
premietnutie mapy počtu obetí COVIDu19 na Slovensku 
do výsadbového plánu pamätníka

mapa aktuálneho počtu obetí COVIDu19 na Slovensku
(ilustračná mapa, reálne sa upraví podľa údajov NCZI) 
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Pamätník obetiam COVID-19

 75 rokov po skončení 2.sv. vojny sa opäť stretávame s masovými 
úmrtiami mnohých našich občanov. Sú to obete vojny s neviditeľným 
nepriateľom, vírusom. Tento nepriateľ nerozlišuje pohlavie, národnosť, 
vierovyznanie ani zásluhy, či spoločenský status. Nerozlišuje medzi 
mestom a dedinou. Stretli sme sa s ním na celom území Slovenska. Ku 
dnešnému dňu má u nás COVID-19 viac ako 20.000 obetí. Pre 
porovnanie počas 2.sv. vojny padlo 25.000 československých vojakov.
Práve toto obrovské množsto obetí stojí za základným konceptom 
pamätníka. Preto návrh pracuje s veľkou plochou (34 x 66,4 m), aby si 
návštevník pietneho miesta uvedomil, že obetí bolo tak neskutočne veľa. 
To, že boli na celom našom území, vyjadruje pôdorysná stopa pamätníka 
vychádzajúca z mapového podkladu obetí vírusu na Slovensku. 
 Za výrazové stvárnenie navrhujeme zeleň, krík, ktorý symbolizuje 
pietu obetí, podobne ako vlčie maky v 1.sv vojne. Príroda a čas majú 
spolu tú silu zlé spomienky zahladzovať. Nový život je zároveň najlepšia 
odpoveď na smrť. Stále je v spoločnosti cítiť otvorenú ranu všetkých 
pozostalých, ale zároveň vidno, že sa život opäť vracia do starých koľají. 
Celoročná červená farebnosť navrhovaných kríkov túto ranu symbolizuje 
a zároveň svojou výraznosťou k okolitej prírode kričí, aby sme na obete 
aj napriek každodenným problémom nezabúdali.
 Navrhovaný krík nebude len jeden typ, ale bude to viac variet 
Atropurpurea, Berberis thunbergii  guľovitého tvaru. Odtiene červenej 
farby v kombinácii so štrukturálnym tvarom rastliny vytvára skutočne 
zvláštny a veľmi pútavý prvok, ktorý bude dosahovať výšku 0,5 - 1,5m. 
Mix rôznych veľkostí a variet kríka  poukazuje na premenlivosť vírusu. 
Celkovo návrh uvažuje s množstvom 463 kríkov. Čo sa údržby a 
starostlivosti týka, ker má rád plné slnko a je mrazuvzdorný.
 Náklady na výstavbu pamätníka sú napriek jeho veľkosti nízke, cca 
30.000 Eur. Návrh tak pracuje s myšlienkou multiplikácie konceptu 
pamätníka aj v iných mestách na Slovensku. Rovnako ako tomu je aj pri 
pamätníkoch obetí 1.sv vojny, ktoré nájdeme vo väčšine našich miest a 
dedín. Vysadením rovnakého navrhovaného druhu kríkov by sa koncept 
spomienky na obete COVIDu-19 zjednotil na celom území Slovenska.

multiplikácia finančne 
a realizačne nenáročného

konceptu pamätníka v ďalších
mestách a obciach ako 

spoločná spomienka na obete 
COVIDu po celom Slovensku

variety dráča thunbergovho
krík - živý prírodný prvok

zahladzujúci traumy; 
predstavuje kolobeh života

ako odpoveď na smrť,
ktorú mení na nový život

dopĺňanie a rast kríkov
ako odkaz na v čase 

neustále pribúdajúce obete;
počet obetí COVIDu dnes 

zďaleka nie je konečný
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stáločervené kríky 
ako symbol otvorenej rany 
po strate blízkeho a zároveň

svojou farebnou výraznosťou
sú odkazom, že na obete 

spripomíname a nezabúdame


