Centrálny
PAMÄTNÍK OBETIAM
PANDÉMIE COVID-19
a projekt výstavby živých pietnych miest
po celom Slovensku

Skutočné obete Covid-19
Koronavírus zásadným spôsobom zasiahol všetkých obyvateľov Slovenska.

Doposiaľ si vyžiadal približne 15 000 obetí.
Stratili sme tisíce našich rodičov, starých rodičov, súrodencov, manželov a manželiek, priateľov a blízkych,
ale aj detí... Opustili nás v odlúčení, v strachu, utrpení. Nečakane a náhle. Ich strata nie je tragédiou len pre
nás, ich najbližších, je to obrovská tragédia celej krajiny, na ktorú nikdy nezabudneme. Nesmieme nikdy
zabudnúť.

Kto sme
Sme iniciatíva priamych pozostalých a blízkych priateľov obetí Covidu-19. Poukazujeme na to, že obete
epidémie nie sú len čísla v štatistikách. Chceme, aby sa o nich nehovorilo ako o neosobných „úmrtiach“,
ale ako o obetiach, o ľuďoch. Bojujeme tiež za to, aby tí, ktorí si utrpením Covidu-19 prechádzajú dnes,
mohli svojich najbližších navštevovať v nemocnici. Poskytujeme aj krízovú intervenciu, psychologickú
pomoc a poradenstvo rôzneho druhu.
A naším hlavným zámerom je, aby sa na obete pandémie nikdy nezabudlo. Aby na najväčšiu
tragédiu pandémie Covid-19 zosobnenú v ich smrti spoločnosť navždy pamätala. Docieliť to
chceme dvoma projektami. Výsadbou živých pietnych miest a výstavbou centrálneho národného
pamätníka obetiam Covidu-19.

Celospoločenský dosah
Táto aktivita má navyše aj ďalší kľúčový význam. Informovanie o projekte, míľnikoch v procese
realizácie bude obyvateľom systematicky pripomínať obrovský rozsah tragédie pandémie, poukazovať na
jej fatálny dopad na životy. Projekt bude v pozitívnom zmysle ovplyvňovať formovanie názorov
obyvateľov a ich ochotu sa očkovať a venovať sa vo zvýšenej miere svojmu zdraviu – jednoducho preto,
aby nedopadli ako tí, ktorým plánujeme stavať pietne miesta a pamätník.

Živé pietne miesta
v mestách a obciach
Naši blízki umierali po celom Slovensku. Preto by sme chceli ponúknuť každému mestu a obci, ktoré
prejavia záujem a stotožnia sa s našou ideou, vybudovať „živý pamätník“. Ako miesto útechy, miesto tichej
spomienky, pri ktorom sa môžeme zastaviť, položiť kvety, zapáliť sviečku.

Podoba živého pietneho miesta
Strom LIPA ako symbol, ktorý žije a dýcha. Našim blízkym zobral koronavírus dych, živý pamätník bude
symbolicky dýchať za nich.

Prečo LIPA
•
•
•
•

je to nádherný strom, ktorý sa dožíva stoviek rokov
majestátny a dôstojný symbol Slovenska
listy v tvare srdca
liečivé vlastnosti, priaznivo pôsobiace na dýchacie ochorenia

Realizácia projektu
Naša Iniciatíva v júni a v júli 2021 osloví s ponukou mestá a obce na Slovensku prostredníctvom ich
združení (ZMOS, Únia miest Slovenska, aj jednotlivo). Vyhlási verejnú zbierku a zabezpečí kúpu a výsadbu
stromu. Jeho okolie bude upravené a obete bude pripomínať dôstojná pamätná tabuľa. Spoločne s
mestom sa naši zástupcovia zúčastnia pietneho spomienkového aktu po výsadbe.
OBEC A MESTO
Určí miesto v majetku obce/mesta, kde môže
byť strom vysadený a po výsadbe bude
zabezpečovať starostlivosť o strom a jeho okolie
(primeraná zálievka, závlahový vak...)
VEK STROMU V ČASE VÝSADBY
6-10 ročný (veľkosť 3-4 metre)
TERMÍN VÝSADBY
jeseň 2021 a následne

MIESTO VÝSADBY
Najvhodnejším miestom je zelený park, kde
bude mať strom primerané podmienky pre rast,
nebude obmedzovať inžinierske siete, bude mať
priestor pre koreňovú sústavu a pod. Lipa
dorastá do výšky 30 metrov, hrúbka kmeňa v
dospelosti dosahuje niekoľko metrov. Vysadíme
druh lipy vhodný pre naše klimatické podmienky.

Pamätník obetiam pandémie Covid-19
Zároveň s myšlienkou výsadby živých pamätníkov - stromov chceme iniciovať a zrealizovať výstavbu
jedného centrálneho spoločného PAMÄTNÍKA OBETIAM PANDÉMIE Covid – 19. Umelecké dielo, ktoré
bude dôstojnou pripomienkou, vyjadrením úcty a skutočnej solidarity s obeťami a ich pozostalými.
UMIESTNENIE PAMÄTNÍKA
Pamätník by mal stáť na mieste, ktoré podporí jeho celospoločenský, celonárodný a celoštátny význam,
ktoré je apolitické, dostupné a dôstojné v Bratislave, hlavnom meste SR (napr. verejne prístupná
Prezidentská záhrada, Medická záhrada, Ondrejský cintorín, Baroková záhrada Bratislavského hradu a iné)
REALIZÁCIA PROJEKTU
Po schválení miesta a priestoru, kde bude pamätník vybudovaný, vyhlásime verejnú súťaž návrhov. Do
súťaže sa budú môcť zapojiť slovenskí umelci aj študenti umenia. Návrhy následne uverejníme na webovej
stránke OZ Skutočné obete www.skutocneobete.sk, sociálnych sieťach, na platformách mediálnych
partnerov.
Výber víťazného návrhu bude úlohou výberovej komisie, ktorej členmi budú okrem iniciátoriek OZ
Skutočné obete, zástupcovia umeleckej obce a ďalší.
Celý proces bude transparentný a Iniciatíva o ňom bude priebežne aktívne informovať verejnosť a médiá.
TERMÍN SÚŤAŽE
Vyhlásenie súťažných podmienok – jeseň/zima 2021
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV A SPUSTENIE REALIZÁCIE
Jar 2022

Financovanie projektu
živých pietnych miest
a pamätníka
Obe aktivity budú financované verejnou
zbierkou, ktorú vyhlásime v médiách.
Pre tento účel je zriadený transparentný
účet.

NÁZOV ÚČTU

Skutočné obete COVID-19
ČÍSLO ÚČTU

SK6009000000005179083645
BANKA

Slovenská sporiteľňa

Naše
príbehy
a aktivity
nájdete
zjednotené
na webe a
sociálnej
sieti
Facebook

Webstránka OZ Skutočné obete www.skutocneobete.sk
Na verejnej stránke SKUTOČNÉ OBETE
https://www.facebook.com/obetecovidu
V neverejnej podpornej skupine, kde poskytujeme aj adresnú
psychologickú pomoc, s názvom
RODINY A PRIATELIA OBETÍ Covidu – 19
https://www.facebook.com/groups/rodinyapriateliaobeticovidu19

Kontakt:
OZ SKUTOČNÉ OBETE, IČO: 53770188
skutocneobete@gmail.com
Lenka Straková 0948 485 000
Lucia Ďurajková 0917 529 249

