
Roky 2020-2022, ktoré zmenili celé ľudstvo prirovnávame k hladine vody, ktorá sa neustále mení, prichádza a odchádza. Vyt-
vorili sme pamätník ako symbol, ktorý sa pričinením celého ľudského pokolenia stal dielom múdrosti, obety a vzopretia osudu. 
Tento symbolický stĺp je spomienkov na tých, ktorí, žial,podľahli ale aj na tých, ktorí, nám ostatným, pomohli nepodľahnúť.  
 
IDEA NÁVRHU: 
 
Samotný kamenný stĺp stoji sám a vznáša sa na pokojnej vodnej hladine. Jeho odraz je jasne čitateľny na hladine ktorá ho op-
ticky predĺžuje. Hladina jazera v priebehu roka kolíše čo umožnuje hru s odrazom. Pomocou kovovej mreži je niekedy mozne stať 
nad vodou, chodit po hladine alebo sa tato mreža vie stratiť.   
 
TECHNICKÉ RIEŠENIE: 
 
Pobytové schodisko je vytvorené zo železobetónových prefabrikovaných dielcov alebo alternatívne odliate monoliticky priamo 
na mieste. Priestor je naplnený zeminou pre rast rastlín. Zhromažďovacia plocha je vytvorená pomocou obrubníkov a vysypaná 
štrkom. Monument umiestnený na hladine vody je vytvorený z kamenných blokov s kanelúrovým opracovaním povrchu. Kovový 
rošt z dielcov je ukotvený na podpornej konštrukcií, ktorá je založená na dne jazera.  
 
LOGISTIKA: 
 
Železobetónove časti budu vyhotovené monoliticky na mieste alebo dovezené nákladnou prepravou ako prefabrinované kusy na 
základe statickeho posúdenia a geologického prieskumu pre založenie. Kamenný stĺp a rošt s podkonštrukciou bude vyhotovený 
na dielni a privezený na miesto realizácie pomocou nákladnej preravy. 
 
STAROSTLIVOSŤ O DIELO: 
 
Dielo je realizované ako bezúdržbové. Postačuje ak sa bude pravidelne upratovať ako okolie riešeného územia jazera. Trvácne 
materiály zaručujú jeho dlhu životnosť a odolnosť voči poveternostným vplivom alebo prípadnemu zničeniu. Mrežu v jazere 
bude potrebné v intervaloch čistiť od pripadnych rias, čo ale nie je nutnosťou. Priam naopak, je to žiaduce aby tento symbol 
splynul s prostredím v ktorom sa nachádza a prerástol prípadnou rastlinnou kultúrou jazera.  
 
PREDPOKLADANÝ ROZPOČET DIELA: 
 
Rozpočet predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služieb vrátane realizácie nepresiahne 160 000 € bez DPH.
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Chaos, ktorý počas posledných rokov otriasol spoločnosťou, neistota, ktorú mnoho ľudí pocíti-
lo na vlastnej koži, a osud, ktorý ma každý z nás predurčený. Nedotknuteľnosť tejto myšlienky, 
rovnako, ako aj jej pozorovanie z pokoja nás necháva premýšľat nad tým čo nám to všetkym 
prinieslo, ale aj vzalo. Núti nas zastaviť sa, vzdať úctu, a zanechá v srdci spomienku. Možnosť 
stretnúť sa, diskutovať ale aj vzdelávať. Priestor ako pamätník pre všetkých z nás.    
 
IDEA NÁVRHU: 
 
Priestor pre oddych na pobytovom schodisku ponúka dostatok priestoru na premýšľanie a 
rozjímanie nad monumentálnym dielom umiestneným na hladine jazera. Meniace sa pozadie 
počas zmeny ročných období a západov slnka dotvára toto dielo rovnako ako jeho rozsviete-
nie, ktoré znázorňuje nádej nad začiatkom niečoho nového. Monument nie je len symbolom 
vykyvov a chaosu samotnej prežitej situácie v spoločnosti a jej rôzne názory a pohľady ale aj 
pomyselné počty obetí v rôznych obdobiach pandémie. 
 
TECHNICKÉ RIEŠENIE: 
 
Pobytové schodisko je vytvorené zo železobetónových prefabrikovaných dielcov alebo alter-
natívne odliate monoliticky priamo na mieste. Priestor je naplnený zeminou pre rast rastlín. 
Zhromažďovacia plocha je vytvorená pomocou obrubníkov a vysypaná štrkom. Monument 
umiestnený na hladine vody je vytvorený z nerezových tyči s LED osvetlením. Tyče sú ukotvené 
na nerezový rošt a zaťažené železobetónovým základom. 
 
LOGISTIKA: 
 
Dielo bude pripravené na dielni ako roštová konštrukcia s odnímateľnými tyčami. Zmontované 
bude priamo na mieste osadenia a ukotvené na dne jazera. Schodisko bude vytvorené z prefab-
rikovaných dielcov alebo odliate monoliticky na mieste. 
 
STAROSTLIVOSŤ O DIELO: 
 
Dielo je realizované ako bezúdržbové. Postačuje ak sa bude pravidelne upratovať ako okolie 
riešeného územia jazera. Trvácne materiály zaručujú jeho dlhu životnosť a odolnosť voči povet-
ernostným vplivom alebo prípadnemu zničeniu. 
 
PREDPOKLADANÝ ROZPOČET DIELA: 
 
Rozpočet predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služieb vrátane realizácie  
nepresiahne 160 000 € bez DPH.
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„ Keď sa Gregor Samsa jedno ráno prebúdzal z úskostných snov, zistil, že sa 
premenil na obludného chrobáka...! “
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Franz	Kafka:	Premena.
 

Roky	2020-2022,	čas	strachu,	neistoty,	pokory,	piety,	ale	aj	nevídaneho,	fenomenálneho	vzopre-
nia	osudu,	sa	stali	súčasťou	histórie	celého	ľudstva.	Vytvorili	sme	pamätník	na	čas	medzi	rokmi	
MMXX	až	MMXXII,	ktorý	pričinením	celého	ľudského	pokolenia	sa	stal	dielom	múdrosti	a	obety,	
ktorá	sa	vzoprela	osudu.	Tento	je	spomienkov	na	tých,	ktorí,	žial,podľahli	ale	aj	na	tých,	ktorí,	
nám	ostatným,	pomohli	nepodľahnúť.	 
 
IDEA	NÁVRHU: 
Návrh	pietneho	miesta	citlivo	reaguje	na	zámer	revitalizácie	areálu	jazera	a	dopĺňa	ho	o	zónu	
oddychu.	Z	návrhu	revitalizácie	uplatňujeme	v	tejto	časti	pozemku	presun	a	pretvorenie	lavičky	
a	stromovej	aleje.	V	návrhu	nahrádzame	plánovanú	výsadbu	stromov	iným	druhom.	Tento	
návrh	tak	rešpektuje	pôvodnú	ideu	zámeru,	zároveň	zohľadňuje	požiadavky	obyvateľov	a	
návštevníkov	tohto	miesta.	Súčasťou	je	aj	plánované	schodisko	k	vodnej	ploche. 
 
TECHNICKÉ	RIEŠENIE: 
V	polohe	umiestnenia	objektu	sa	aktuálne	nachádzajú	v	zemi	betónové	panely,	ktoré	bude	
potrebné	v	rámci	revitalizácie	odstrániť.	Na	tomto	mieste	tak	vznikne	ideálny	priestor	pre	
založenie	základov	lavičky	na	sedenie	pomocou	jednoduchých	betónových	pätiek.	Konštrukcia	
je	kovová	so	spojených	segmentov,	pre	jednoduchšiu	prepravu.	Tieto	diely	budú	pripravené	
na	dielni	a	dovezené	na	miesto	osadenia	pomocou	nákladnej	prepravy.	Povrch	na	sedenie	je	
z	drevených	opracovaných	hranolov.	Chodník	bude	realizovaný	zo	zhutneného	štrku,	aby	bolo	
umožnené	vsakovanie	dažďovej	vody.	Vŕbová	alej	bude	vysadená	v	pravidelných	rozostupoch.	
Napojenie	na	jestvujúci	chodník	bude	pomocou	kamenných	šlapákov	umiestnených	v	trávniku.	
Lavička	je	podsvietená	tlmeným	svetlom	v	teplej	farbe. 
 
STAROSTLIVOSŤ	O	DIELO: 
Okrem	pravidelnej	starostlivosti	o	dreviny,	ktorá	bude	vykonávaná	v	rámci	celého	areálu	jazera	
je	dielo	bezúdržbové.	Lavičku	bude	potrebne	v	pravidelných	intentervaloch	niekoľkých	rokov	
prebrúsiť	a	znovu	natrieť. 
 
PREDPOKLADANÝ	ROZPOČET	DIELA: 
Rozpočet	predpokladanej	hodnoty	zákazky	na	poskytnutie	služieb	vrátane	realizácie	 
nepresiahne	160	000	€	bez	DPH.
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