: V triezvych interiéroch sa kde−tu
zjavuje prekvapivý farebný akcent 

v žiarivej žltej. V priehľade cez 
dvere vidno autorský mobiliár.  

5: Rozľahlý vstupný priestor 
objektu je komponovaný tak, 

aby návštevníkove kroky viedli
priamo na recepciu.

6: Logotyp ako súčasť fasády
prezrádza polygrafické 

zameranie firmy Etis.
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architektúraAKTUÁLNE

su. A to je zväčša možné len pri
neanonymnom, nevypočítavom
zadaní, akým bola aj hala ETIS. 

Spoločnosť ETIS sa venuje
polygrafickej činnosti. Jej špe-
cializáciou je grafická príprava 
a tlač samolepiacich etikiet. Ne-
veľké, no presvedčivé formáty,
ktoré musia obsiahnuť všetky
podstatné informácie a zároveň
atraktívnou podobou preniknúť
do zákazníkovej mysle. Predáva
predsa obal. Tento princíp ar-
chitekt preniesol nielen do zá-

kladného konceptu dvojpodlaž-
nej kompaktnej budovy, ale aj
do jej ďalších vrstiev. Objekt za-
hŕňa všetko, čo treba na riade-
nie, kreatívnu činnosť, výrobu 
i skladovanie, no zároveň opúš-
ťa štandardné obyčaje podob-
ných prevádzok. Chce upútať
pozornosť, no maximálne kul -
tivovaným spôsobom. Sebaisto
predvádza celkom novú formu,
ktorej záleží na takých detailoch
ako denná i nočná svetelná scé-
na a jej prirodzená premenli-

vosť, nuansy povrchovej štruk-
túry materiálov, farebný akcent
či moment prekvapenia. Ten je
zjavný hneď na prvý pohľad.
ETIS totiž stojí na periférii Bra-
tislavy, takmer v poli. Do istej
miery je to pre architekta priaz-
nivá okolnosť. Prináša väčšiu
priestorovú i formálnu slobodu.
Ale aj tú treba vedieť správne
uchopiť, aby neskĺzla do po-
vrchnej módnosti a prežila ďal-
šie generácie. A na to má Andrej
Alexy zjavne dobrý recept.       ea

Atrium 04|2009 105

�ETIS Slovakia, a. s., 
administratívna a výrobná hala 
Miesto: Bratislava – Vrakuňa, 
Hlohová 10
Autori: Andrej Alexy, ALEXY & ALEXY
Spolupráca: M. Kopp, I. Lauko, 
Š. Rafanides, R. Rosina, 
Z. Švikruhová, M. Jošt, 
R. Švecová, D. Málusová
Investor: ETIS Slovakia, a. s. 
– Marián Haborák 
Náklady: 2,3 mil. EUR
www.alexyandalexy.sk
www.etis.sk
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