
                                                         Popis projektu

Reštaurovanie fasád kostola - Kalvínsky KOSTOL, Hrnčiarska ulica 7B,
Košice, ÚZPF: 1127/1, Predmetná časť fasády - II. ETAPA: rizalit
západného priečelia a časť veže ( bez fasád lode kostola).

Zámerom projektu je II. ETAPA - pokračovanie reštaurovania uličnej fasády - rizalitu západného
priečelia a  časti veže Kalvínskeho kostola na Hrnčiarskej ulici  v Košiciach. Je potrebná jej kom-
plexná odborná rekonštrukcia v súlade so zachovaním pôvodného tvaroslovia architektonických 
prvkov a postupov v súlade s rozhodnutím KPÚ Košice.

Ideovým zámerom reštaurovania je v zmysle stanovenej metodiky reštaurovanie umelecko-
historických a výtvarných hodnôt časti kultúrnej pamiatky , sanovanie jej hodnotnej existencie, 
rehabilitácia historických výrazových kvalít , zachovaných z jednotlivých stavebno-historických 
etáp: z roku 1805 - 11 , 1853 a 1895.

Účelom projektu je predovšetkým zachrániť  a konsolidovať historické a umelecké hodnoty 
kultúrnej pamiatky , jej netypických a jedinečných fasád s vežou , s dôrazom na reštaurovanie 
originálnych prvkov. Komplexné reštaurovanie skvalitní a prezentuje charakter fasád s vežou v 
rámci urbanistického celku. Kostol má v hmote zachované fragmenty hradbového múra a tzv. 
Maľovanej brány z prvej polovice 15. storočia.

Účel a prínos 

Kalvínsky kostol patrí v rámci zástavby jadra mesta Košice k významným nehnuteľným 
stavebným , architektonickým a výtvarným pamiatkam. Je centrom duchovného života 
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku - Maďarského cirkevného zboru  Košice , ako
aj Slovenského cirkevného zboru, umožňujúci duchovné , charitatívne , cirkevné stretávanie 
komunity.

Fasáda s vežou je súčasťou uličného interiéru historického centra mesta, tvorí začiatok " uličky
remesiel "  v rámci MPR Košice. Jednoznačne sa podieľa na zachovaní historickej podoby a 
atmosféry Košíc. Lokalita je vyhľadávaná obyvateľmi mesta a je veľmi atraktívna aj z hľadiska 
cestovného ruchu a turizmu.    

Časový a vecný harmonogram

II. ETAPA reštaurátorských prác bude prebiehať v mesiacoch september - november 2019.

Stručný popis prác 

Reštaurátorské práce - veža : časť 80m2
Odstránenie sekundárnych vrstiev a zasolených omietok
Konsolidácia muriva, omietkovej a štukovej hmoty na povrchoch , injektáž a upevnenie.
Doplnenie chýbajúcich častí pásovej plochy omietkou - plocha neatakovaná vodou.
Farebný lazurný náter / retuš - parapriepustný s hydrofóbnou povrchovou úpravou - záverečná 
fixáž, hydrofobizácia. 


