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svetlík do krypty

translucentné zasklenie

6 príbehov
zrkadlo

nízka zeleň pohlcujúca podzemnú časť

sedenie

vstup do podzemnej časti- schodisko

rampa / hľadisko pre pietne podujatia

vstup

oceľová nosná konštrukcia nadzemnej časti

železobetónová podlaha / strop ako súčasť spodnej stavby

biela vaňa
vodostavebný betón

žulová dlažba
na drenážnom podklade

betónové schodisko
na drenážnom podklade

žľab
voda prečerpávaná do jazera

bezpečnostné zábradlie

Ochorenie COVID-19 zasiahlo celý svet. Niekoho viac, niekoho menej. Začiatok pandémie sa vyznačoval na Slovensku najmä súdržnosťou, dodržiavaním pravidiel a strachom. Časom
však ochorenie začalo spoločnosť rozdeľovať. Témy ako očkovanie, karanténa, zdravotníci či rôzne opatrenia boli často začiatkom roztržiek. Pamätník je určený všetkým
obetiam COVIDu.

Ľudským obetiam, ktoré navždy opustili tento svet.
Ľudským obetiam, ktoré pre ochorenie veľa obetovali.
Ľudským obetiam, ktoré niekoho stratili.
Ľudským obetiam!

Pandémia priniesla veľa  protipólov. Najväčšia tragédia je však keď nás opustí náš blízky. Preto je časť pamätníka - podzemná krypta - venovaná zosnulým. Na konci
zužujúcich sa stien vidieť poetické svetlo na konci tunela, svetlo z neba, svetlo, ktoré nám dáva nádej.  Koniec tunela je nedokončený, hrubý rovnako ako pandémia. Nevieme
kedy skončí boj s chorobou, kde bude jej koniec, a či vôbec. Do krypty je možné zostúpiť schodiskom alebo rampou. Tá zároveň slúži ako hľadisko pre pietne podujatia. Štyri
bloky v najnižšom mieste - symbolický cintorín - slúžia aj na sedenie. Priestor bez popisov. Akoby bol venovaný každému, práve nášmu blízkemu, na ktorého sme prišli
spomínať. Miesto kde sa dá stíšiť.
Druhá, nadzemná časť, je venovaná ostatným ľudským obetiam, ktoré za všetkých reprezentujú zdravotníci. Nadzemná časť z tranzlucentného skla pripomína operačný paraván.
Samostatný uzavretý svet, v ktorom je možné vnímať len nebo. Priestor vytrhnutý z reality.  Šesť príbehov reálnych ľudí zo Slovenska. Realita pandémie ako ju vnímali
zdravotník, obchodník, pozostalý, .... Siedma tabuľa symbolicky ostáva bez príbehu a je zrkadlová. Človek si tak sám so sebou môže spomenúť na svoj príbeh. Sám bez
vonkajších vplyvov a názorov si vo vnútri duše uvedomiť čo zažil.

Pamätník je umiestnený v najväčšej trávnatej časti aby bol vnímateľný v priestore. Dopĺňa kompozične plánované parkové úpravy pridaním krátkej pešej komunikácie. Zároveň je
na takom mieste aby bol viditeľný z blízkej nemocnice a pripomínal zdravotníkom našu vďačnosť.
Z technického hľadiska je spodná stavba riešená ako biela vaňa (vodostavebný betón). S výnimkou koncovej steny s betónovým hrubým nástrekom sú steny bez úpravy,
obrastené zeleňou. Nášľapné vrstvy tvoria betónové bloky schodiska a žulové kocky rampy, ktoré prepúšťajú vodu do drenážnej vrstvy.  Najnižší bod stavby sa nachádza nad
vodnou hladinou jazera. Nakumulovaná voda v stavbe je čerpaná do jazera a voda z okolia je gravitačne zvážaná na breh jazera. Horná stavba je jednoduchá oceľová
konštrukcia s obkladom z mliečneho skla s nasvietením v konštrukcii. Doplnkové oceľové zábradlie spĺňa bezpečnostné normy. Prírodnú atmosféru vytvára nízka zeleň a ťahavé
rastliny pohlcujúce spodnú betónovú stavbu.

PÔDORYS NADZEMNEJ ČASTI
mierka 1:100

PÔDORYS PODZEMNEJ ČASTI
mierka 1:100

REZ
mierka 1:100

POHĽAD A, OD JAZERA, VSTUP
mierka 1:100

POHĽAD C
mierka 1:100

POHĽAD D
mierka 1:100

POHĽAD B, SMEROM NA JAZERO
mierka 1:100

Rozpočet:
Spodná stavba:  90 000€
Horná stavba:  50 000€
Doplnkové konštrukcie:  15 000€
Projekčná časť a schvaľovanie:   15 000€

170 000€

Ročné náklady:
LED osvetlenie

Štandardná záhradná údržba parku
Vodné čerpadlo

SITUÁCIA A UMIESTNENIE PAMÄTNÍKU
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