
Návrh zhmotňuje moment odlúčenia, samoty a izolácie jednotlivca voči svojim 
blízkym, voči spoločnosti. Hoci doba nám dovoľuje „vidieť sa“ aj inými spôsobmi 
ako je ten fyzický, nemožno pochybovať o kvalitách práve osobného kontaktu, 
ktorý pandémia na istú dobu zo sveta zmazala. Moment kedy sme sa mali možnosť 
„vidieť“, no i tak sme boli na všetko sami.

Urbanisticky návrh narába s územím jazera ako celkom, zohľadňuje priestorové 
väzby prostredia. Vychádza z ortogonality ružinovského sídliska. Nosná časť 
návrhu je osadená na menej využívaný breh - miesto budúcej healing garden -  ale 
vizuálne komunikuje s celým okolím jazera v podobe roztrúsených objektov. Dielo 
vychádza z návrhu revitalizácie jazera Rohlík, obzvlášť zo systému betónových 
chodníkov a mól. Pietny priestor navrhovaného diela nahrádza jedno mólo 
približne v rovnakej polohe, minimálne zasahuje do autorovho konceptu celkovej 
revitalizácie jazera, čo môže byť pri realizácií diela aj ekonomicky úsporné.

Hmotový koncept diela pozostáva zo 4 zložiek, ktoré spolu fungujú a iba tak 
vytvárajú ucelený obraz diela. Svojou vzájomnou polohou podnecujú či už chcenú 
alebo náhodnú participáciu. 
• Pietny priestor • dominantná časť návrhu v podobe úzkej bezbariérovej lávky 
medzi dvoma stenami. Priestor formujúci rámové pohľady na monolity v prírode, 
vytesňuje mestské prostredie, vytvára nerušenú scenériu. Je ukončený pobytovou 
lavicou s prestrešením. Izolácia pred prehlušujúcimi názormi a nadbytočnými 
informáciami z okolitého sveta. Úzkosť priestoru napovedá, že je pre jednotlivcov. 
Nesnaží sa o monumentalitu. Iba o vytvorenie intenzívneho intímneho zážitku. 
Úzky otvor v bočnej stene sprístupňuje plató s priehľadom na jeden z monolitov, 
úzkym terénnym schodiskom sa zážitková cesta zokruhuje.
• Monolit na brehu •  objekt s vlastnou interpretáciou, osadený na primárnu os 
pietneho priestoru. Ich vzájomný priezor symbolizuje pocity odlúčenia počas 
pandémie.
• Monolit na hladine •  plávajúci objekt s vlastnou interpretáciou, osadený na 
sekundárnu os pietneho priestoru, Ich vzájomný priezor symbolizuje záchranu, 
nádej, no zároveň nedostupnosť. 
• Piazetta • zjednocujúci element s výhľadom na ostatné prvky, stretávací bod 
organizovaných podujatí, návštev a miesto vzdelávacieho procesu žiakov a 
študentov. 

Technicky sú objekty navrhované ako monolitické konštrukcie z pigmentovaného 
betónu.  (odkaz na jazero – štrkovisko, pigmentácia zjednocuje objekty do 
jedného diela).
Stenové a doskové prvky Pietneho priestoru sú navrhované zo subtílneho 
vysokohodnotného betónu triedy 100/115 s rozptýlenou výstužou na dosiahnutie 
čo najtenších rozmerov. (Pocta okolitým betónovým dielam v architektúre 
minulého storočia). 
Spôsob zhotovenia je navrhovaný in-situ, alebo ako prefabrikáty, v závislosti od 
konkrétneho objektu. Dielo si po osadení vyžaduje takmer nulovú starostlivosť a 
údržbu. Náklady na zhotovenie diela bez projekcie sú odhadované na 40 000€.




