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                                                      Výzva na predkladanie  ponúk 
________________________________________________________________ 

Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác - postup  podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :  

       Obec Vitanová 
Vitanová 82 
027 12 Vitanová 
IČO: 0031497800314676 

 
1.1. Kontaktná osoba: Dušan Ondrík, starosta obce 
 Tel: 043 5394 106, email: obec-vitanova@slovanet.sk 
 
2. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ing. Ľuboslava Šafrová, poverená výkonom VO 

Tel: 0904 444 280, e-mail:  obstaravanie@temako.sk 
 
3. Názov predmetu zákazky : Reštaurátorské práce vo Vitanovej 
3.1. Predmetom zákazky sú reštaurátorské práce na kultúrnych pamiatkach  v obci Vitanová. 

Reštaurátorské práce sa budú realizovať na objektoch : 
1) Reštaurovanie na Kaplnke stĺpového typu so scénou korunovácie Najsvätejšej Panny   
Márie  , obec Vitanová, okres Tvrdošín, Slovensko 
2) Reštaurovanie na kamennom kríži s postavou Ježiša Krista s reliéfom „Pád Pána  Ježiša 
pod krížom, obec Vitanová, okres Tvrdošín, Slovensko  
3) Reštaurovanie na kamennom kríži s postavou Ježiša Krista a Sedembolestnej  Panny  
Márie, obec Vitanová, okres Tvrdošín, Slovensko 
 
Podrobný opis predmetu zákazky k jednotlivým objektom je uved. v Prílohách  č.1a), 1b), 1c) 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45454100-5  Reštaurovanie 

 
 3.2  Obhliadka miesta realizácia predmetu zákazky: 

Uchádzačom sa doporučuje  vykonať obhliadku  miesta realizácie prác tak, aby  si sám overil 
a získal  všetky  informácie, ktoré budú potrebovať pre prípravu a spracovanie ponuky. Všetky  
výdavky  spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu  uchádzača. Uchádzači,  ktorí   prejavia    
záujem o  vykonanie   obhliadky   miesta  realizácie prác, dostanú  podrobnejšie informácie a 
termín uskutočnenia obhliadky na tel. čísle verejného obstarávateľa uvedené v bode.1.1, 
v pracovných dňoch, od 8.00 do 14.00 hod. 

 
 3.3 Predpokladaná hodnota celej zákazky : 23 985,50 EUR bez DPH, kde : 

Predpokladaná hodnota pre objekt - Reštaurovanie na Kaplnke stĺpového typu so scénou 
korunovácie Najsvätejšej Panny Márie , obec Vitanová, okres Tvrdošín, Slovensko : 9 194,00 
EUR bez DPH  
Predpokladaná hodnota pre objekt - Reštaurovanie na kamennom kríži s postavou Ježiša 
Krista s reliéfom „Pád Pána  Ježiša pod krížom, obec Vitanová, okres Tvrdošín, Slovensko: 
8 001,00 EUR bez DPH 

 Predpokladaná hodnota pre objekt - Reštaurovanie na kamennom kríži s postavou Ježiša 
Krista a  Sedembolestnej  Panny  Márie, obec Vitanová, okres Tvrdošín, Slovensko: 6 790,50 
EUR bez DPH   
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4. Komplexnosť dodávky: Predmet zákazky je rozdelený na časti (objekty) . Uchádzač môže 

predložiť ponuku na jednu, dve alebo na všetky časti  (objekty) zákazky. 
 
5. Miesto a termín realizácie prác : 
5.1. Miesto realizácie: Obec Vitanová 
5.2. Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy ( na každú časť) : 07.07.2017 
5.3. Termín  ukončenia realizácie každej časti :  do 31.10.2017 od prevzatia staveniska 
 
6. Obsah ponuky: 

Uchádzač predloží v ponuke : 
a) identifikačné údaje o uchádzačovi vyplnené  v zmysle prílohy č. 3    
b) navrhovanú cenu vypracovanú  v súlade prílohou č. 2 (Návrh na plnenie kritérií)   
c)   pre splnenie podmienky účasti: kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti  - diplomovaný  
       reštaurátor  
 

7. Podmienky financovania zákazky: 
Financovanie plnenia predmetu zákazky je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg 
V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, číslo mikroprojektu INT/ET/TAT/1/I/B/0046. Verejný 
obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby. Splatnosť faktúr do 30 dní. 

 
8. Typ zmluvného vzťahu:  Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka 

 
9. Lehota na predloženie ponúk : do 29.06.2017 

Ponuka musí byť doručená písomne. Spôsob doručenia:  
poštou, osobne alebo kuriérom  na adresu: 

9.1. Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO 
Trojičné námestie 188 
027 44 Tvrdošín 

 
Na obálke musí  byť uvedené: 
- adresa na doručenie ponuky uvedená v bode 9.1 
- názov a adresa uchádzača  
Heslo : „Reštaurátorské práce - Vitanová 
   

9.2. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné. 
 
10. Cena a spôsob určenia ceny  v ponuke  
10.1.  Navrhovanú zmluvnú cenu uchádzač vypracuje v EUR v zmysle Návrhu na plnenie kritérií (v 

zmysle prílohy č.2) na tú časť (objekt) , na ktorú predkladá ponuku.  
10.2. Ak je uchádzač platiteľom DPH  cenu uvedie v zložení: 

cena bez DPH 
sadzba DPH a výška DPH  
celková cena vrátane DPH 

10.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie cenu celkom a na skutočnosť, že nie je 
platiteľom DPH v SR upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny. 

10.4. Uchádzač bude ponúkať komplexné zhotovenie diela, tak aby celková cena ponuky 
 pokryla všetky jeho záväzky v zmysle výzvy na predkladanie ponúk z hľadiska zhotovenia 
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 diela vrátane obstarávania a nákladov podzhotoviteľov uchádzača. To znamená, že cena musí 
obsahovať cenu za celú uskutočnenú prácu, t.j. všetky náklady nevyhnutné na zhotovenie 
diela. 

 
11. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena   

 Cenové ponuky  sa budú vyhodnocovať samostatne za každú časť. 
  Pre účely vyhodnotenia každej časti sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u 

neplatiteľov DPH cena celkom)  
  Víťazom príslušnej časti sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu 

 celkovú cenu vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných 
 uchádzačov sa stanoví podľa  veľkosti ponukových cien. 
 

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
a) Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške. 
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť súťaž 

v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného 
obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa. 

c) Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť aj ekvivalent inej značky, pokiaľ sú v opise 
predmetu zákazky a v návrhu na plnenie kritérií uvedené výrobky, materiály alebo 
tovary konkrétnej značky. Uchádzačom ponúknutý ekvivalent musí spĺňať úžitkové, 
prevádzkové a funkčné charakteristiky nevyhnutné na zabezpečenie účelu v zmysle 
predmetu zákazky a musí byť v rovnakej alebo vyššej  kvalite. 

d) Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej        
obsah je v súlade s podmienkami definovanými vo výzve na predkladanie   ponúk a   
obsahuje všetky náležitosti uvedené vo výzve a bola predložená v určenej lehote na  
predkladanie ponúk.   

        e)  Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa 
predkladajú v štátnom - slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument 
vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do 
štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené 
v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 
štátneho jazyka. 

 
Prílohy: 
Príloha č. 1a) -  Opis predmetu zákazky – Kaplnka stĺpového typu 
Príloha č. 1b)  - Opis predmetu zákazky – Pád Pána Ježiša pod krížom 
Príloha č. 1c)  - Opis predmetu zákazky -  kríž cintorín 
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií  
Príloha č. 3 - Identifikačné údaje o uchádzačovi 
 
V Tvrdošíne, 19.06.2017 
 
Vypracovala:                          
Ing. Ľuboslava Šafrová 
poverená výkonom VO 
  

Dušan Ondrík          
starosta obce      



Návrh reštaurátorských prác na Kaplnke stĺpového typu so 
scénou korunovácie Najsvätejšej Panny Márie, obec 

Vitanová, okres Tvrdošín, Slovensko 

 

 

Vypracovala:   mgr Renata Karska 

mgr Marcin Książek  

 

 

Krakov, október 2016 
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

OBJEKT: Kaplnka stĺpového typu so scénou korunovácie Najsvätejšej Panny Márie 

DÁTUM VZNIKU: rok 1712  

Č. ZÁPISU DO EVIDENCIE KULTÚRNYCH PAMIATOK: bez zápisu 

AUTOR: neznámy 

NÁPIS: bez nápisu 

UMIESTNENIE: Vitanová č. domu 9, okres Tvrdošín, Žilinský kraj, na severe Slovenska 

MAJITEĽ: Marián Hrubizna 

MATERIÁL A TECHNIKA: objekt je vyrobený z kusov pieskovca, ktoré sú uložené jeden na 

druhom, spojených vápenno-pieskovou maltou, sochárske elementy plnoplastické. Celá 

kaplnka je pokrytá mnohými maliarskymi nátermi: olejovými, vápenným aj emulznými. 

CELKOVÉ ROZMERY: výška: 355 cm, šírka v najširšom mieste: 110 cm 

TVAR:  kaplnka má tvar vertikálne predĺženého obdĺžnika, ukončeného oválnym telesom 
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2. HISTORICKÝ PREHĽAD 

Kaplnka vznikla v roku 1712. Na základe prehliadky objektu a fotiek z roku 2012 

môžeme s istotou tvrdiť, že bola mnohokrát obnovovaná. Nachádzajú sa na naj početné 

maliarske vrstvy rôznych techník. Na fotke z roku 2012 je viditeľné mramorovanie na stĺpe, 

ktoré mohlo byť obnovením originálneho maliarskeho náteru. Je nevyhnutné realizovať 

podrobné výskumy jednotlivých vrstiev.  

3. POPIS OBJEKTU 

Kaplnka v obci Vitanová z roku 1712 stĺpového typu so scénou korunovácie 

Najsvätejšej Panny Márie, namaľovaná, umiestnená na pozemku domu č.9. V rohu parcely 

pri križovatke hlavných ciest. Je upevnená na sokli so štvorcovým pôdorysom, základňa stĺpu 

je rovná, namaľovaná nasivo, driek stĺpu je spojený so základňou oblúkom, tiež namaľovaný 

nasivo, na jeho konci sú umiestnené dve reliéfne hlavičky anjelikov (krídla bielej farby, šaty 

modré, vlasy okrové, pleť telová) spojené dekoračným elementom v podobe obdĺžnika 

ozdobeného ornamentom rastlín (namaľovaným nazlato). Driek stĺpu ukončený masívnou 

hlavicou, ktorá sa najskôr rozširuje, následne zužuje, aby plynulo prešiel do podstavca 

súsošia (hlavica a podstavec sivej farby).  

Súsošie korunovácie Najsvätejšej Panny Márie na kráľovnú neba a zeme sa skladá 

z troch plnoplastických sôch, ktoré sú vyobrazené veľmi jednoducho, s nesprávnymi 

proporciami. Tri postavy: Panny Márie, Ježiša a Boha Otca sú umiestnené na oblakoch, 

vyobrazené tak, že postava Panny Márie je značne menšia ako postavy Boha Otca a Ježiša. 

Panna Mária kľačí v strede, na pravej strane oblaku sedí Boh Otec, na ľavej Boží Syn. Panna 

Mária je vyobrazená tak, že trup a hlavu má otočenú smerom k pozorovateľovi, ale nohy v 

kľačiacej polohe sú vyobrazené zboku. Panna Mária má hlavu otočenú mierne smerom 

nahor, hnedé vlasy má prekryté modrým závojom, telová farba pleti, modrobiele šaty so 

zlatým lemom. Nad jej hlavou Boh Otec a Ježiš držia korunu namaľovanú nazlato, bielo 

a červeno. Nad korunou je zavesený holub.  

Napravo vedľa Panny Márie sa nachádza Boh Otec, ktorý je vyobrazený v sede, ako 

mladý muž s tmavými vlasmi a bradou, ma oblečené zelené šaty a hnedý krátky plášť, v ľavej 

ruke, opierajúc sa o kolená, drží guľu (modrej farby), okolo ktorej je zlatý popruh  a zo zlatým 

krížom nad ňou (symbolizujúca Zem) a žezlo. Pravá ruka drží korunu. Naľavo vedľa Márie sedí 
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Boží Syn zobrazený podobne ako otec, ako mladý muž s hnedými vlasmi a bradou v oblečení 

Zmŕtvychvstalého Ježiša s červenou šerpou na ľavom ramene, ktorá je opásaná cez pravé 

bedro. V pravej ruke, zohnutej v lakti, drží kríž. Nad súsoším sa nachádza strieška v podobe 

oválneho výseku z valcovaného plechu, jeho kovová konštrukcia je upevnená do podstavca 

sochy.  

 Socha je namaľovaná olejovou alebo emulznou farbou, ktorá môže mať negatívny 

vplyv na zachovaný stav kameňa. Sokel je pokrytý lišajníkmi.  

 

4. TECHNOLOGICKÁ STAVBA OBJEKTU 

 Objekt je vyrobený z kusov kameňa. Jednotlivými elementami sú základy, stĺp,  

súsošie a reliéf s putti. Boli osadené, jeden na druhom a následne spojené pomocou 

vápenno-pieskovej malty. Kamenný povrch bol opracovaný sochárskymi dlátami a náradím 

na leštenie za účelom dosiahnutia hladkého povrchu. Celá kaplnka je polychrómovaná. Na 

objekte sa nachádza veľa maliarskych náterov pochádzajúcich z rôznych chronologických 

období, je nevyhnutné úplne zistenie stratigrafie objektu. Počas jednotlivých rekonštrukcií 

kaplnky boli použité farby z rôznymi spojivami: olejové, emulzné a vápenné. Maliarske vrstvy 

s vápenným spojivom sú pravdepodobne pôvodné. Na fotke z roku 2012 je viditeľné 

mramorovanie, ktoré zdobí stĺp, čo bolo pravdepodobne naviazanie na pôvodný maliarsky 

náter. Kaplnku venčí kovové zastrešenie oválneho tvaru. Bol použitý valcovaný plech, 

pravdepodobne pozinkovaný, čo poukazuje na skutočnosť, že nie je pôvodný. Plech na 

bokoch zatočený za účelom ochrany kaplnky pred priamymi účinkami dažďovej vody. Kovová 

konštrukcia zastrešenia je vpustená do otvorov vytvorených v rímse kaplnky, 

najpravdepodobnejšie upevnená na montážnej malty.  

 

5. POPIS PODMIENOK UMIESTNENIA OBJEKTU 

 

Kaplnka je vystavená v exteriéri ako voľne stojaci objekt, na súkromnom pozemku, 

hneď vedľa cesty. Pred priamym vplyvom negatívnych vonkajších činiteľov, a to najmä 

dažďovej vody, ju chráni len plechové zastrešenie. Vzhľadom na malú vzdialenosť od 

príjazdovej cesty je navyše vystavená vplyvu atmosférického znečistenia a vytváraniu vrstiev 
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prachu a špiny. Navyše nemá žiadne zabezpečenie, izoláciu, preto je vystavená účinkom 

priesakovej vody a kapilárne vzlínajúcej vlhkosti spolu so škodlivými soľami. Terén okolo 

kaplnky je pokrytý vegetáciou, v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú ihličnaté stromy, 

ktorých koreňový systém môže vplyv na konštrukčnú stabilitu historickej pamiatky.  

 

6. ZACHOVANÝ STAV A PRÍČINY POŠKODENÍ 

 

  Objekt sa z technickej stránky javí byť v dostatočnom zachovanom stave, avšak 

sekundárne, technologicky nesprávne maliarske nátery nanesené na celom povrchu kaplnky 

majú negatívny vplyv na estetiku a trvanlivosť kameňa, nachádzajúceho sa pod vrstvami 

polychrómie, ktorého spojivo môže byť úplne zdegradované.  Utesňujúce vrstvy polychrómie 

majú deštrukčný vplyv na celý objekt. Tieto vrstvy sú negatívne aj z estetickej stránky, 

nakoľko koloristika bola zvolená nesprávne. Taktiež sú viditeľné drobné defekty sochárskej 

formy, najmä v časti rímsy, čo je viditeľné v profilovaniach, ktorých správny tvar je 

poškodený, rohy sú neostré a zle vytvarované. Nesprávne je aj zastrešenie, ktoré je vyrobené 

zo súčasných materiálov, čo dodatočne znižuje estetickú hodnotu objektu. Negatívny vplyv 

na pamiatku má aj jeho okolie, predovšetkým nízka vegetácia, ako aj v jej bezprostrednej 

blízkosti rastúce stromy s rozsiahlym koreňovým systémom. V časti sokla vystupuje 

mikrobiologické riziko: machy, lišajníky. Chýbajúca izolácia základov, umožňuje vode prenos 

vo vode rozpustných solí, ktoré majú negatívny vplyv na spojivo kameňa.  

 

7. NÁVRH REŠTAURÁTORSKÝCH PRÁC 

 

A. ZÁVERY A REŠTAURÁTORSKÉ ZÁMERY 

V rámci technickej konzervácie je nevyhnutná stavba základov, vytvorenie 

horizontálnej izolácie, následne sanačné práce v okolí kaplnky a odstránenie nízkej vegetácie 

a stromov.  Je to etapa, v ktorej pozastavíme vplyv negatívnych činiteľov. Taktiež bude 

nevyhnutné vytvorenie nového zastrešenia, jeho reprofilovanie a výber správneho 

materiálu, ktorý spĺňa technické parametre a zároveň má príslušné estetické parametre. 
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Súsošie a reliéf putti je potrebné demontovať a prepraviť do reštaurátorskej dielne, kde 

budú podrobené ďalším reštaurátorským procedúram. Predpokladá sa doplnenie 

chýbajúcich častí kameňa, jeho impregnácia a hydrofobizácia.  

Najdôležitejšou úlohou je správne stanovenie stratigrafických vlastností kaplnky. Je 

potrebné stanoviť pôvodnú koloristiku objektu tak, aby bolo možné pamiatke prinavrátiť jej 

originálne hodnoty. Je potrebné počas výskumov a realizovaných sond stanoviť stupeň 

degradácie kameňa, ktorý sa nachádza pod početnými vrstvami, ktoré ak budú vytvorené 

z technologicky nesprávneho materiálu, bude potrebne bezodkladne odstrániť. Je 

nevyhnutné odstrániť druhotné maliarske nátery, obnoviť pôvodnú vrstvu, nakoľko sa 

zachovala v dostatočnom stupni pre jej expozíciu  a potom farebne zjednotiť jednotlivé 

elementy na základe realizovaných výskumov techniky originálu alebo techniky s príslušnými  

technickými parametrami. Kovové elementy je potrebné náležite očistiť a zabezpečiť pred 

poveternostnými činiteľmi. 

 

B. NAVRHOVANÝ PROGRAM PRÁC 

CELÝ OBJEKT: KAMENNÉ ELEMENTY 

1. Vypracovanie podrobnej fotodokumentácie stavu zachovaného stavu objektu pred 

reštaurovaním. 

2. Sanačné práce okolo kaplnky, odstránenie nízkej vegetácie, odkrytie základov, 

odstránenie kríkov rastúcich v bezprostrednej vzdialenosti.  

3. Realizácia horizontálnej izolácie. 

4. Mechanické očistenie povrchu kameňa od voľných vrstiev prachu a špiny pomocou 

mäkkých kefiek a štetcov.  

5. Realizácia stratigrafických výskumov, stanovenie pôvodnej vrstvy, jej zachovaného stavu 

a rozsahu výskytu.  

6. Eliminovanie mikroflóry pomocou náteru soklovej časti kaplnky preparátom 

Imprägnierung BFA firmy Remmers alebo iným s rovnakými účinkami.  
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7. Demontáž sochárskych prvkov.  

8. Očistenie celého povrchu kameňa pomocou vody s pridaním 1% povrchovo aktívneho  

prípravku (napr. Vulpex alebo  ekvivalentný) a prípadné dočistenie povrchu vodnou 

parou. 

9. Odstránenie sekundárnych maliarskych náterov. Je potrebné realizovať reštaurátorské 

skúšky za účelom výberu vhodnej metódy. Navrhuje sa použiť mechanické metódy s 

použitím skalpelov, lokálne zintenzívnené chemickou metódou v podobe kombinácie 

rozpúšťadiel napr. Vitaf, Scansol alebo ekvivalentných.  

10. Odstránenie nesprávnych cementových výplní a znečistení ich mechanickým vysekaním.  

11. V závislosti od zachovaného stavu kameňa nachádzajúceho sa pod maliarskou vrstvou 

môže byť nevyhnutná jeho impregnácia. Kameň impregnujeme prípravkom na báze 

etylesteru kyseliny kremičitej  KSE 300 od firmy Remmers. V závislosti od stupňa 

zachovania originálnej maliarskej vrstvy bude objekt impregnovaný nanesením prípravku 

alebo pomocou injekcie a lokálneho spevnenia oddelených povrchov.  

12. V prípade potreby, vyhotovenie výstuží pod výplne na miestach so značne uvoľneným 

materiálom. Výstuže vyrobíme z drôtov z nehrdzavejúcej ocele s priemerom približne 6 

mm v podobe takzvaných „pavúčikov“. Miesta pod vsadením tyče navŕtame, potom 

vsadíme drôt do epoxidovej živice firmy Tenax. 

13. V prípade spozorovania miest so zvetraním alebo prasklín kameňa je potrebné ich 

skonsolidovať pomocou epoxidovej živice firmy Tenax. Praskliny rozšírime v tvare 

písmena V, potom doplnené epoxidovou živicou do hĺbky umožňujúcej vloženie 

minerálneho tmelu do miesta lepenej praskliny.  

14. Doplnenie uvoľneného materiálu značkovou maltou Restauriermörtel firmy Remmers 

alebo jej ekvivalentom, ktorá je farbená suchými prírodnými pigmentami odolnými voči 

alkalickému prostrediu. Povrch výplní obrábame vytvorením textúry za účelom 

vytvorenia štruktúry povrchu kameňa. Lokálne za účelom zlepšenia adhézie výplne k 

originálnemu materiálu je možné ako podklad použiť vrstvu akrylovej živice Haftfest od 

firmy Remmers (živica zriedená s destilovanou vodou v pomere 1:1). V prípade potreby je 

možné miesta výplní farebne zjednotiť pomocou suchých prírodných pigmentov s 

organokremičitým spojivom.  

15. Doplnenie chýbajúcej škárovačky medzi blokmi kameňa vápenno-pieskovou maltou. 

Škára má byť opracovaná vytvorením textúry tak, aby sa vizuálne odlišovala od 
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kamenných prvkov. Na škárovanie je možné použiť maltu Historic Kalkspatzenmörtel 

firmy Remmers, ekvivalentnú alebo si pripraviť škárovačku samostatne podľa receptúry: 

3 diely kameniva, 1 diel portlandského cementu a 0,5 dielu páleného vápna. Počas 

doplňovania je nevyhnutné reprofilovanie prvkov rímsy tak, aby získali príslušnú 

architektonickú podobu.  

16. Na farebné zjednotenie alebo  obnovenie pôvodných maliarskych náterov sa odporúča 

použiť minerálne pigmenty firmy Kremer s kremičitým spojivom. V prípade 

mramorovania stĺpu, je nevyhnutné stanoviť jeho originálnu podobu a potom ju obnoviť 

v nadväznosti na techniku originálu.  

17. Vzhľadom na prekrytie povrchu maliarskymi nátermi a zastrešenie, ktoré chráni pred 

dažďovou vodou, sa odporúča hydrofobizovať iba vodorovné povrchy kameňa tam, kde 

existuje riziko prieniku dažďovej vody a hydrofobizácia celého sokla. Používame metódu 

náteru impregnačným prípravkom na báze silan-siloxanov, napr. preparátom Funcosil WS 

firmy Remmers alebo jeho ekvivalentom. 

18. Vypracovanie porealizačnej dokumentácie a fotodokumentácie.  

 

POLYCHRÓMOVANÉ KAMENNÉ SOCHY: KORUNOVÁCIA NPM A RELIÉFY PUTTI  

1. Demontáž sôch a ich príprava na prepravu.  

2. Stratigrafické výskumy maliarskych vrstiev a výskumy spojív použitých farieb. Stanovenie 

pôvodnej koloristiky.  

3. Odstránenie nepôvodných, neskorších maliarskych náterov. Je potrebné realizovať 

reštaurátorské skúšky za účelom výberu vhodnej metódy. Navrhuje sa použiť mechanické 

metódy s použitím skalpelov, lokálne zintenzívnené chemickou metódou v podobe 

kombinácie rozpúšťadiel napr. Vitaf, Scansol alebo ekvivalentných. Prípadne odkrytú 

vápennú polychrómiu je možné vyskúšať očistiť: vodnou parou, vodou s pridaním 

detergentu (napr. Vulpex) alebo mechanicky pomocou polyuretánových špongií napr. 

Wishab alebo latexových napr. Cleanmaster.  

4. Doplnenie uvoľneného materiálu značkovou maltou Restauriermörtel firmy Remmers 

alebo jej ekvivalentom, ktorá je farbená suchými prírodnými pigmentami odolnými voči 
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alkalickému prostrediu. Povrch výplní obrábame vytvorením textúry za účelom 

vytvorenia štruktúry povrchu kameňa.  

5. V závislosti od výsledkov výskumov stanovenie správnej koloristiky jednotlivých 

elementov a rekonštrukcia alebo zjednotenie zachovanej polychrómie. Odporúča sa 

použiť minerálne pigmenty od firmy Kremer s organokremičitým spojivom, alebo 

vápenným, v závislosti od výsledkov výskumov.  

6. Zlátenie sochárskych elementov. Povrch pod zlátením musí byť vyrovnaný a očistený 

a odmastený. Odporúča sa použiť systém Kölner instacoll, ktorý je určený na zlátenie 

s vysokým leskom, odolný voči poveternostným činiteľom alebo ekvivalentný systém. 

Kamenné elementy zlátime plátkovým zlatom vo vhodne zvolenom odtieni.  

 

KOVOVÉ ELEMENTY: ZASTREŠENIE 

 

1. Demontáž: mechanické vysekanie konštrukcie prostredníctvom odstránenia spojky, ktorá 

upevňuje elementy. Oddelenie plechu od kovovej konštrukcie.  

2. Mechanické odstránenie neskorších náterov a efektov korózie z povrchu. Odporúča sa 

použiť metódu tryskania. Je nevyhnutné realizovať reštaurátorské skúšky za účelom 

výberu vhodného abrazíva a použitého tlaku.  

3. Prípadné procedúry, ktorých účelom je obnovenie pôvodnej podoby jednotlivých 

kovových elementov: vyrovnávanie, tvarovanie za studena.  

4. Antikorózna ochrana, aplikovanie inhibítora korózie (napr. Taniny) alebo 

chlórkaučukových antikoróznych náterov.  

5. Náter štruktúrnou farbou napr. Lowigraf od firmy Polifarb Dębica a povrchovou farbou 

Schill v príslušnej farbe. 

6. Rekonštrukcia zastrešenia s vhodne zvoleným plechom. Vytvarovanie plechu do 

oválneho tvaru, zo zohľadnením oboch koncov zastrešenia slimákovo zahnutých  

smerom do vnútra.  

7. Montáž zastrešenia do otvorov nachádzajúcich sa v kamennej rímse. Konštrukciu 

montujeme do montážnej malty napr. Ceresit CX alebo ekvivalentnej.  

 



Návrh reštaurátorských prác na voľne stojacom kamennom 
kríži s poloplastickou sochou Ježiša Krista, s reliéfom „Pád 

Pána Ježiša pod krížom“ a nápisovými tabuľkami, obec 
Vitanová, okres Tvrdošín, Slovensko 

 

 

Vypracovala:   mgr Renata Karska 

mgr Marcin Książek  

 

 

Krakov, október 2016 
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

OBJEKT: voľne stojaci kamenný kríž s postavou Ježiša Krista, osadený na sokle s reliéfom 

„Pád Pána Ježiša pod Krížom“ a nápisovými tabuľkami 

DÁTUM VZNIKU: rok 1906  

Č. ZÁPISU DO EVIDENCIE KULTÚRNYCH PAMIATOK: bez zápisu 

AUTOR: neznámy 

NÁPISY:  

nápisová tabuľka: 

Kríž bol postavený v prívalu vody v roku 1906. 
Postavili ho vitanovskí občania pracujúci v Amerike pod duchovvným správcom fary Čimhovskej j. 
Bajcsy a s veľkým príspevkom Mateja Tomajku v roku 1908/14/VII. 
 
tabuľka spojená s obnovením kríža: 
 
Od veľkej vody uchovaj nás Pane. 
Obnovil František a Anna Harcek v roku 1934. 

stuha na kríži:  INRI 

UMIESTNENIE: Vitanová č. domu 110, okres Tvrdošín, Žilinský kraj, na severe Slovenska, 

súkromná parcela číslo EKN 6196 

MAJITEĽ: Anna Bugajová, Šimalová Margita a Šprlák Lubomír (zápis do katastra č. 2071) 

MATERIÁL A TECHNIKA: objekt je vyrobený z kusov vápenca, ktoré sú uložené jeden na 
druhom, spojených vápenno-pieskovou maltou, sochárske elementy pokryté olejovými 
a vápennými maliarskymi vrstvami, kovové oplotenie, kované, pokryté maliarskymi nátermi, 
medzi kamennými stĺpmi. V sokle osadené kované, polychrómované lucerny.  

CELKOVÉ ROZMERY: výška: 458 cm, podstavec šírka: 120 cm 

TVAR: kamenný kríž má tvar vertikálne predĺženého obdĺžnika  
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2. HISTORICKÝ PREHĽAD 

Nápisy nachádzajúce sa na objekte nás informujú, že kríž bol postavený po povodni 

v roku 1906. Bol financovaný obyvateľmi Vitanovej pracujúcimi v USA pod duchovnou 

záštitou správcu farnosti Čimhová, kňaza Bajcsy, dôležitý vklad do jeho stavby mal Matej 

Tomajka v 1908/14 / VII.  Následne ho obnovil František a Anna Harcek v roku 1934. Objekt 

bol pravdepodobne niekoľkokrát obnovený, sú viditeľné nepôvodné maliarske vrstvy 

a cementové výplne.  

3. POPIS OBJEKTU 

Kríž v obci Vitanová umiestnený pred domom číslo 110. Kríž je umiestnený na 

štvordielnom podstavci, kríž a podstavec sú namaľované na bielo. Stĺp stojí na dvojdielnom 

schodiskovom sokli so štvorcovým pôdorysom. Na prvej úrovni je umiestnená tabuľka 

s vyrytým nápisom čiernej farby s informáciou, že kríž bol obnovený Františkom a Annou 

Harcek v roku 1934.  

Na druhej úrovni podstavca tabuľka s vyrytým nápisom, ktorý informuje, že kríž bol 

postavený po povodni v roku 1906. Ďalej čítame, že bol financovaný obyvateľmi Vitanovej 

pracujúcimi v USA pod duchovnou záštitou správcu farnosti Čimhová, kňaza Bajcsy a tiež, že 

dôležitý vklad do stavby mal Matej Tomajka w 1908/14 / VII. A slová modlitby: Od veľkej 

vody uchovaj nás Pane.  

 Tretie poschodie s rovným nižším reliéfom, ukončeným ogiválom, v ňom je reliéf so 

scénou z krížovej cesty, s pádom Pána Ježiša pod krížom. Ježiš sa v tejto scéne nachádza 

v kľačiacej polohe, podopiera sa o zem rukami, je pod ťarchou kríža, je zobrazený s červeným 

pásom látky na bedrách, s tŕňovou korunou, jeho hlavu obklopuje aureola. V tejto scéne ho 

sprevádzajú dvaja ľudia z davu, ktorý  kráča za ním a haní ho, a Šimon Cyrenejský, ktorý 

pridržiava kríž. Nad scénou sa nachádza oblúk, nad ním je na modrom pozadí umiestnená 

hlava okrídleného anjela a dve zlaté hviezdy na bokoch. Túto úroveň obkolesuje rímsa, 

posledný zlom rímsy sa v strede láme a dvíha sa v rohoch do tvaru štvrť kruhu.  

 Tretia úroveň, na lámajúcom sa podstavci je umiestnená nika s neveľkou sochou 

Panny Márie Kráľovnej neba a zeme. Túto úroveň ako aj tú predchádzajúcu venčí zložená 

rímsa, posledný zlom rímsy sa v strede láme a dvíha sa v rohoch do tvaru štvrť kruhu.  
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Kríž s poloplastickou postavou Ježiša v dosť dobrých proporciách so zobrazeným svalstvom 

a kresbou šliach. Ježiš má mierne naklonenú hlavu smerom doprava, tŕňovú korunu na hlave, 

ruky pribité na kríž, chodidlá nepatrne prekrývajú jedna druhú, ale sú na kríž pribité dvomi 

klincami. Perizónium zložito riasené. Nad Ježišom je obdĺžniková tabuľka z nápisom „INRI”. 

Na bokoch podstavca sú dve bohato zdobené lucerny vyrobené z kovu a zasklené.  

 V základe viditeľné početné defekty kameňa a maliarskej vrstvy. Celý objekt je 

infikovaný lišajníkmi a machmi.  

 

4. TECHNOLOGICKÁ STAVBA OBJEKTU 

Objekt je vyrobený z kusov vápenca, vertikálne osadených na cementových základoch. 

Objekt tvorí symetrické teleso, skladá sa z nasledujúcich elementov: sokel, rímsa 

s výklenkom a kríž. Osobitne montovaným elementom objektu je poloplastická socha Ježiša 

Krista a reliéf so scénou predstavujúcou Pád pod krížom. Sochy sú upevnené 

pomocou vápenno-pieskovej malty. Povrch kameňa bol opracovaný sochárskymi dlátami a 

náradím na leštenie. Kameň bol pokrytý vrstvou vápna. Táto procedúra bola pravdepodobne 

v histórii objektu niekoľkokrát opakovaná za účelom „obnovenia“ pamiatky. Do sokla boli 

pomocou malty upevnené kamenné dosky s vyrytými nápismi. Reliéf je pokrytý vápennými 

farbami. Objekt spredu obkolesuje nízke ,približne 1m vysoké, oplotenie skladajúce sa zo 

štyroch kovaných železných segmentov a rovnakým počtom kamenných stĺpov, ktoré ich od 

seba oddeľujú. Segment nachádzajúci sa pred kaplnkou je o polovicu nižší ako ostatné a je 

vybavený bránkou, ktorá umožňuje prístup k objektu. Oplotenie je osadené v cementových 

základoch vzhľadom na pokles terénu vyrovnané do roviny.  

 

5. POPIS PODMIENOK UMIESTNENIA OBJEKTU  

Kamenný kríž je vystavený v exteriéri, hneď pred fasádou obytného domu. Je vystavený 

účinkom poveternostných činiteľov a kapilárne vzlínajúcej vlhkosti. Okolo objektu sa 

nachádza upravovaný zelený terén s dekoratívnou vegetáciou. Vzhľadom na blízkosť obytnej 

budovy, je zadná časť chránená pred priamym vplyvom dažďovej vody a veľkých výkyvov 

teplôt.  
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6. ZACHOVANÝ STAV A PRÍČINY POŠKODENÍ 

Jednoduchá (letmá) prehliadka umožňuje pripustiť, že objekt je v dostatočne 

zachovanom stave. Avšak je pokrytý „čiernou“ patinou a je viditeľné mikrobiologické riziko. 

Na kameň účinkovali atmosférické činitele a kapilárne vzlínajúca vlhkosť, čo viedlo k lokálnej 

erózii spojiva a vzniku defektov. Povrch je pokrytý vrstvou prachu, znečistený, čo 

znehodnocuje jeho pôvodnú koloristiku. Reliéf je polychrómovaný, maliarske nátery sa zdajú 

byť pomerne dobre zachované, avšak je nevyhnutná detailná prehliadka za účelom vylúčenia 

oddelenia alebo degradácie spojiva. Lokálne sa vyskytujú cementové výplne, ktoré sú 

výsledkom obnovovania. Tieto výplne majú deštrukčný vplyv na objekt a pričiňujú sa 

k zrýchleniu degradácie kameňa na mieste opravy. Na kovových elementoch sú viditeľné 

ohniská korózie železa, maliarske vrstvy na povrchu sú lokálne zdegradované a znečistené.  

 

7. NÁVRH REŠTAURÁTORSKÝCH PRÁC 

 

A. ZÁVERY A REŠTAURÁTORSKÉ ZÁMERY 

Základným predpokladom je realizácia celkovej technickej konzervácie, pričom sa 

v tejto oblasti zohľadní horizontálna izolácia, doplnenie defektov (chýbajúcich častí), 

odstránenie erózie kameňa a ohnísk korózie kovu, potom zabezpečenie objektu pred jeho 

ďalšou degradáciou. Je potrebné odstrániť sekundárne cementové malty a maliarske vrstvy. 

V rámci estetického reštaurovania sa predpokladá doplnenie drobných defektov formy, 

reštaurovanie polychrómie a farebné zjednotenie hladkého povrchu kamenného objektu. Je 

nevyhnutná realizácia výskumov za účelom stanovenia originálnej koloristiky jednotlivých 

elementov kamenného objektu. Počas odstraňovania sekundárnych vrstiev je potrebné 

postupovať obzvlášť opatrne tak, aby sa neodstránila prípadne sa lokálne vyskytujúca 

originálna maliarska vrstva. Dôležitým elementom je aj realizácia horizontálnej izolácie 

základov, vďaka ktorej sa zablokuje priesak kapilárne vzlínajúcej vody a úprava terénu v okolí 

pamiatky. Je potrebné v každej etape reštaurátorských prác vyhotoviť fotodokumentáciu 

a dokumentáciu.  
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B. NAVRHOVANÝ PROGRAM PRÁC 

CELÝ OBJEKT: KAMENNÉ ELEMENTY 

1. Vypracovanie podrobnej fotodokumentácie stavu zachovaného stavu objektu pred 

reštaurovaním. 

2. Sanačné práce okolo kaplnky, čiže odstránenie nízkej vegetácie a odkrytie základov. Je 

nevyhnutné presvedčiť majiteľa domu, aby premiestnil satelitnú anténu, ktorá sa 

nachádza za kaplnkou. Demontáž súčasnej postavy Panny Márie a odstránenie svetla.  

3. Realizácia horizontálnej izolácie. 

4. Eliminovanie mikroflóry pomocou náteru soklovej časti kaplnky preparátom 

Imprägnierung BFA firmy Remmers alebo iným s rovnakými účinkami.  

5. Očistenie celého povrchu kameňa pomocou vody s pridaním 1% povrchovo aktívneho  

prípravku (napr. Vulpex alebo  ekvivalentný) a prípadné dočistenie povrchu vodnou 

parou. 

6. Odstránenie nesprávnych cementových výplní a znečistení ich mechanickým vysekaním. 

7. V prípade, keď spozorujeme po čistení metódou tryskania – stierateľnú, čiernu patinu, 

tak je potrebné ju odstrániť chemicky. Odporúča sa použiť obklady z celulózy a 5% 

kyseliny fluorovodíkovej. V prípade nevyhnutnosti je potrebné túto procedúru opakovať, 

pokým nebude dosiahnutý požadovaný výsledok.  

8. Odsoľovanie kameňa, pomocou obkladov z celulózy, metóda migrácie soli do okolitého 

prostredia.  

9. Impregnácia kameňa prípravkom na báze etylesteru kyseliny kremičitej KSE 300 firmy 

Remmers. Kameň impregnujeme metódou náteru, opakovane, až do nasýtenia jeho 

štruktúry.  

10. V prípade potreby, vyhotovenie výstuží pod výplne na miestach so značne uvoľneným 

materiálom. Výstuže vyrobíme z drôtov z nehrdzavejúcej ocele s priemerom približne 6 

mm v podobe takzvaných „pavúčikov“. Miesta pod vsadením tyče navŕtame, potom 

vsadíme drôt do epoxidovej živice firmy Tenax. 
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11. V prípade zaznamenania miesta zo zvetraním alebo prasklín kameňa je potrebné ich 

skonsolidovať pomocou epoxidovej živice firmy Tenax. Praskliny rozšírime v tvare 

písmena V, potom doplnené epoxidovou živicou do hĺbky umožňujúcej vloženie 

minerálneho tmelu do miesta lepenej praskliny. 

12. Doplnenie uvoľneného materiálu značkovou maltou Restauriermörtel firmy Remmers 

alebo jej ekvivalentom, ktorá je farbená suchými prírodnými pigmentami odolnými voči 

alkalickému prostrediu. Povrch výplní obrábame vytvorením textúry za účelom 

vytvorenia štruktúry povrchu kameňa. Lokálne za účelom zlepšenia adhézie výplne k 

originálnemu materiálu je možné ako podklad použiť vrstvu akrylovej živice Haftfest od 

firmy Remmers (živica zriedená s destilovanou vodou v pomere 1:1). V prípade potreby je 

možné miesta výplní farebne zjednotiť pomocou suchých prírodných pigmentov s 

organokremičitým spojivom. 

13. Doplnenie chýbajúcej škárovačky medzi blokmi kameňa vápenno-pieskovou maltou. 

Škára má byť opracovaná vytvorením textúry tak, aby sa vizuálne odlišovala od 

kamenných prvkov. Na škárovanie je možné použiť maltu Historic Kalkspatzenmörtel 

firmy Remmers (alebo ekvivalentnú), alebo si pripraviť škárovačku samostatne podľa 

receptúry: 3 diely kameniva, 1 diel portlandského cementu a 0,5 dielu páleného vápna. 

14. Na farebné zjednotenie kameňa s použitím lazúrových farieb na báze vápna so správne 

zvolenou koloristikou, napr. Historic Lasur od firmy Remmers alebo Restauro-Lasur od 

firmy KEIM. 

15. Hydrofobizácia povrchu kameňa. Hydrofobizácia metódou náteru impregnačným 

prípravkom na báze silan-siloxanov, preparát Funcosil WS od firmy Remmers alebo jeho 

ekvivalent.  

16. Vypracovanie porealizačnej dokumentácie a fotodokumentácie.  

 

KAMENNÉ POLYCHRÓMOVANÉ SOCHY 

1. Stratigrafické výskumy maliarskych náterov a výskum spojív použitých farieb.  

2. Odstránenie sekundárnych maliarskych náterov. Je potrebné realizovať reštaurátorské 

skúšky za účelom výberu vhodnej metódy. Navrhuje sa použiť mechanické metódy s 

použitím skalpelov, lokálne zintenzívnené chemickou metódou v podobe kombinácie 
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rozpúšťadiel napr. Vitaf, Scansol alebo ekvivalentných. Vápennú polychrómiu je možné 

skúsiť očistiť: vodnou parou, vodou s pridaním detergentu (napr. Vulpex) alebo 

mechanicky pomocou polyuretánových špongií napr. Wishab alebo latexových napr. 

Cleanmaster.  

3. V závislosti od výsledkov výskumov výber príslušnej koloristiky jednotlivých elementov 

a rekonštrukcia polychrómie. Farebné zjednotenie bude realizované v technike originálu 

(v závislosti od výskumov) alebo s použitím minerálnych pigmentov od firmy Kremer  

s organokremičitým spojivom.  

 

KOVOVÉ ELEMENTY: LUCERNY 

1. Demontáž: mechanické vykutie elementov odstránením spojky, ktorá upevňuje 

elementy.  

2. Stratigrafické výskumy za účelom obnovenia originálnej koloristiky.  

3. Mechanické očistenie povrchu kameňa od neskorších náterov a efektov korózie z 

povrchu. 

4. Prípadné procedúry, ktorých účelom je obnovenie pôvodnej podoby jednotlivých 

kovových elementov: vyrovnávanie, tvarovanie za studena.  

5. Antikorózna ochrana, aplikovanie inhibítora korózie (napr. Taniny). 

6. Náter štruktúrnou farbou napr. Lowigraf od firmy Polifarb Dębica a povrchovou farbou 

Schill v príslušnej farbe.  

7. Montáž lucerien pomocou montážnej malty napr. Ceresit CX alebo ekvivalentnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh reštaurátorských prác na voľno stojacom kamennom 
kríži s dvoma poloplastickými reliéfmi: postavou Ježiša 

Krista a Sedembolestnej Panny Márie, obec Vitanová, okres 
Tvrdošín, Slovensko, cintorín.  

 

 

Vypracovala:   mgr Renata Karska 

mgr Marcin Książek  

 

 

Krakov, október 2016 
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

OBJEKT: voľno stojaci kamenný kríž s dvoma poloplastikými reliéfmi: postavou Ježiša Krista 

a Sedembolestnej Panny Márie 

DÁTUM VZNIKU:: 1891- 1895 

Č. ZÁPISU DO EVIDENCIE KULTÚRNYCH PAMIATOK: bez zápisu 

AUTOR: neznámy 

NÁPISY: bez nápisov 

UMIESTNENIE: Vitanová, okres Tvrdošín, v Žilinskom kraji, na severe Slovenska, cintorín 

MAJITEĽ: farnosť Vitanová 

MATERIÁL A TECHNIKA: objekt je vyrobený z kusov pieskovca, osadených jeden na druhom, 

ktoré sú spojené vápenno-pieskovou maltou, sochárske prvky sú pokryté olejovým 

maliarskym náterom 

CELKOVÉ ROZMERY: výška: 366 cm, podstavec: 80 cm x 76 cm 

TVAR:  kamenný kríž má tvar vertikálne predĺženého obdĺžnika 
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2. HISTORICKÝ PREHĽAD 

Kamenný kríž sa nachádza na cintoríne v slovenskej obci Vitanová. Pravdepodobne bol 

postavený v rokoch 1891-1895 na pamiatku zosnulých počas epidémie cholery, ktorá 

postihla obec Vitanová. Najskôr epidémia cholery zasiahla Rusko, odkiaľ sa rýchlo rozšírila do 

škandinávskych krajín, Nemecka a následne do strednej Európy. Do Maďarska sa 

pravdepodobne dostala cez Galíciu – v lete roku 1831. V júni 1931 zasiahla severovýchodnú 

časť krajiny, a to východné kraje, odkiaľ sa v priebehu niekoľkých týždňov rozšírila do celého 

Maďarska. Prvý prípad cholery bol zaznamenaný v Maďarsku, 13. júna 1831 v Ugočskej župe. 

V období od 13. júna 1831 do 22. februára 1832 ochorelo na choleru 536 517 osôb, z čoho sa 

298 876 osôb vyliečilo a 237 641 zomrelo. V obci Vitanová zomreli všetci obyvatelia. Prežilo 

len 7 osôb, medzi ktoré bola obec rozdelená.  

Na základe prehliadky objektu sú viditeľné dôsledky realizovaných rekonštrukcií počas 

posledných rokov. Tieto opravy boli dočasné a ich dôsledky len zrýchlili ďalšiu degradáciu 

objektu.  

 

3. POPIS OBJEKTU 

Kamenný kríž vyrobený z pieskovca, ktorý stojí na cintoríne v obci Vitanová. Kríž 

s poloplastickou postavou Ježiša Krista na kríži umiestnenom na stĺpe, s vyobrazením 

Sedembolestnej Panny Márie.  

 Stĺp je umiestnený na podstavci s obdĺžnikovým pôdorysom, prvé poschodie  šikmo 

ukončené konverguje smerom nahor, spredu viditeľný konkávny kruh s priemerom 25 cm 

(pravdepodobne v ňom bola zamurovaná nápisová tabuľka vyrobená z kovu). Druhé 

poschodie užšie ako to predchádzajúce, v tejto výške umiestnená poloplastická postava 

Sedembolestnej Panny Márie. Postava je vytesaná z rovnakého kusu kameňa ako stĺp. Panna 

Mária stojí s rukami zapletenými nad hlavou (dlane sa zlievajú do jednej beztvarej masy, 

pravdepodobne v dôsledku poškodení a premaľovaní), telo je ohnuté, ruky a hlava sa 

vychyľujú smerom doprava. Panna Mária má oblečené biele šaty a modrý plášť prehodený 

cez ľavé rameno, na druhej strane neupravene padá na bedro a okolo pása, riasený. Na hlave 

závoj, na tvári výraz utrpenia, pleť telová. Hneď pod rímsou umiestnené namaľované neveľké 
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pole v tvare obdĺžnika (pravdepodobne tam bol uvedený namaľovaný nápis, v súčasnosti 

nečitateľný). Stĺp je ukončený dvojdielnou rímsou, ktorá sa zužuje smerom nahor 

prechádzajúc do kríža. 

 Na kríži poloplastická postava Ježiša Krista vyobrazená s príliš veľkou hlavou a príliš 

dlhými rukami v porovnaní so zvyškom postavy. Ježiš visí na kríži s rozpaženými ramenami 

a chodidlami preloženým jedno cez druhé, ale v každom sa nachádza klinec. Hlavu má 

vychýlenú smerom doprava, na hlave tŕňová koruna, hnedé vlasy a brada. Cez bedrá 

prepásaný nariaseným kusom látky okrovej farby. Nad postavou umiestnený vypuklo 

vytesaný zvitok (zničený).  

 

4. TECHNOLOGICKÁ STAVBA OBJEKTU 

Objekt  je vyrobený z kusov pieskovca, vertikálne osadených jeden na druhom. Ako celok  

objekt tvorí symetrické teleso s obdĺžnikovo profilovanou rímsou, soklom s polopastickou 

postavou Sedembolestnej Panny Márie a s postavou Ježiša Krista. Objekt sa skladá 

z niekoľkých kamenných elementov spojených vápenno-pieskovou maltou, a to sú 

nasledovné: podstavec, sokel spolu s krížom, socha Panny Márie a Krista. Kamenný povrch 

bol opracovaný sochárskymi dlátami a náradím na leštenie. Na plochých povrchoch sokla je 

možné pozorovať prehĺbenia v podobe rovnobežných drážok, ktoré sú stopami náradia 

použitého na úpravu.  

 

5. POPIS PODMIENOK UMIESTNENIA OBJEKTU  

Kríž sa nachádza v exteriérovej expozícii, na území cintorína, v susedstve s hrobmi a 

vegetáciou. Objekt sa nachádza v svahovitom teréne, čo môže mať vplyv na jeho stabilitu 

a taktiež je týmto vystavený väčšiemu pôsobeniu dažďovej vody. Na objekty, ktoré sa 

nachádzajú v exteriéri, má vplyv celá škála škodlivých činiteľov, predovšetkým spojených 

s premenlivými poveternostnými podmienkami, dažďovou vodou, priesakovou vodou, 

eróziou spôsobenou vetrom, či s mykologickými a mikrobiologickými rizikami.   
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6. ZACHOVANÝ STAV A PRÍČINY POŠKODENÍ 

 Objekt vyžaduje okamžitý reštaurátorský zásah, čo vyplýva z jeho zachovaného stavu. 

Na objekte pozorujeme najmä degradáciu spojiva pieskovca a maliarskych náterov, 

sekundárne cementové opravy, mikrobiologické vrstvy a vrstvu takzvanej „čiernej“ patiny. 

Na degradáciu kameňa malo vplyv niekoľko činiteľov, erózia spojiva bola spôsobená 

poveternostnými podmienkami, najmä dažďovou vodou, následne kapilárne vzlínajúcou 

vodou spolu s v nej rozpustenými soľami. Avšak najväčší vplyv na vzniknuté poškodenia mali 

cementové výplne, kde degradácia kameňa postupovala aj pod sekundárnymi výplňami, 

vyplýva to predovšetkým zo skutočnosti, že cement neumožňoval voľný prienik vody spolu 

so soľami na povrch, ale naopak soli kryštalizovali hneď pod výplňou. Navyše cement ako 

materiál použitý na opravu, je omnoho tvrdší ako pieskovec, má iné technické parametre, je 

to materiál, ktorý sa pričiňuje k rozsiahlej erózii kameňa na miestach jeho aplikovania. 

Zničené a intenzívne znečistené sú aj maliarske nátery, ktoré sa nachádzajú najmä na 

sochách. Použitá maliarska technika, čiže olejové farby, je už sama o sebe deštruktívnym 

činiteľom, nakoľko utesňuje povrch kameňa. Farby tohto typu nie sú odolné voči 

poveternostným činiteľom, degradácia vrstiev, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na povrchu 

kameňa, vyplýva z nesprávne zvoleného maliarskeho spojiva.  

 

7. NÁVRH REŠTAURÁTORSKÝCH PRÁC 

 

A. ZÁVERY A REŠTAURÁTORSKÉ ZÁMERY 

 

Zaznamenaný zlý zachovaný stav kameňa a nebezpečné niekoľkostupňové vertikálne 

vychýlenie konštrukcie kaplnky vyžadujú rýchly zásah.  

Základné reštaurátorské zámery vyplývajú zo zachovaného stavu kamenného kríža. 

Najdôležitejšia je realizácia technickej konzervácie, kde hlavným cieľom procedúr je 

pozastavenie procesov deteriorácie, pričom je nutné súčasne realizovať činnosti pre 

obnovenie statiky objektu. Následne sa predpokladá prinavrátenie estetických hodnôt 

objektu, predovšetkým kamenným sochám.  
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V rámci technickej údržby je nevyhnutná úprava terénu okolo kríža, vyhotovenie 

horizontálnej izolácie, vybudovanie nových základov, odstránenie nesprávnych výplní, 

očistenie povrchu od všetkých škodlivých náterov, potom štrukturálna impregnácia. Budú 

vyplnené defekty kameňa a spoje medzi jednotlivými kusmi. Je nevyhnutné vykonať 

prehliadku objektu za účelom kontroly jeho stability a realizovať stratigrafické výskumy za 

účelom stanovenia originálnej koloristiky sôch a výskumy maliarskych spojív za účelom 

stanovenia techniky a technológie originálu. Existuje možnosť, že sa pôvodné vrstvy 

nezachovali alebo sochy neboli namaľované. Detailný program spojený s prípadnou 

rekonštrukciou polychrómie bude závisieť od výsledkov výskumov.   

B. NAVRHOVANÝ PROGRAM PRÁC 

KAMENNÝ KRÍŽ SPOLU SO SOCHAMI  

1. Vypracovanie podrobnej fotodokumentácie zachovaného stavu objektu pred 

reštaurovaním.  

2. Stratigrafické výskumy maliarskych náterov a výskumy spojív použitých farieb.  

3. Sanačné práce okolo kaplnky, v tom predpokladané odstránenie nízkej vegetácie  

a odkrytie základov.  

4. Demontáž kaplnky a prevoz sochárskych elementov do dielne. 

5. Realizácia horizontálnej izolácie a nových základov. 

6. Očistenie povrchu stĺpa a kríža metódou tryskania. Odporúča sa realizovať reštaurátorské 

skúšky za účelom výberu vhodného abrazíva a použitého tlaku. Pri čistení povrchu je 

potrebné vynechať kamenné sochy. V prípade sôch sa odporúča odstrániť sekundárne 

maliarske nátery metódou tryskania s použitím mikro-trysky (po vykonaní skúšky za 

účelom výberu vhodného abrazíva a použitého tlaku) alebo manuálne odstrániť 

navrstvenia pomocou obuvníckych nožov a skalpela.   

7. Odstránenie chybných cementových výplní a nečistôt ich mechanických vysekaním.  

8. V prípade, ak zaznamenáme po realizovanom čistení metódou tryskania, čiernu patinu, je 

potrebné ju odstrániť chemicky. Odporúča sa použiť obklady z celulózy  a 5% kyseliny 
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fluorovodíkovej. V prípade nevyhnutnosti je potrebné túto procedúru opakovať, pokým 

nebude dosiahnutý požadovaný výsledok. 

9. Eliminovanie mikroflóry pomocou náteru soklovej časti kaplnky preparátom 

Imprägnierung BFA od firmy Remmers alebo iným s rovnakými účinkami.  

10. Celkové umytie architektonického detailu pomocou vody s pridaním povrchovo 

aktívneho prípravku (Vulpex alebo  ekvivalentný) a prípadné dočistenie povrchu vodnou 

parou. 

11. Odsoľovanie kameňa, pomocou obkladov z celulózy, metóda migrácie solí do okolitého 

prostredia.  

12. Štrukturálna impregnácia kamenného detailu prípravkom na báze esteru kyseliny 

kremičitej KSE 300 od firmy Remmers. Kameň impregnujeme metódou náteru, 

opakovaného, až do nasýtenia jeho štruktúry. 

13. V prípade potreby, vyhotovenie výstuží pod výplne na miestach so značne uvoľneným 

materiálom. Výstuže vyrobíme z drôtov z nehrdzavejúcej ocele s priemerom približne 6 

mm v podobe takzvaných „pavúčikov“. Miesta pod vsadením tyče navŕtame, potom 

vsadíme drôt do epoxidovej živice firmy Tenax. 

14. V prípade zaznamenania zvetrania alebo prasklín kameňa je potrebné ich skonsolidovať 

pomocou epoxidovej živice firmy Tenax. Praskliny rozšírime v tvare písmena V, potom  

doplnené epoxidovou živicou do hĺbky umožňujúcej vloženie minerálneho tmelu do 

miesta lepenej praskliny. 

15. Defekty (chýbajúce časti) dopĺňame značkovou maltou Restauriermörtel firmy Remmers 

alebo jej ekvivalentom, ktorá je farbená suchými prírodnými pigmentami odolnými voči 

alkalickému prostrediu. Povrch výplní obrábame vytvorením textúry za účelom 

vytvorenia štruktúry povrchu kameňa. Lokálne, za účelom zlepšenia adhézie výplne k 

originálnemu materiálu, je možné ako podklad použiť vrstvu akrylovej živice Haftfest od 

firmy Remmers (živica zriedená s destilovanou vodou v pomere 1:1). V prípade potreby je 

možné miesta výplní farebne zjednotiť pomocou suchých prírodných pigmentov s 

organokremičitým spojivom. 

16. Doplnenie chýbajúcej škárovačky medzi blokmi kameňa vápenno-pieskovou maltou. 

Škára má byť opracovaná vytvorením textúry tak, aby sa vizuálne odlišovala od 

kamenných prvkov, 
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17. V závislosti od výsledkov, výber príslušnej koloristiky jednotlivých elementov a 

rekonštrukcia polychrómie. Nezávisle od techniky originálu sa odporúča použitie sypkých 

pigmentov od firmy Kremer so silikátovým riedidlom Spezial Fixativ od firmy Keim. 

Silikátové riedidlá majú vhodné technické parametre, sú trvácne a nemajú negatívny 

vplyv na pôdu.  

18. Hydrofobizácia povrchu kameňa. Hydrofobizácia metódou náteru impregnačným 

prípravkom na báze silan-siloxanov, preparát Funcosil WS od firmy Remmers alebo jeho 

ekvivalentom. 

19. Vypracovanie porealizačnej dokumentácie a fotodokumentácie.  

 

 

 



 

   Príloha č. 2 

........................................................................................... 
Obchodné meno, adresa  alebo sídlo uchádzača 

 
Návrh na plnenie kritérií 

 
Názov predmetu zákazky : Reštaurátorské práce vo Vitanovej, 
v rámci mikroprojektu s názvom: “Jeden duch po oboch stranách hranice – spoločne zachráňme dedičstvo 
kresťanskej kultúry“ pri naplnení úlohy „S koledou od kaplnky po kaplnku“, ktorý je spolufinancovaný 
Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, číslo mikroprojektu INT/ET/TAT/1/I/B/0046. 
 

1) Návrh reštaurátorských prác na Kaplnke stĺpového typu so 
scénou korunovácie Najsvätejšej Panny  Márie, obec Vitanová, 
okres Tvrdošín, Slovensko :   

Celková cena vrátane DPH:  
 

.............................. EUR   

 

 

  

2) Návrh reštaurátorských prác na kamennom kríži s postavou 
Ježiša Krista s reliéfom „Pád Pána Ježiša pod krížom, obec 
Vitanová, okres Tvrdošín, Slovensko: 
 

Celková cena vrátane DPH:  
 

.............................. EUR   

 

 

  

3) Návrh reštaurátorských prác na kamennom kríži s postavou 
Ježiša Krista a Sedembolestnej Panny  Márie, obec Vitanová, okres 
Tvrdošín, Slovensko :   

Celková cena vrátane DPH:  
 

.............................. EUR   

 

 
 
Uchádzač uvedie cenu za tú časť ( objekt) na ktorú predkladá cenovú ponuku , resp. vyplní všetky tabuľky ak 
predkladá ponuku na všetky časti (objekty) 
 
 
 
V.........................................                       Dňa:.......................................... 

  
 
 
 
............................................................ 
pečiatka a podpis/y  štat. zástupcov uchádzača 



             

 

Reštaurátorské práce na vo Vitanovej 
  

 

 
 

Príloha č. 3 
 

 

Identifikačné údaje o uchádzačovi 
 

 
1) Verejný obstarávateľ: 

Obec Vitanová 

Vitanová 82 

027 12 Vitanová, 

IČO: 00314978, DIČ:2020573962 

 

2) Názov predmetu zákazky: Reštaurátorské práce vo Vitanovej.  
 

3) Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: 

 

             IČO: 

DIČO: 

Kontakt: 

Email: 

Názov peňažného ústavu: 

Číslo účtu: 

Platca DPH:  

 

 

 

 

V .....................................dňa........................ 

 
 

 
 

 

 
 

       ................................................................. 
       Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

         pečiatka 
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