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Prázdne izby. V každej nahá žiarovka
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Do ktorého sa ticho odtláča a mizne
Nočná stopa tvojich malých bielych nôh.
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Tabuľka bilancií poznámka množstvo  
= m2

jednotková  
cena = €/m2

celková  
cena = €

celkové riešené územie 900
  bilancia plôch

Plochy zelene zelené plochy a plochy so zeleňou 40 90 € 3 600
Spevnené plochy chodníky peší pohyb a pobytové plochy 780 115 € 89 700
Zastavané plochy objekty, móla a drobná architektúra návrhu 80 750 € 60 000

SPOLU € 153 300

 bilancia prvkov ks €/ks

Osvetlenie exteriérové svietidlá 4 500 € 2000
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Pamätník prázdnych izieb po obetiach covid-19
 Pandémia Covid-19 sa dotkla životov každého z nás. Počas troch rokov menila a stále mení 
cestu po ktorej kráčame. 

 Náš návrh  preto začíname od cesty/chodníka, ktorý pretína/spája, priestor/miesta a každý kto 
je tu, sa na ňom musí ocitnúť, nedá sa mu vyhnúť. Chodník začína klesaním po svahu okolo polikliniky, 
prechádza do parku cez hustý háj stromov, potom na krátku čistinku medzi brehom a hájom a hneď 
pomyselne prechádza cez jazero, kde sa na opačnom brehu znovu zhmotní v chodník. Chodník je 
široký päť metrov a delený je priečne v rovnakom rastri. Cesta je jedna, ale má rôzne etapy, ktoré zan-
echajú svoju stopu. 

 Tieto stopy v chodníku zhmotňujeme ako priestory medzi štyrmi betónovými stenami, ktoré 
priečne pretínajú chodník na čistinke medzi jazerom a hájom. Tieto priestory sú napriek ich vzájomnej 
blízkosti odizolované jeden od druhého. Odkazujú na časy lockdownu, prerušenia vzťahov, vzájom-
ného zdieľania sa a komunikácie. Každá stena má aj svoje dvere, ktoré môžu zostať zatvorené alebo 
otvorené, aby mohli a znovu spojili miesta/stopy na ceste. 

 Tieto štyri betónové steny prepájame s dvomi na ne kolmými tehlovými stenami, ktoré sú rov-
nobežné s líniou chodníka. Steny spoločne uzatvárajú tri priestory, tri prázdne izby, ktoré nám majú 
pripomínať prázdne izby po obetiach Covidu-19. Tieto prázdne izby naprieč Slovenskom sa znovu 
naplnia novým životom, ale tieto tri izby v parku pri jazere zostanú vždy prázdne. Pamätník prázdnych 
izieb. 

 V každých z troch prázdnych izieb medzi dvoma betónovými stenami s dvermi a dvoma 
tehlovými stenami sa nachádza jedná zavesená “žiarovka” lampa. Lampa má napĺňať prázdny prie-
stor svetlom a zároveň presvecovať perforovanú tehlovú fasádu v jej   “oknách” medzerách, ktoré 
pripomínajú sviečky za obete pandémie Covid-19.  

 Pamätník má na svojich betónových stenách vyryté základne informácie o priebehu a počte 
obetí Covidu-19. Perforovaná tehlová stena ponúka priestor kde pozostalí môžu prinášať a vkladať 
sviece či kvety. Pamätník prázdnych izieb je situovaný v parku pri voľnom trávnatom priestranstve, 
ktoré slúži na väčšie zhromaždenia a zároveň ponecháva priestor využiteľný pre rôzne voľnočasové 
aktivity. Pamätník sa dá podľa potreby uzatvárať v nočných hodinách. 

 Pandémia Covid-19 je medzník, ktorý delí naše životy: na život pred covidom a život po covide. 
V nepredvídateľných vlnách života nevieme čo príde, ale môžeme hľadieť na svetlo a pravdu ktorá 
svieti v tme a je nádejou nad priepasťou. Naša cesta konči svetlom na druhom brehu jazera.
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