SPRÁVA O REALIZÁCII PROJEKTU

Program: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok
Názov projektu: Gréckokatolícky chrám v Čertižnom, ÚZPF č. 115/1 - Náter strechy a kovových
konštrukcií.
Číslo zmluvy: MK-4995/2019-423

Realizácia projektu prebehla v termíne od 7. do 22. septembra 2020, v rozmedzí 10-tich
pracovných dní. Realizáciu sprevádzalo prevažne vyhovujúce počasie.
Stará a čiastočne zvetraná náterová vrstva bola odstránená za pomoci vysokotlakových
vodných čističov (tzv. „vapka“) so silou 250 bar. Vodu bezodplatne poskytla obec Čertižné
z vodovodnej prípojky na cintoríne, el. energiu poskytla farnosť Čertižné. Použitá bola
priemyslová antikorózna farba na kov od českého výrobcu Barvy a laky, z produktovej rady
Telkyd. Farebnosť bola podľa požiadaviek KPÚ Prešov prispôsobená farebnému odtieňu
strešných plášťov. Vybrali sme odtieň RAL 3009 – „hrdzavá červená“. Príprava farby a jej
riedenie riedidlom S6001 prebiehalo na zemi v stroji s kompresorom a priebežne bola
tlakovaná hadicami nahor. Aplikovanie prebehlo v dvoch vrstvách pomocou striekacej
vzduchovej pištole. Dostupné konštrukcie boli ošetrované z rebríka, ostatné na horolezeckom
lane alebo s lanovým istením.
Obnova náteru strechy skrášlila národnú kultúrnu pamiatku. Životnosť náteru
predpokladáme na 10 a viac rokov. Celkový objem finančných prostriedkov spotrebovaných
na obnovu NKP predstavuje 11.042,52 €, kde pokrýva dotácia MK SR náklady vo výške
5.000,- €, spolufinancovanie z iných zdrojov predstavuje sumu 6.042,52 €. Prezentácia
projektu je zabezpečená informačnou tabuľkou na priečelí chrámu pri hlavnom vchode, ktorá
informuje verejnosť o skutočnosti finančnej podpory od Ministerstva kultúry SR. Podrobnejšie
informácie o projekte sú sprístupnené pre verejnosť na internetových farských stránkach
https://certizne.eu/prispevky/cirkevne-oznamy .
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Obrázok 1 Južná strana: Pôvodný stav pred realizáciou projektu. Niektoré časti plechovej krytiny sú pôvodné, vyrobené pred
1. svetovou vojnou.
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Obrázok 2 Južná strana: Takmer pred dokončením. Pracovný tím tvorili štyria pracovníci, dokončovacie práce zvládli
v polovičnom počte.
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Obrázok 3 Juhovýchodná strana veže: Najťažšou časťou projektu bolo natieranie strechy hlavnej veže. Laná bolo potrebné
upevniť o najvyšší bod veže - kovový kríž vo výške asi 32m nad zemou.
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Obrázok 4 Západná strana: pohľad od hlavného vchodu – okrem strechy sú nastriekané farbou aj dažďové žľaby, výplne okien,
oplechovanie, parapety a ozdobné striešky.
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Obrázok 5 Detail pri hlavnom vstupe: výrazne, ale nie rušivo, informuje tabuľa o finančnej podpore MK SR.
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