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A o to ide! Ak sa klient pri našej stavbe chce 
odfotiť, pochváliť sa priateľom, zdieľať svoj 
zážitok so svojimi známymi, urobili sme 
kus dobrej práce. Myslím, že nie veľa, ale 
menej a kvalitnejšie stavať, bude podstatou 
dobre sa rozvíjajúceho sa cestovného ru-
chu na Slovensku .

Krajina má svoje limity, je paradoxom, že 
zlým odhadom, čo daný priestor znesie, 
degradujeme ho, čo môže vyvolať stratu zá-
ujmu o destináciu. Ak chceme naše desti-
nácie posunúť na vyššiu úroveň, fenomén 
konkurenčnej rivality musíme transformo-
vať do komunitnej synergie a spolupráce. 
Ak má môj klient výhľad na krásnu susedo-
vu stavbu, slúži to mne, pretože môj klient 
bude spokojný. Takže prajnosť je tu na 
mieste. Musíme zabudnúť na opakovanie 
rovnakých služieb či vzájomné odkukáva-
nie riešení. Platí, že jeden na danom mies-
te prežije, ale dvaja s tou istou ponukou už 
nemusia. Prečo namiesto toho nerobiť to, 
čo tu chýba? Ak by sme mali v obchodnom 
centre 30 predajní ponožiek, asi by to ne-
fungovalo, ale rôznorodosť ponuky vo vzá-
jomnej synergii je cestou k úspechu.

Potreby a nároky sa menia, cítime väčší tlak 
na komplexnosť servisu a na druhej stra-
ne v  krásnej prírode je zbytočné vytvárať 
atrakcie za každú cenu! Umenie vyhodno-
covať, empatia k priestoru, v ktorom sa na-
chádzam je dar a chyby rozpoznávame žiaľ 
niekedy veľmi neskoro. 
V našom ateliéri považujeme originalitu 
v stavbách pre cestovný ruch za povinnosť, 

pokoru ku kontextu, za podstatu tvorby. 
Všetci cítime, že ani výstavba pseudohis-
torických kópii, ani sídliskový urbanizmus 
s opakovanými objektami nie sú správnou 
cestou. Sme zástancovia tvorby moder-
nej architektúry s dôrazom na detail. Sme 
presvedčení, že také riešenie sa skôr zži-
je s historickým kontextom a prispeje viac 
ku kvalite ako napodobenina. Malebnosť, 
prívetivosť, harmónia a pocit pohody sú 

atribúty, ktoré viete priradiť aj súdobej ar-
chitektúre, len si treba uvedomiť tento cieľ 
už pri navrhovaní. Slovensko je moder-
ná krajina s hodnotnou architektonickou 
históriou, na ktorú je možné, a aj potreb-
né nadviazať. Nie však napodobňovaním, 
naopak, sebavedomo so zodpovedajúcou 
dávkou originality a kvality.
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Stavby pre cestovný ruch sú už dlho mojou srdcovou záležitosťou. Ide o stavby, kde sa prelínajú úžitkové 
požiadavky s istou dávkou imaginácie. Hovorím, že stavba pre cestovný ruch musí v návštevníkovi 

zanechať pozitívnu stopu. Prečo? Ak kvalita  služieb, pohodlie a komfort idú ruka v ruke s jedinečnou 
atmosférou vnútorného aj vonkajšieho priestoru, klient sa rád vracia. 


