
GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE REALIZOVANÝCH SOND-2.NP

sondážny výskum-miestnos� pri chóre

I 84,I 86

I 82
I 83 I 87

I 80
I 81

I 85
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Sonda I 80

I 80

I 81

I 82
I 83

Sonda I 80- na hrane dverného otvoru v konche 
chóru prechádzajúca do susedného priestoru, 
vo výške 160cm.

Rozmery:30x15cm(vxš)

Identifikované vrstvy:
                             OI,OIII,N1a,N1b,N2,N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania 
primárnej výma¾by. V sonde v primárnej vrstve 
identifikujeme základný ružovkastý náter N1a.
Na hrane otvoru sú vidite¾né fragmenty tmavšieho 
modrého náteru N1b z konchy chóru. Na stenu 
modrý náter nepokraèuje a vidite¾né sú drobné 
fragmenty zelenohnedého náteru N1b. Nátery sú 
zachované ve¾mi fragmentárne, dobre zachovaný je 
ružovkastý základný náter.

N1a

N1bN1b

OIII

N3

N1a

N1bN1b

N3N2

sondážny výskum-miestnos� pri chóre
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Sonda I 81

N1a

N1bN1b

N3

N1a

N1bN1b

Sonda I 81- prechádzajúca z hrany dverného 
otvoru konchy chóru na strop  susedného 
priestoru.

Rozmery:12x22cm(vxš)

Sonda I 82- na severnej stene priestoru 
pri chóre.

Rozmery:7x15cm(vxš)

Sonda I 83- v rohu severnej a západnej steny 
priestoru pri chóre.

Rozmery:3x6cm(vxš)

Identifikované vrstvy:
                                     OI,N1a,N1b,N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania 
primárnej výma¾by. V sondách sa potvrdil 
nález primárnych vrstiev zhodný z nálezom 
v sonde I 80. Miera zachovania primárnych 
náterov v sondách je ve¾mi fragmentárna.
Vo väèšej miere je zachovaný základný náter 
N1a. Primárne nátery sú sekundárne pretreté 
hrubšími bielymi nátermi.

sondážny výskum-miestnos� pri chóre
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Sonda I 82

N1a
N1bN1b

Sonda I 83

N1bN1b

N1a

N3

sondážny výskum-miestnos� pri chóre
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I 86

I 84

Sonda I 84- pri dvernom otvore na chór.

Rozmery:3x4cm(vxš)

Sonda I 85- na severnej stene.

Rozmery:2x5cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1a,N1b,N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania primárnej výma¾by. V primárnej vrstve identifikujeme 
ružovkastý základný náter N1a a vrchný zelenohnedý náter N1b. Zelenohnedý náter je zachovaný ve¾mi 
fragmentárne, pomerne kompaktne je zachovaný základný náter. Primárne nátery sú sekundárne pretreté 
hrubšími bielymi nátermi.

Západná stena Východná stena

sondážny výskum-miestnos� pri chóre
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Sonda I 85

Sonda I 84

N1a

N1bN1b

N1a

N1bN1b

N3

sondážny výskum-miestnos� pri chóre
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Sonda I 86 Sonda I 87

N1aN1bN1b

N1bN1b N1bN1b

N3

Sonda I 86- na východnej stene pod stropom.

Rozmery:50x26cm(vxš)

Sonda I 87- na strope.

Rozmery:7x62cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1a,N1b,N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania primárnej výma¾by. Na strope v primárnej vrstve 
identifikujeme svetlosivý náter schádzajúci 40cm na stenu. Ïalej pokraèuje už ako zelenohnedý náter. 
Nátery sú navzájom oddelené èiernou 1cm hrubou linkou. Svetlosivý náter je pomerne dobre zachovaný, 
zelenohnedý náter je zachovaný ve¾mi fragmentárne.

sondážny výskum-miestnos� pri chóre
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GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE REALIZOVANÝCH SOND-2.NP

I 88
I 89

I 90

sondážny výskum-južné schodisko

170



Sonda I 88

I 88

I 89

I 90

Sonda I 88- v nadpraží 1.okna.

Rozmery:24x7a8cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1a,N1b,N3
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania primárnej výma¾by. Na ploche steny v primárnej vrstve 
identifikujeme len základný ružovkastý náter. Na hrane okna identifikujeme v šírke 10cm 
ornamentálny pás zložený z dvoch radov gulièiek. Na základe zachovaných fragmentov sa javia 
gulièky èierne a plocha pásu zelená?. 

N1a

N1bN1b

N3

sondážny výskum-južné schodisko
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Sonda I 89

N1bN1b N1bN1b

N1bN1b

N1a

N3

Sonda I 90

N1a

N1bN1b

Sonda I 89- na pravom ostení 1.okna v hornej tretine.

Rozmery:7x12cm(vxš)

Sonda I 90- na ¾avej strane parapetu prechádzajúca   
na plochu steny.

Rozmery:32x6cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1a,N1b,N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania primárnej 
výma¾by. Na ploche steny pri okennom ráme 
identifikujeme v primárnej vrstve èierny náter- rovnaký 
náter ako pri rámoch okien na východnej empore. 
Na ostení v primárnej vrstve identifikujeme len 
svetlosivý náter. Na stene identifikujeme na základnom 
ružovkastom nátere N1a vrchný oranžový náter. Miera 
zachovania èierneho a sivého náteru je 50%, oranžového 
náteru do 20%.

sondážny výskum-južné schodisko
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GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE REALIZOVANÝCH SOND-1.NP

I 95

Nález è.3,4,5

I 96

I 94

Nález è.1

Nález è.2

I 93

I 92
I 91

sondážny výskum-južné schodisko
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Sonda I 91- na pravom ostení dverného otvoru 
do miestnosti pri chóre.

Rozmery:5x13cm(vxš)

Sonda I 92- na západnej stene schodiska 
vo výške 0-160cm .

Rozmery:162x7cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1a,N1b,N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania 
primárnej výma¾by. V primárnej vrstve 
identifikujeme základný ružovkastý a vrchný 
oranžový náter. Miera zachovania náterov je 
rovnaká ako v predchádzajúcich sondách v chodbe.

Sonda I 91

N1a

N1bN1b

N3

N1a

N1bN1b

N3

sondážny výskum-južné schodisko
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Sonda I 93- na pravom ostení dverného otvoru 
do hlavnej sály.

Rozmery:16x4cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1a,N1b,N3
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania 
primárnej výma¾by. V primárnej vrstve 
identifikujeme základný ružovkastý a vrchný 
oranžový náter. Miera zachovania oranžového 
náteru je o málo väèšia ako vo vyšších èastiach 
schodiska.

Sonda I 93

N1bN1b

Sonda I 94

N1bN1b
N3

N1a

sondážny výskum-južné schodisko

Sonda I 94- na zábradlí schodiska.

Rozmery:13x7cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1a,N1b,N3
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania 
primárnej výma¾by. Ako primárny náter             
na terèíku identifikujeme základný èervený 
náter, pravdepodobne míniový a vrchný 
svetlozelený náter. Na pásovinách a tyèovine 
identifikujeme v primárnej vrstve len èierny 
náter. 
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N1a

N1bN1b

N3

Nález è.1

Nález è.2

N1a

N1bN1b

N3

Nález è.1- v nadpraží dverného otvoru.

Nález è.2- na 1. np. na severnej stene schodiska.

Identifikované vrstvy:O1,N1,N2
Na stenách identifikujeme priesvit gulièkového 
olemovania dverného otvoru a zvislý lem 
na severnej stene. Je to typ olemovania identický 
s nálezom v sonde I 88 v nadpraží 1.okna na 2.np 
južného schodiska. Odhalený farebný náter 
identifikujeme ako primárny. Je zvetraný a 
zavlhnutý. Identifikujeme základný ružovkastý a 
vrchný oranžový náter, ktorých farebnos� je 
z dôvodu zavlhnutia trochu zmenená.

Nález è.1

N1a

N1bN1b

N3

sondážny výskum-severné schodisko
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Sonda I 95

Sonda I 96

N1bN1b

N1bN1b

N3

N3

Sonda I 95- na dverách do hlavnej sály.

Rozmery:3x9cm(vxš)

Sonda I 96- na vstupných dverách do schodiskového priestoru.

Rozmery:6x12cm(vxš)

Identifikované vrstvy:N1b,N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania primárnej farebnej úpravy. Na dverách do hlavnej sály 
identifikujeme len hnedý náter, na zárubni pod hnedým náterom identifikujeme ešte lesklý èierny náter.
Na vstupných  dverách a na zárubni identifikujeme pod hnedým náterom primárny èierny náter. Na základe 
týchto nálezov usudzujeme, že èierny náter je primárnou úpravou pôvodných dverí. Hnedým náterom boli 
dvere upravené až pri obnove v 80.rokoch 20.storoèia. Dvere do hlavnej sály tak pochádzajú z obdobia tejto 
obnovy.

sondážny výskum-severné schodisko
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Nález è.3

Nález è.3,4,5- na dverách medzi hlavnou sálou a 
boènými predsieòami.

Identifikované vrstvy:N1b,N3
Nález primárnej farebnej úpravy. Na boèných 
hranách rámu a prieènikov (pri skle) identifikujeme 
primárnu úpravu dverí lesklým èiernym náterom. 
Ïalej na ráme a vodorovných prieènikoch 
identifikujeme zvyšky po prieènikoch. Z toho 
vyplýva, že presklenené polia dverí boli pôvodne 
èlenené ešte dvoma zvislými a jedným vodorovným 
prieènikom, ktoré boli pri obnove v 80.rokoch 
20.storoèia odrezané.

N1bN1b

N3

sondážny výskum-dvere do hlavnej sály 

Nález è.4
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Nález è.5

Nález è.5- v spodnej èasti dverí do hlavnej sály.
Na všetkých dverách predsiení sme identifikovali odrezanie drevnej hmoty zo spodku dverí v dôsledku 
vydláždenia interiéru pri obnove v 80.rokoch 20.storoèia. Pôvodne bol v tejto èasti aj okopový plech, ktorý 
bol odstránený a dnes sú vidite¾né len odtlaèky po klincoch. Na základe odtlaèkov po klincoch na spodnej 
hrane usudzujeme, že z hmoty dverí boli odrezané cca 2cm.

sondážny výskum-dvere do hlavnej sály
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Svätyòa-v strednej osi je aronova nika so zamurovanými priechodmi do modlitebne. Nad òou je na ïalšom podlaží 
situovaná emporová nika- chór s murovaným parapetom zaklenutá konchou. Pred aron-ha kodeš sa nachádza vyvýšené 
pódium- bima.

Ve¾ká empora

3.3.4. Výskum interiéru

3.3.4.2. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA- OMIETKA
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omietka

Praskliny vo valených klenbách sú dôsledkom dilatácie dvoch konštrukcií- železobetónovej a drevenej.                 
V západnej èasti je vidie� zateèenie zo strechy.

Na južnej stene vo svätyni v okolí otvoru chóru vidie� statické praskliny

181



omietka

Praskliny vo valených klenbách nad západnou a východnou 
emporou
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Východná empora

Západná empora

omietka
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Ve¾ká empora. Aj tu sú v klenbe vidite¾né praskliny.

omietka
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Východná a západná stena hlavnej sály

omietka
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Severná stena hlavnej sály a ve¾ká empora. V stene boli pôvodne ešte tri dverné 
otvory.

omietka
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Primárna výma¾ba kupoly. V celej histórii synagógy nebola prema¾ovaná.

omietka
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Zvetranie farebnej vrstvy

omietka
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Zateèenie pod oknami je spôsobené stekaním kondenzu z okien.  Výma¾ba tejto èasti tamburu je sekundárna, primárnu  
vidie� na obraze od Muszkalaya.

omietka
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Deštrukcia farebnej vrstvy v severozápadnom schodisku. Farebná vrstva je zvetraná a ¾ahko sa stiera.                    
Nad dverným otvorom a na severnej stene vidie� priesvit gulièkového pásového ornamentu.

omietka
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Zateèenie stien v južnom schodisku

omietka
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Dvere z južného schodiska do miestnosti ved¾a chóru. Tento typ dverí sa nachádza vo všetkých otvoroch 
schodísk. Dvere sú z obdobia obnovy v 80.rokoch 20.storoèia. Predpokladáme, že pôvodné dvere boli odnesené               
na reštaurovanie a osadené dvere mali by� provizórnym riešením. Dvere sú osadené do pôvodných zárubní.

3.3.3. Výskum interiéru

3.3.4.2. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA- DREVENÉ PRVKY
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drevené prvky

Otlaèok pôvodného protiplechu zámku 

Pôvodne uchytenie zárubne Dvere sú osadené na pôvodné pánty
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drevené prvky

Dvere zo západnej empory na južné schodisko Dvere z ve¾kej empory na severné schodisko

Dvere z hlavnej sály na južné schodisko Dvere zo severného schodiska na západnú emporu
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drevené prvky

Dvere odde¾ujúce priestor hlavnej sály a predsiení. Tento typ dverí sa nachádza aj v priechodných priestoroch 
boèných vstupov. Dvere sú pôvodné, pôvodné sú aj madlá.
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drevené prvky

V dôsledku zvýšenia nivelity podlahy v 80.rokoch 20.storoèia bolo zo spodku dverí odrezaných cca 2cm drevnej 
hmoty. Boli odstránené aj okopové plechy po ktorých ostali odtlaèky klincov.
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Ståpy nesúce empory sú primárne obložené 2cm hrubými platòami mramoru. Chýbajúce platne sú doplnené 
v omietkovej vrstve a mramoráž je nama¾ovaná.

3.3.4. Výskum interiéru

3.3.4.2. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA- KAMENNÉ PRVKY
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kamenné prvky-schodisko

Schodisko na 2.np
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kamenné prvky-schodisko

Spodná strana schodiska Spôsob ukladania stupòov
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kamenné prvky-schodisko

Úprava spodnej strany

Spôsob uloženia prvého stupòa
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kamenné prvky-schodisko

Úprava stupòov
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kamenné prvky-schodisko

Ukonèenia schodiska na 1.np

Uvo¾nenie prvého stupòa
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kamenné prvky-schodisko

Deštrukcie- praskliny kamennej hmoty 
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kamenné prvky-schodisko do svätyne

Postranné schodiska do svätyne

Západné schodisko. Dôsledkom úprav nivelít podláh  je 1.stupeò utopený a 3.stupeò je zvýšený.
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kamenné prvky-schodisko do svätyne

Aj pod hrubým olejovým náterom je cíti� primárnu úpravu schodiska (drsnú náš¾apnú plochu a zaleštené hrany).
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kamenné prvky-podlahy empor

Stupòovité podlahy empor
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Schodiska na emporách sú z umelého kameòa terazza. Boli realizované na mieste, stupne boli prispôsobované 
stupòovitej podlahe.

Podlaha pod lavice je primárne upravená vrstvou cementového poteru so zahladeným povrchom.

kamenné prvky-podlahy empor
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Napojenie terazzovej vrstvy podlahy a schodiska

Cementová vrstva podláh pod lavice je rozpukaná a odde¾uje sa od železobetónovej konštrukcie

kamenné prvky-podlahy empor
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Oddelená vrstva cementového poteru

kamenné prvky-podlahy empor
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Stupne boli realizované do strateného debnenia

kamenné prvky-podlahy empor
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kamenné prvky-podlahy empor

Cementovým poterom boli upravené aj boèné strany stupòov
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kamenné prvky-podlahy empor

Hrany stupòov neboli zapracované. Poèítalo sa s prekrytím lavicami.
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Odtlaèky po osadení lavíc

kamenné prvky-podlahy empor
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Praskliny v schodiskách kopírujú primárnu konštrukciu

kamenné prvky-podlahy empor
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Dômyselné riešenie prahu- zvýšením nivelity podlahy

kamenné prvky-podlahy empor
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Terazzová podlaha v miestnosti pri chóre

kamenné prvky-podlahy empor
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Zábradlie schodiska

3.3.4. Výskum interiéru

3.3.4.2. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA- KOVOVÉ PRVKY
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Detaily výzdoby

kovové prvky
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kovové prvky

Detaily výzdoby
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Detaily výzdoby

kovové prvky
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Dômyselné riešenia madla v oblúku zábradlia. Lesklý èierny náter na madle je primárny.

kovové prvky
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3.3.5. Výskum interiéru modlitebne

I 97
I 98
I 99
I 100
I 101 I 102

I 103
I 104

I 106

I 107

I 105

3.3.5.1 DEŠTRUKTÍVNE METÓDY VÝSKUMU- SONDÁŽNY 
VÝSKUM

GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE REALIZOVANÝCH SOND- 1.NP
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sondážny výskum-modlitebòa

Sonda I 97

Sonda I 98

I 97

I 98I 100
I 101

Sonda I 97- na južnej èasti valenej klenby.

Rozmery:31x12cm(vxš)

Sonda I 98- na preklade južnej steny.

Rozmery:11a8x9cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1b,N2,N3,N4
Sondy realizované za úèelom identifikovania 
primárnej výma¾by. Na klenbe v primárnej vrstve 
identifikujeme hnedý náter schádzajúci až               
na preklad. Na preklade identifikujeme pod hnedým 
náterom ešte v primárnej vrstve èierny náter 
z výma¾by ståpov. V ïalších vrstvách identifikujeme 
zelený náter pravdepodobne z 50.rokov 20.storoèia a 
èervenkastý náter realizovaný na stierkovej vrstve 
pravdepodobne z 80.rokov 20.storoèia.

N1bN1b

N1bN1b N3

N1bN1b

N3

N2

N4
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Sonda I 99 Sonda I 100

sondážny výskum-modlitebòa

N1bN1bN1bN1b

N3,N4
N3,N4

Sonda I 99-na ¾avom pilastri južnej steny.

Rozmery:12x3cm(vxš)

Sonda I 100- na ploche steny ved¾a pilastra.

Rozmery:2x10cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1b,N3,N4
Sondy realizované za úèelom identifikovania primárnej výma¾by. Na pilastri v primárnej vrstve 
identifikujeme èierny náter. Náter sa nachádza  aj na spodnej strane prekladu a v šírke do 10cm prechádza a 
olemováva  stenu (aj pri pilastroch). Plocha steny je v primárnej vrstve natretá tmavším modrým náterom 
identickým s náterom stien v synagóge.
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sondážny výskum-modlitebòa

Sonda I 101

N1bN1b

N3,N4

Sonda I 101- na ¾avom pilastri prechádzajúca na stenu.

Rozmery:11x3cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1b,N3,N4
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania primárnej výma¾by. Na pilastri v primárnej vrstve 
identifikujeme èierny náter. Náter v šírke cca 5cm prechádza a olemováva  pilaster. Stena je v primárnej 
vrstve natretá  tmavším modrým náterom.
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sondážny výskum-modlitebòa

Sonda I 102

I 104

I 102 I 103

N1bN1b

N3,N4
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sondážny výskum-modlitebòa

Sonda I 103

Sonda I 104

N1bN1b N1bN1b N2

N3,N4

N2

N1bN1b
N3,N4

Sonda I 102- na ¾avom ostení pravého okna.

Rozmery:4x49cm(vxš)

Sonda I 103- na pravom pilastri prechádzajúca    
na stenu pri okne.

Rozmery:4x69cm(vxš)

Sonda I 104- na parapete pravého okna.

Rozmery:11x3cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1b,N2,N3,N4
Sondy realizované za úèelom identifikovania 
primárnej výma¾by. Na ostení a parapete okna 
v primárnej vrstve identifikujeme zelený náter. 
Na ploche steny identifikujeme  tmavší modrý náter, 
na pilastri èierny náter. Sekundárne sú nátery 
pretreté svetlejším modrým náterom z 50.rokov 
20.storoèia a následne bielymi nátermi. Na parapete 
identifikujeme opravu novšou omietkou pravde- 
podobne z 80. rokov 20.storoèia.
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Sonda I 106

Sonda I 105

N1bN1b

N1bN1b
N1bN1b

N3

N3

sondážny výskum-drevené prvky
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Sonda I 105- na zárubní a dvernej výplni hlavného vstupu.

Rozmery:3x3 a 3x4cm(vxš)

Sonda I 106- na ¾avej okennej výplni.

Rozmery:3x7cm(vxš)

Sonda I 107- na zárubni a dverách do južného priestoru.

Rozmery:6a3x6cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1b,N2,N3,N4
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania primárneho náteru. Na zárubní a dverách vstupného otvoru a 
oknách identifikujeme v primárnej vrstve èierny lesklý  náter. V ïalšej vrstve identifikujeme hnedý náter 
z 80.rokov 20.storoèia. Na zárubni  dverí do južného priestoru identifikujeme èierny lesklý náter a na dverách 
len hnedý sekundárny náter. Dvere sú  tvarovo identické s dverami z/do schodísk z/do hlavnej sály 
v synagóge a tak ich jednoznaène možno zaradi� do obdobia 80.rokov 20.storoèia. Dvere sú osadené 
v pôvodnej zárubni.

Sonda I 107

N1bN1b

N3

sondážny výskum-drevené prvky
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Západná stena

Severná stena

3.3.5.2. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA- OMIETKY

3.3.5. Výskum interiéru modlitebne
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modlitebòa

Severná a východná stena

Výzdobu svetlíka tvorí farebná vitráž v tvare Dávidovej hviezdy. Nepodarilo sa identifikova� pôvodnos� farebného 
riešenia nako¾ko v 80.rokoch 20.storoèia boli sklenené výplne znaène poškodené. Farebnos� však nadväzuje 
na pôvodnú farebnos� interiéru. 
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Pôvodné okno z exteriéru. Zachované okná sú pôvodné.

modlitebòa
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modlitebòa

Okno z interiéru
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modlitebòa

Detaily okennej výplne- profilácia prieènikov z interiéru a exteriéru
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modlitebòa

Detaily okennej výplne. Okná majú zachovaný pôvodný rázvorový mechanizmus, k¾uèku, pánty a obrtlíky. Okná sú 
sekundárne pretreté hnedým náterom z obdobia obnovy v 80.rokoch 20.storoèia.
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modlitebòa

Pôvodná dverná výplò z exteriéru

236



modlitebòa

Dverná výplò z interiéru
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modlitebòa

Nadsvetlík dvernej výplne. Je zasklenený vitrážou z èírych skiel uchytených olovenými pásikmi.
Z exteriérovej strany sa nachádza kovový ornament. Je  silne skorodovaný, farebnú úpravu sa nepodarilo identifikova�.

Detaily výzdoby z exteriéru
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modlitebòa

Dvere majú zachovaný pôvodný samozatvárací mechanizmus

Exteriér- odtlaèok pôvodného štítku
Interiér- odtlaèok pôvodného štítku a pôvodný 
prídavný zámok
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modlitebòa

Pôvodné lavice zo synagógy sú uložené v modlitebni. Majú sklápacie sedadlá. Sekundárne sú pretreté hnedým 
náterom.
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Oznaèenie lavíc- vyarendovanie miest?

modlitebòa
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4. Vyhodnotenie výskumu 

Realizovanými výskumami sa nám podarilo získa� dostatoèné informácie o primárnych výzdobách a 
sekundárnych úpravách. Odrazovým mostíkom boli informácie získané archívnym výskumom.  Najmä 
na základe týchto informácií dokážeme identifikova� etapy obnovy a rozsah ich úprav v exteriéri a interiéri.

4.1. ANALÝZA VÝVOJA

    Trenèiansku synagógu v roku 1913 postavila pod¾a projektu berlínskeho architekta Dr. Richarda 
Scheibnera trenèianska stavebná firma Fuchs Albert a Niegreisz Béla. 
      Pôvodnú podobu a konštrukènú skladbu poznáme zo stavebných plánov z roku 1912 uložených v Štát-
nom okresnom archíve v Trenèíne. Výzdobu  interiéru  je zas vidie� na fotografii olejoma¾by od maliara 
Muszkalaya pred 1.pol. 20.storoèia a kolorovanej fotografii.    
     Synagóga sa do 2. svetovej vojny používala na neologické úèely. Poèas vojny bola znesvätená a poš-
kodená

Na  synagóge identifikujeme 2.etapy obnovy:

1. etapa
    Znesvätená a poškodená synagóga bola reštaurovaná v rokoch 1945-1948 a 27. júna 1948 bola 

5znovuvysvätená . Rozsah reštaurovania nie je nikde popísaný, identifikujeme ho najmä  na základe 
pozorovania archívnych fotografií z 50.rokov 20.storoèia  v digitálnom prostredí a sondážnym výskumom. 
K zmenám dochádza:
V exteriéri identifikujeme zmenu tvaru Mojžišových tabú¾ vo vrcholoch prieèelí a odstránenie štukovej 
výzdoby- 7 ramenných  svietnikov zo supraport boèných vstupov hlavného prieèelia.  
Okenné výplne okien 1. a 2.np hlavnej sály, pôvodne vyplnené vitrážami, sú už nahradené novými 
kovovými okennými výplòami s èírim zasklením  (zachované zostali len vitráže dvoch horných polí okien 
vo východnej stene 2.np). V tambure je už vidie� okná delené vodorovnými prieènikmi na 4 polia. 
Výma¾ba interiéru. Dochádza k výma¾be stien interiéru (okrem  kupoly) svetlomodrým náterom a 
valených klenieb tmavoružovým náterom. Na stenu svätyne, po bokoch aron-ha kodeš, boli nama¾ované 
4 dávidove hviezdy. Pôvodná výma¾ba aron-ha kodeš, parapetu chóru, zlatých hviezd v konche chóru, 
Mojžišove tabule vo vrchole svätyne a hviezdy na pendantívoch ostali zachované.  

      Od roku 1951 synagógu prevzal do vlastníctva štát a využívala sa ako skladisko odevov a na cirkevné 
úèely slúžila len modlitebòa v bývalej miestnosti kancelára. V tomto období údajne došlo k závažnému 

6statickému narušeniu objektu .

2.etapa
       Ïalšia etapa obnovy synagógy prebehla v 80.rokoch 20.storoèia. Cie¾om bola komplexná revitalizácia, 
ktorá by zabezpeèila predovšetkým vhodné využitie a udržanie funkènosti objektu bývalej synagógy. 
Obnova bola riešená bez sondážneho výskumu len na základe pamiatkového výskumu. V rámci prípravy bol 
realizovaný len fyzikálno- chemický rozbor omietok fasád. Na základe návrhu obnovy mali by�:
- rešpektované konštrukèné systémy pamiatky so zoh¾adnením všetkých architektonických èlánkov a 
detailov
-  zachované èlenenie priestorov
-  zachovaná a rešpektovaná dekoratívna výzdoba v kupole a obnovené kovové svietidlo v kupole
-  zachované a reštaurované fasády objektu a opravené omietkami rovnakého zloženia s pôvodnými
-  zachované a reštaurované pôvodné medené zberaèe vody
-  zachované a opravené všetky stolárske výrobky na objekte
- zachované úrovne terénu a terény v okolí objektu upravené- vyasfaltovanie chodníkov, štrkový násyp 
pred vstupom  do objektu
- maliarsku výzdobu interiéru bolo možné prekry� vápenným náterom, v prípade zachovania výzdoby

5In Memoriam, Trenèín 1942-1945. Židovská náboženská obec a SRP v Trenèíne
6
www.wikipedia.sk
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aron-ha kodeš výzdobu reštaurova�
- balustrádové zábradlie bimy bolo možné ponecha�, prípadne inštalova� na inom mieste v objekte a 
reštaurova�
-  dverové výplne bimy a dverové výplne v interiéri mali by� reštaurované a nemali sa nahrádza� novotvarmi. 

        V skutoènosti pri obnove došlo k najväèším zmenám: 
Strechy. Z hlavnej kupoly bola odstránená židovská hviezda. Pôvodné škridlové pokrytie šikmých striech 
(sedlové strechy portikusov, kútové strechy kubických priestorov a pultová strecha arkádovej chodby 
boèného prieèelia) boli nahradené novým pokrytím medeným plechom. 
Fasády. Poškodené fasády boli opravené novou omietkou s hladkým povrchom a celá fasáda bola natretá 
sivým disperzným náterom Dikoplast. 
Rabitzové valené klenby so železnými sie�ovanými výplòami nad emporami boli zrejme v dôsledku 
poškodenia nahradené novými valenými klenbami s dreveným bednením a rákosom. 
Výma¾ba interiéru- stien synagógy, schodísk, modlitebne bola oškrabaná a interiér bol vybielený. Výzdoba 
aron-ha kodeš bola len zabielená. 
Podlahy. Na podlahy predsieni bola položená nová dlažba z prírodného kameòa, na podlahu hlavnej sály 
z umelého kameòa. Podlaha bimy vo svätyni bola zvýšená vrstvou betónu o cca 18cm.
Balustrádové zábradlie bimy bolo odstránené.
Na dverných výplniach z predsiení do hlavnej sály v  dôsledku vydláždenia a tým zvýšenia úrovne podláh 
došlo k odrezaniu spodku dverí a odstráneniu okopových plechov). Došlo aj k zamurovaniu 3 stredných 
dvojkrídlových vstupných dverí do hlavnej sály a dverí zo svätyne do modlitebne. Delenie presklených 
kyvadlových dverí hlavnej sály bolo zjednodušené- boli odstránené zvislé prieèniky. Do dverných otvorov 
schodísk a do modlitebne boli osadené nové jednoduché plné dvere (pôvodné dvere boli pravdepodobne 
odnesené na reštaurovanie). Všetky dvere boli pretreté novým hnedým náterom.
Dverné výplne boèných vstupov hlavného prieèelia boli nahradené novým tvarom dverných výplní
 s dverami.
Dvere do severovýchodného schodiska boli nahradené novými plnými dverami.
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4.2. VYHODNOTENIE VÝSKUMU EXTERIÉRU A 
ZHODNOTENIE TECHNICKÉHO STAVU

STRECHY

       Strechy sú pokryté medeným plechom. Medený povrch je zoxidovaný a pokrytý vrstvou medenky a tak 
sfarbený do zelena. Odvodnenie kopuly je riešené cez zberaèe, odvodnenie striech ž¾abmi napojenými 
na zvody. Ž¾aby majú hranatý a zvody okrúhly priemer a sú medené. Medené sú aj zberaèe. Držiaky ž¾abov 
sú železné. Nako¾ko sú zvody medené a držiaky ž¾abov železné dochádza k chemickej reakcií týchto 
materiálov a tak k deštrukcií medených ž¾abov. Šikmým strechám chýbajú lapaèe snehu v dôsledku èoho sú 
zdeformované ž¾aby a dochádza k stekaniu dažïovej vody na fasády. 
       Strechy sú v dobrom stave a nezatekajú. Problematické sú len napojenia ž¾abov a zberaèov najmä medzi 
hlavnou kupolou a schodiskami (južným a severozápadným), v dôsledku èoho je v interiéry vidite¾né 
zateèenie stene južného schodiska a svätyne. 
     Primárne boli kopule pokryté medeným plechom a šikmé strechy pálenou škridlou.  K zmene krytiny 
dochádza v 80.rokoch 20.storoèia, keï boli šikmé strechy pokryté medeným plechom. Predpokladáme, že 
 pri obnove sa nemenilo pokrytie kopulí a  je pôvodné. Strechy majú zachované pôvodné medené dekoratívne 
zberaèe.

FASÁDY-  OMIETKA A ŠTUKOVÁ VÝZDOBA

Omietka. Plocha fasád je zdobená jednoduchou kvádrovanou bosážou z hladkou èelnou plochou (rozmery 
bosáže [cm] v=50 x š=100cm) a hrubšou štruktúru imitujúcu prírodný kameò. Sokel fasád je rovný 
bez profilácie vysoký 70- 80 cm s rovnakým štruktúrovaným povrchom ako fasády.

Omietková vrstva je zložená z dvoch omietok: 
    spodnú vrstvu tvorí je vápennocementová omietka svetlohnedosivej farebnosti o celkovej hrúbke
        do  2,5cm. 
     vrchnú vrstvu tvorí sivo sfarbená vápennocementová omietka, ktorá je málo nadstavovaná vápnom. 
     V omietke sú vidite¾né zrna rieèneho štrku do ve¾kosti 5 mm. Sivé sfarbenie je spôsobené prísadou 
        èierneho uhlíku. Omietka má hrúbku do 9 mm a má hrubší povrch. Je ve¾mi tvrdá.  

 Na fasádach a sokli identifikujeme tieto druhy poškodenia:
Rozpad omietkových vrstiev a náteru z dôvodu pretretia povrchu nepriedušným náterom. Ten spôsobuje 
hromadenie vodných pár pod povrchom náteru a následnú deštrukciu omietkových vrstiev. To sa prejavuje 
vznikom prasklín v omietkových vrstvách a odde¾ovaním sekundárneho náteru s tenkou vrstvièkou omietky 
až úplným rozpadom omietkových vrstiev. Tieto deštrukcie identifikujeme po celom obvode do výšky 2m. 
V niektorých miestach (severný kubicky priestor, arkádová chodba) sú vidite¾né aj výkvety solí na povrchu 
omietok. 
Deštrukciu fasád z dôvodu zateèenia od poškodených dažïových rýn a zvodov identifikujeme najmä 
v podstreší na východnom a západnom kubickom priestore, arkádovej chodbe boèného prieèelia a v okolí 
dažïových zvodov. V dôsledku stekania dažïovej vody na hranu sokla  a pôsobeniu atmosférických vplyvov 
dochádza už na viacerých miestach k odde¾ovaniu sokla od muriva. Hrana sokla je v dôsledku stekania 
dažïovej vody z medených rýn na viacerých miestach sfarbená do zelena. 
Statické praskliny identifikované na hlavnom prieèelí na poloblúkovom portály.

Štukovú výzdobu na prieèeliach tvorí štylizovaná ornamentika s motívom vlysov, ríms, reliéfov 
s vegetatívnym motívom a pod. Ornamentika je odlievaná do ve¾mi tvrdej pravdepodobne cementovej hmoty 
sfarbenej do siva. Predpokladáme, že ornamenty sú skladané z rôzne ve¾kých èastí. V sondách sa nepodarilo 
zachyti� ich skladbu. 
       Na celej fasáde identifikujeme jednotne sfarbenú primárnu sivú hmotu omietok a štúk. Neidentifikujeme  
tmavšie a svetlejšie tóny sivej hmoty uvádzané v pamiatkovom výskume z roku 1984 a vidite¾né na archívnych 
fotografiách z 50.rokov 20.storoèia. V súèasnosti sú fasády pretreté nepriedušným disperzným náterom
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Dikoplast sivej farebnosti z poslednej rekonštrukcie v 80. rokoch 20.storoèia. Cie¾om sondážneho výskumu 
bolo aj urèenie spôsobu jeho odstránenia. Vhodným spôsobom sa ukázala kombinácia chemického èistenia 
s atakovaním tlakom horúcej pary. Týmto spôsobom dochádza k takmer úplnému odstráneniu  sekundárneho 
náteru bez poškodenia štruktúry primárnej omietky. 

KAMENNÉ PRVKY

Hlavné schodisko je tvorené 5 schodiskovými stupòami, prièom 1.stupeò je utopený v teréne. Stupne sú 
zložené z 52 kamenných blokov. Kamenné bloky sú hladké, vytvorené z umelého kameòa terazza s použitím 
èierneho a bieleho štrku. Kamenné bloky sú najmä pred boènými vstupmi silne rozpraskané, vrchná 
terazzová vrstva sa odde¾uje od jadra a stupne sa rozpadajú. Vidite¾ný je aj posun stupòov najmä na bokoch 
schodiska. 
     Pôvodne tvorilo schodisko 5.stupòov. K zvýšeniu terénu došlo v 80.rokoch 20.storoèia. Schodiskové 
stupne sú v súèasnosti hladké. Predpokladáme, že boli na povrchu upravené štokovaním s hladkou hranou 
ako to identifikujeme na všetkých stupòoch v exteriéri.

Podestu hlavného schodiska tvorí betónová podlaha. Vrchný cementový poter sa najmä pred vstupom 
odde¾uje od betónovej platne.
      Vzh¾adom na skutoènos�, že všetky podlahy v exteriéri ( pod arkádami, pred modlitebòou) tvorí dlažba 
z èierno-bielych dlaždíc predpokladáme, že ide o sekundárnu úpravu podesty. 

Schodiskové stupne boèných vstupov na schodištia sú vytvorené z umelého kameòa terazza. Stupne sú 
hladké, v dobrom stave bez vidite¾ných poškodení. Sú vyš¾apané v miere zodpovedajúcej používaniu. 
Jediným poškodením je prieèna prasklina v strede stupòa južného vstupu. Stupne sú utopené v asfaltovom 
chodníku a vystupujú len nieko¾ko cm nad jeho úroveò (do 2cm).
      Na dobových fotografiách a  výkresovej dokumentácii je vidie�, že pôvodne boli pred severozápadným  
vstupom necelé dva stupne a pred južným vstupom necelý jeden stupeò. K zvýšeniu nivelity o cca 16cm 
dochádza v 80.rokoch 20.storoèia. Na stupni severozápadného vstupu identifikujeme povrchovú úpravu 
stupòa- hladký lem a drsnú náš¾apnú èas�. 
 
Schodisko vstupu do modlitebne je tvorené 3 schodiskovými stupòami. Schodisko je vybetónované a 
na povrchu je nalepená terazzová dlažba.
     Súèasné schodisko je sekundárne z obdobia obnovy synagógy v 80.rokoch 20.storoèia. Pôvodné scho-
disko bolo  z umelého kameòa- terazza a stupne boli na povrchu upravené rovnako ako ostatné stupne 
schodísk v exteriéri.  Rekonštrukciu  schodiska je vidie� na archívnej fotografii  è.8. 

Podlaha vstupu do modlitebne a podlaha pod arkádami tvorí keramická dlažba z èiernych a bielych 
dlaždíc kladených na diagonálu. Po obvode ich lemuje lem z èiernych dlaždíc.  Podlahy sú v zásade v dobrom 
stave. Vidite¾ná je strata farebnej sýtosti najmä èiernych dlaždíc a zažltnutie bielych dlaždíc pri èiernom 
leme. Pri stenách je vidie� najmä na èiernych dlaždiciach odpraskanú vrstvu glazúry, èo sa smerom
 k exteriéru zmieròuje. Povrch podláh je zneèistený depozitom.

Ståpy arkádovej chodby boèného prieèelia a krytého vstupu do modlitebne sú vytvorené z umelého 
kameòa  terazza identického zloženia zo schodiskovými stupòami. Majú hladký zaleštený povrch.  Ståpy sú 
v dobrom stave bez poškodení. Sú len silne zneèistené uhlíkovým depozitom, ktorý sfarbuje ich povrch
do žlta. Uhlíkový depozit sa usádza najmä v håbkach reliéfu  pätiek a sfarbuje ich do èierna- vyvoláva efekt  
tónovania håbky reliéfov.
       Ståpy sú postavené na betónových stupòoch s terazzovým povrchom, prièom terazzo bolo aplikované až 
po osadení ståpov. Povrch terazza bol upravený rovnako ako na schodiskových stupòoch a v súèasnosti je už 
zahladený. 
       Vo vrstve terazza sú vidite¾né praskliny najmä na èelných stranách a v okolí pätiek. Vidite¾né sú aj opra-
vy chýbajúcej hmoty terazza  cementovou hmotou.
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KOVOVÉ PRVKY

Zábradlie arkádovej chodby tvoria kovové výplne medzi ståpmi. V hornej èasti sú kotvené na drieky ståpov 
kovovými obruèami, v dolnej èasti 3 nožièkami zapustenými do terazzových stupòov. Vstup do arkády je 
tvorený malou bránièkou v 3. výplni. Bránièka sa otáèa na dvoch pántoch,  má zachovaný pôvodný domèek 
na zámok a zámok bez k¾uèky. Výplne sú vyrobené z valcovanej tyèoviny hranatého priemeru spájanej 
nitovaním. Ornamentálnu výzdobu tvorí pásovina ohýbaná do špirály, ktorá je prichytená na tyèovinu 
kovovými okami. 
    Kovové výplne sú v dobrom stave, identifikujeme len odtrhnutú nožièku pravej výplne v 3. poli
pri bránièke. Sú silne skorodované bez farebnej úpravy.

Zábradlie vstupnej brány do nádvoria modlitebne vypåòa priestor medzi štukovými ståpmi priechodov 
arkádového múru. Výplne sú identickej konštrukcie a výzdoby ako zábradlia arkádovej chodby. Na bokoch 
sú kotvené do ståpov, spodné èasti sú zaliate sekundárnou betónovou podlahou nádvoria. Stredná výplò je 
rozdelená na štyri rovnako ve¾ké polia prièom stredné dve tvoria bránu. Pravé krídlo brány má zachovaný 
pôvodný domèek na zámok a má novú historizujúcu k¾uèku. Krídla bránièky sa otáèajú sa na pántoch.      
   Pevné výplne strednej èasti zábradlia, krídla bránièky a špirálovité ornamenty sú deformované 
a bránièka sa zle otvára. Kovové výplne sú na povrchu silne skorodované. Na ich povrchu neidentifikujeme 
žiadnu farebnú úpravu.  
  
Kovové výplne okenných otvorov hlavného vstupu a boèných kubických priestorov sú vyhotovené 
zo železných profilovaných prútov, spájaných nitovaním. Delené sú na menšie obdåžníkové polia. Okná 
hlavného vstupu sú štvr�kruhového tvaru, okná v prístavbách sú obdåžníkové delené na 16 polí. Zasklené sú 
èírym sklom prichyteným k rámu svetlým gitom. 
       Výplne sú na povrchu skorodované, lokálne s vidite¾nými fragmentmi sivého náteru. Takýto sivý náter 
identifikujeme aj na sekundárnych okenných výplniach na emporách a z tohto dôvodu ho považujeme 
za sekundárny pravdepodobne z obdobia obnovy v 80.rokoch 20.storoèia.

Kovové výplne okenných otvorov schodíš� tvorí trojica zvislých okien zo železných profilovaných prútov, 
spájaných nitovaním. Okná sú delené 3 prieènikmi na 4. polia zasklené èírym sklom prichyteným
k rámu svetlým gitom. Okno nad podestou schodiska je otvárate¾né. Má zachované pánty, kovové oko a dve 
pásovinové  obrtlíky v hornej a dolnej èasti okna. Má zachovaný aj skladací zais�ovací mechanizmus. 
        Rámy sú na povrchu silne skorodované. Na ich povrchu identifikujeme fragmenty sivého náteru.
        Okná sú pôvodné.
 
Kovové výplne okenných otvorov 1.np. hlavnej sály tvorí trojica združených okien s nadpražím v tvare 
lomeného oblúka, prièom stredné okno je vyššie. Na každej strane sa nachádzajú 4 okná. Okna sú vyhotovené 
zo železných profilovaných prútov spájaných nitovaním. Okná sú delené 2 prieènikmi na 3 polia zasklené 
èírym sklom prichyteným k rámu svetlým gitom. 
     Rámy sú na povrchu skorodované a na ich povrchu neidentifikujeme žiadny náter. 
    Okná sú pôvodné.Na kolorovanej fotografii interiéru synagógy  je vidie�, že okenné výplne boli vyplnené 
vitrážami. Motív vitráži nevieme identifikova�. 

Kovové výplne okenných otvorov 2.np. hlavnej sály
    Na východnej a západnej strane sa nachádza 6 zvislých okien, na severnej strane 4 okna. Okná
na východnej empore sú delené na 3 polia. V horných dvoch poliach sú zachované vitráže z farebných ruène 
liatych skiel spájaných olovenými pásikmi. Vitráže sú uložené v kovových rámoch a k prieènikom sú 
prichytené priskrutkovaním pásoviny. Horné polia krajných okien sú otvárate¾né. Majú zachovaný otvárací 
mechanizmus s pákou. Vitráže v spodných dvoch poliach chýbajú a polia sú zasklené len èírym sklom 
prichyteným k sekundárnemu železnému L rámu svetlým gitom.  
       Okná s vitrážami sú pôvodné a nachádzali sa vo všetkých okenných otvoroch nad  emporami. Zachované 
èasti vitráži sú bez poškodení. Nezachované èasti vitráží sú vidite¾né na archívnych fotografiách, ale sú �ažko 
èitate¾né.
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    Okenné výplne v západnej a severnej stene sú vyhotovené zo železných L profilov a sú dele-
né vodorovnými prieènikmi na 4 polia. Okná sú pevné neotváravé, zasklené èírym sklom prichyteným k rámu 
svetlým gitom.  
    Okná  sú nové a sú z obdobia reštaurovania synagógy okolo roku 1948. Zmenu okien vidie� 
 na  fotografiách z tohto obdobia. 

Kovové výplne okenných otvorov tamburu. 
     V tambure sa nachádza 24 okenných výplní s poloblúkovým nadpražím delenými 2 vodorovnými 
prieènikmi na 3 polia. Vzh¾adom na umiestnenej vo ve¾kej výške v rámci výskumu neboli skúmané. O ich 
primárnom tvare sa dozvedáme len z pozorovania archívnych fotografií, kde je vidie� ich delenie 
3 vodorovnými a 3 zvislými prieènikmi na 16 obdåžnikových polí. Vzh¾adom na riešenie okien v iných 
èastiach synagógy sa domnievame, že boli vytvorené zo železných profilovaných prútov a boli zasklenené 
èírym sklom. 
        Súèasnú podobu výplní identifikujeme už na fotografií z 50.rokov 20.storoèia. Nevieme identifikova� èi 
išlo o úpravu alebo kompletnú výmenu okenných výplní. Tieto skutoènosti je potrebné preskúma� 
pri reštaurovaní kupoly hlavnej sály. 

Mrežovanie dverných výplní tvorí valcovaná tyèovina hranatého priemeru spájaná nitovaním. V mieste 
k¾uèky je tyèovina vytvarovaná. Prúty mreže sú k dverám prichytené cez pásovinové pätky v troch miestach- 
nad a pod tyèovinou  klincami z hranatou hlavièkou a skrutkou tesne pod tyèovinou. Mreže sú na povrchu 
skorodované.
    Na dverách južného a severozápadného schodiskového priestoru sú zachované pôvodné mreže, 
na rekonštrukcií  dverí  hlavného vstupu a dverných výplní boèných vstupov predpokladáme použitie 
pôvodných mreží.

DREVENÉ PRVKY

Hlavné vstupné dvere  sú dvojkrídlové vyhotovené z dubového dreva. Krídla dverí sú osadené z vonkajšej 
strany na 4 kovových pántoch ukotvených v pevnom drevenom ráme. Rám je z vnútornej strany prichytený 
skrutkami o kovovú pásovinu ukotvenú do ostenia otvoru. Dvere sú delené zvislými a vodorovnými 
prieènikmi na 14 štvorcových polí. Zasklené sú žltým štruktúrovaným sklom. V spodnej èasti sú opatrené 
medeným okopovým plechom. Krídla sú z vonkajšej strany po obvode lemované ozdobnými klincami 
so štvorcovou hlavou. Na vonkajšej strane sa nachádzajú mreže. Štítok s k¾uèkou sú hliníkové, typovo 
z 80.rokoch 20.storoèia. 
       Dvere sú vo ve¾mi dobrom stave. Z obidvoch strán majú povrch upravený èervenohnedým polokrycím 
náterom. Na exteriérovej strane, v dolnej èasti na strednej krycej lište,  je vidite¾ná deštrukcia náteru. 

Dverné výplne boèných vstupov tvorí presklená výplò s dverami. Výplne sú riešené identickým spôsobom 
ako hlavné dvere. Dvere sú osadené z vonkajšej strany. Majú zachované pánty, ozdobné klincovanie 
po obvode, mrežovanie a okopový plech. 
     Sú v dobrom stave, z obidvoch strán majú upravený povrch èervenohnedým polokrycím náterom.
 Z exteriérovej strany je vidite¾ná deštrukcia povrchového náteru a drevnej hmoty. Náter na dverách do úrovne 
k¾uèiek z väèšej miery chýba. Vidite¾né je obnaženie drevnej hmoty s rozrušenie jej povrchu ako aj jeho tmavé 
sfarbenie v dôsledku zaèínajúcich hnilobných procesov. Na dverách ¾avej výplne nad okopovým plechom je 
vidite¾né zelené sfarbenie povrchu drevnej hmoty v dôsledku napadnutia mikrofluórou. Všetky tieto 
deštrukcie sú dôsledkom pôsobenia atmosférických vplyvov ako aj odrazom dažïovej vody od schodiskových 
stupòov.  Na okopových plechoch je vidie� stekajúcu koróziu zo železných mreží a ozdobných nitov. 
    Vzh¾adom na dobre zachovaný stav dverných výplní hlavného prieèelia v porovnaní s dverami 
do schodiskových priestorov ako aj  na  farebnú úpravu povrchu len èervenohnedým náterom, ktorý pretiera aj 
kovové èasti dverí vstupov do schodiskových priestorov a nepretiera kovové èastí dverí hlavného prieèelia sa 
domnievame, že ide sekundárne dvere. Pôvodný výraz dverí je napokon vidie� na fotografiách z obnovy
 v 80.rokoch 20.storoèia (archívne foto è.5,6 ). 
       Hlavné dvere sú autentickou kópiou pôvodných dverí (pôvodné boli zavesené na 3 pántoch, súèasné sú
 na 4 pántoch). 
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       Boèné dvere sú vo¾nou rekonštrukciou typovo prispôsobenou hlavným dverám. Pôvodné boli identické     
s dverami vstupov do schodiskových priestorov. Na súèasných dverách je pravdepodobne použité pôvodné 
mrežovanie.

Dvernú výplò severovýchodného vstupu do schodiskového priestoru tvorí jednoduchá plná výplò 
zo smrekového dreva s prieènym spojníkom. Natretá je tmavohnedým náterom. Dvere sú osadené z vonkajšej 
strany. 
      Výplò je sekundárna a pochádza z obnovy v 80.rokoch 20.storoèia (pravdepodobne ide o doèasnú výplò 
nahradzujúcu pôvodnú poèas jej reštaurovania). Primárny vzh¾ad dverí bol identický s výplòami ostatných 
vstupov do schodiskových priestorov (šírka otvoru zodpovedá otvorom do ostatných schodiskových 
priestorov)

Dverné výplne vstupov do priestorov južného a severozápadného schodiska sú vyhotovené z dubového 
2

dreva. Dvere sú delené na tri èastí v pomere ¼, /  a ¼ . Stredná a krajná èas� dverí je z vnútornej strany pevne 4

spojená kovovými pásovinami v jeden celok tvoriaci krídlo dverí. Dvere tak tvoria dve krídla osadené 
na závesy z vonkajšej strany. Stredná èas� dverí je do polovice presklenená. Jej presklenie tvorí vsadený 
kovový rám z profilovaných železných prútov delených vodorovnými a zvislými prieènikmi na 20 

2obdåžnikových polí zasklenených èírym sklom s gitovaním. Krajné èasti sú z /  presklené a delené drevenými 3

prieènikmi na 6 obdåžnikových polí zasklenených èírym sklom a prichyteným drevenými lištami. 
Spáry medzi dverami sú prekryté poloblúkovými lištami zdobenými zárezmi v tvare obráteného písmena V. 
Presklenie strednej èasti je chránené kovovou mrežou prichytenou k dverám z vonkajšej strany klincami       
so štvorcovou hlavou a šraubom pod tyèovinou. Spodná èas� dverí je chránená železným okopovým plechom 
prichytenými k dverám v strede klincami s hranatou hlavièkou a po okrajoch skrutkami. Dvere nemajú 
zachované štítky ani k¾uèky.
   Dverná výplò severného schodiska je kompaktne zachované a zachovaný je aj samozatvárací 
mechanizmus. Na dvernej výplní južného schodiska chýba zasklenie krajných èastí, ktoré je sekundárne 
vyplnené tenkým plechom. Drevná hmota je v dolnej èastí dverí do výšky 10-15 cm silne deštruovaná a aj 
chýba. V dolnej polovici spod náteru je vidie� sèernanie povrchu drevnej hmoty ako dôsledok hnilobných 
procesov. Konštrukèné spoje sú rozsušené a vidite¾né sú špáry. Kovové oplechovanie okopových èastí sú 
skorodované a vidite¾né sú menšie úbytky.  Obe dverné výplne sú z exteriérovej strany natreté èerveno-
hnedým polokrycím náterom, ktorý pretiera aj kovové èasti. Na vnútornej strane pod tmavohnedým 
sekundárnym náterom identifikujeme primárny lesklý èierny náter (sonda I 96). 
    Obe dverné výplne sú pôvodné a sú funkèné. Na dverách v drevnej hmote sú vidite¾né odtlaèky pôvodných 
štítkov. Prichytenie okopových plechov klincami s hranatou hlavièkou je primárne a chýbajúce klincovanie je 
nahradené skrutkami. Èervenohnedý náter z exteriérovej strany je sekundárny, pochádza z obdobia obnovy 
synagógy v 80.rokov 20.storoèia. Primárnym náterom bol èierny lesklý náter identifikovaný na interiérovej 
strane.
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4.3. VYHODNOTENIE VÝSKUMU INTERIÉRU A 
ZHODNOTENIE TECHNICKÉHO STAVU

    Synagóga bola postavená modernou technológiou železobetónu. Centrálny priestor tvaru štvorca je 
zastrešený kupolou na pendantívoch. Výška kupoly v interiéri je 21m a zaklenuje priestor 16 x 13 m. Kupola 
je osvetlená oknami tamburu. Obvodové múry sú tehlové o hrúbky 80cm. Centrálna kupola, ståpy tamburu a 
pendantívy sú železobetónové. Železobetónové sú aj stupòovité empory, ktoré nesie 6 železobetónových 
ståpov obložených èervenými mramorovými platòami.  Na železobetónovej konštrukcii stupòovitých empor 
sú na �ahadlách zavesené rabitzove stropy. Z rabitzu sú vytvorené aj parapety empor. Hrúbka vrstvy                
s rabitzom je 2 až 4cm, ve¾kos� ôk železnej siete je 4x4cm.
      

MALIARSKA VÝMA¼BA

Omietková vrstva
     Podkladom pre výzdobu stien je vápennocementová omietka. Omietka je pomerne tvrdá, jemnozrná 
svetlosivého sfarbenia s ve¾kos�ou zàn do 0,1cm. Hrúbka omietky je do 2cm. 
      Omietku rabitzových konštrukcií- parapetov galérií a stropov v predsieni a pod galériami tvorí ve¾mi 
tvrdá cementová omietka svetlosivého sfarbenia. Jej hrúbka je 2 až 3 cm, výstuž je ø 3 mm s ve¾kos�ou ôk 
4x4cm.

       Primárne omietky sú v dobrom stave, identifikujeme tieto poškodenia:
Zateèenia
-  na západnej stene svätyne vo výške parapapetu (5m) je vidite¾né silné zateèenie zo strechy
- na východnej steny svätyne je omietka silne deštruovaná a je preomietnutá novou omietkou z poslednej 
obnovy
-  na severnej a východnej stene južného schodiska na 2.np. je vidite¾né silné zateèenie zo strechy 
Vzlínajúcu vlhkos�
- na stenách schodísk 1.np je vidie� vzlínajúcu vlhkos�, ktorá spôsobuje rozrušenie povrchu omietky a 
farebných náterov. V roku 2010 bola riešená sanácia v rámci, ktorej bola realizovaná injektáž z interiérovej 
strany s vytvorením infúznej clony a aplikáciou sanaèných omietok na stenách interiéru do výšky 60cm.
Statické praskliny v primárnej konštrukcie najmä na južnej stene svätyne. Praskliny identifikujeme aj 
na rozhraní klenbových pásov a  sekundárnych valených klenieb nad emporami a v styku valených klenieb a 
boèných stien. Sondážnym výskumom (sonda I 45) sme identifikovali, že sa nejedná o statické praskliny. 
Praskliny vznikli v dôsledku dilatácie dvoch rozdielnych konštrukcií. V rámci reštaurovania a prinavrátenia 
pôvodného výrazu vyvstáva problém úrovne týchto dvoch konštrukcií, nako¾ko valené klenby predstupujú
o 1,5cm pred klenbové pásy a rozdiel je vyrovnaný novou omietkovou vrstvou.

Výma¾ba
      Výskumom sme sa zamerali na potvrdenie rozsahu zachovania primárnej výzdoby známej z fotografie 
olejoma¾by interiéru od maliara Muszkalya  a kolorovanej fotografie interiéru. Taktiež došlo k dopovedaniu 
detailov výma¾by, ktoré nie sú vidite¾né na archívnych fotografiách. Výma¾ba je realizovaná farbami 
spájanými glejom. V dôsledku zvýšenej vlhkosti v objekte  spojivo farieb degraduje a ma¾ba zvetráva. Miera 
zachovania výma¾by závisí od miery zavlhnutia.
  
Výzdoba kupoly hlavnej sály
       Vzh¾adom na ve¾kú výšku výskum kupoly nebol realizovaný. Z archívnych prameòov vieme, že kupola 
nebola nikdy prema¾ovaná. V konfrontácií s archívnymi fotografiami vidie�, že pod  tamburom absentuje 
ma¾ovaný pás s rovnakým èerveno-bielym pásovým ornamentom ako na valených klenieb nad galériami. 
        Súèasná výzdoba kupoly je pôvodnou výzdobou.

Výzdoba stien hlavnej sály
      Základným náterom všetkých stien 1. a 2.np je sivastý až naružovelý základný náter N1a pre primárnu 
výma¾bu N1b. Naružovelé sfarbenie identifikujeme najmä na chóre, miestnosti pri chóre, schodiskách
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stat ý  èa iac et si ý imárn ý ch a v ô y h ú a  Na 1 p ev o n ch st h je sv lo v . Pr a v ma¾ba je za ov ná  r zn ch r bk ch. .n  j  
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Ko hnc a m è ý ý h d n ý  o  á e e b o n a a- t avo erven  náter s metalov mi viez ami atret  na m drom n t r . Spôso  r zmiestne i   
v s� iezd lad d a¾ i u  V    fo o z b o   0 k  e¾ko  hv  na zák e son  zati  n e je možné rèi�. idie� ich len na t grafii o n vy v 8 .ro och
2 st ro h v o è ). T o l j  i l a  h a   o  ¾ o iac so t n m e¾ e  0. o èia (arc í ne f to .13  v ri i u zv s é r dy s viezd mi v dv ch ve k st h-  s rieda í v k j
a v  n c M d ý n v o n d re r p i u árn n ri ch o o  d och me ší h.  o r  áter zh¾ad m a ob p e ojen e so sek nd ymi átermi p  i  dstraò vaní
d ad a a za v a sa l èk ho p áv cho áv  v odt a oc .

pPara et  rn a v ú o a  n retý tma si ý y m.je z ho ej  n t rnej str ny at  vo v m až èiern m nátero  
   Vý ¾ a     ma b  N2 

c   a pKon ha a p ra et- o p d n reštau an o l  r k 9  ret t et m o  áterob la ravdepo ob e pri rov í ko o o u 1 48 p re á sv lý m drým n m, 
o v  h y o hobma¾ vá ajúcim zlátené viezd  na k nc e. 

  a b , 4 t r .      Vým ¾ a N3 N -biele ná e y
  r í n  f t g f h je vid e� j  a o es n i i ý o v  cc      Na a ch v ych o o ra iác  i a typ  r zmi t en e sv etidiel umiestnen ch v  ýške a 3m.

Vý o a en äzd b  sti  sv tyne
   P i á u     r m rn  výma¾bu N1 r tvo í:
È l á j ž  ae n  u ná sten  o t v ru l mu e o n n  že  sp ý l ru v fareb  - m drý ná er. Ot or chó  e j  r ame t zlo ný z po ájan ch po k ho  ne
èl n  a t av erv , ze e , o ?, zelen  ás e o men d p m m  e ený n  m oè ený  l ný m drý ý a èierny p . V d¾a rna tu po  ri árny modrým
á ero i en fi u e k u v t a y o ejo o l t ia.  zn a z� h  j v d e n t m d ti k j me r ho é v r  l véh  z á en  Ich vý am  v a  k primárne  ýz ob sme 
e d k ali  í e  g  b u Mu la p ed ch s en ú o in i entifi ov . Na arch vn j foto rafii o raz  szka ya vidie� r elenie plo y t y v r vn  
a e o en sp rap t v èerv ým pá om. 
a n d e v o  stZ slepe é po stavc  r hu ien- mo  n . Aj t  p  p má n m mo m n  i en fi u edrý áter  u od ri r y drý áterom d ti k j me 

h é  éh z áten a st v j p a ick  d e j z b  n ú u n ýkru ov  tvary olejov o l i . Pod a ec e l st y, ri k e do ený ka el rami, ko èen  je 
l g n n ätk . V an n i j me l j v me alo z á en n  3 4 Na í npo y o ál ou p ou k elúrach ide t fiku e  o e o é t vé l t ie (so da I 2 ,I 2 ). arch v ej 

o r f r zu l k b n t l v o z á en l o  p o anf tog a ii ob a  Muszka aya vidie� om i áciu me a o éh  l t ia so ze en u ú rav u k elúr.
B è st no né e y  v k m i e i me p é  b o en o ame z v ej k en- vo ýš e 3 d ntif kujeme frag nty ásov ho iel -èerv éh  orn ntu alen  l by 
(so a I 3 7 . žš e sa n á j  u e o mi t y tnd  1,I 4 )  Ni i  ach dza ú ž l n n všie o e k  s bielymi ná ermi. 
    a í y g  vid e  ýz b l n k en y b e o è n a m ž p o h     N  arch vn ch foto rafiách i � v do u va e ej l b i l - erve ým orn mento a  o p dla u.
        m b  N2 N3Vý a¾ u v á er e  sú d t k a ž len t   t orí svetlomodrý n t , ïal j  i en ifi ov né u   biele ná ery ,N4.
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Výzdoba aron-ha kodeš
     Primárnu výzdobu N1 tvorí zlátenie hliníkovou fóliou so žltou lazúrov imitujúcou zlato. 
realizované na olejovom podklade okrovej farebnosti a tvorí podklad pod šablónovú dekoratívnu výzdobu. 
Výma¾ba je realizovaná v zelených, modrých a hnedých tónoch. Horná èas�- parapet chóru je rozdelená 
na 7 obdåžníkových èastí. V obdåžníkoch nad pilastrami sú zobrazené ornamenty ma¾ované v sivo-bielych 
tónoch spôsobom grissaile. Rozvrh je dobre vidite¾ný na fotografii z pamiatkového výskumu z 80.rokov 
20.storoèia (foto è.13). Miera zachovania výzdoby aj napriek miernemu prešúchaniu je pomerne ve¾ká. 
K miernemu poškodeniu dochádza aj pri mechanickom odstraòovaní dobre naviazaného vápenného náteru 
prekrývajúceho výzdobu.  Výzdoba z èelnej steny pokraèuje do niky aron-ha kodeš, ktorú z vnútornej strany 
lemuje 10cm široký okrový a 3cm široký okrovo zlatý pás. Plocha niky  je natretá sýto èerveným náterom 
(sonda I 27). 
        Výma¾ba N2  ponecháva pôvodnú výzdobu. 
        Výma¾ba N3- obnova v 80.rokov 20.storoèia zabieluje primárnu výma¾bu.

Výzdoba parapetov galérií a stropov pod emporami
   V primárnej výma¾be N1 sme identifikovali úpravu povrchu metalovým zlátením na olejo-
vom podklade. Zlátenie je zväèša prešúchané a odkrytý je okrový podkladový náter. Na konkávnej èasti je 
zlátenie zväèša zoxidované a tak sfarbené do zelena. Na parapete východnej boènej galérie sme identifikovali 
fragmenty ornametálnej výzdoby (sonda I 52), ktorú tvorila èierna lineárna kresba. Sèasti je vidite¾ná 
na kolorovanej fotografií a fotografií obrazu od Muszkalaya. Zlátenie schádza až k prekladom. 
Preklady sú natreté tmavosivým až èiernym náterom a klenby pod galériami modrým náterom. 
Vnútorné strany parapetov sú natreté tmavošedým náter, vrch bielym. 
Identifikované nátery sú zachované v stenèenej vrstve. 
        Výma¾ba N2 prema¾ováva všetko svetlosivomodrým náterom.
        V ïalších výma¾bách N3 identifikujeme len biele nátery.

Výzdoba valených klenieb
       V primárnej výma¾be N1 na klenbových pásoch medzi pendantívmi identifikujeme horizontálne pásy 
s oblúckovým vlysom s farebným striedaním cerveného a svetlosivého vlysového pásu. Pásy však 
nepokracujú na valené klenby. Fragmenty výzdoby identifikujeme aj na bocných stenách svätyne.
Výzdoba je dobre zachovaná, poškodená je len pekovaním.
       Na valených klenbách identifikujeme sekundárnu omietku na rákosových rohožiach a drevenom dosko-
vaní s bielymi nátermi. Úroveò omietky je asi o 1,5cm nad úrovòou omietky na klenbových pásoch.
       Výmal ba N2 premal ováva primárnu výma¾bu svetlým cervenkastým až ružovým náterom. 
       Výmal ba N3, N4 sú už len biele nátery(2).

      V rámci výskumu vyvstala otázka primárnosti valených klenieb nad emporami. Stropná konštrukcia sa 
nachádza len v tejto èasti stavby a nekorešponduje z konštrukciou stropov v synagóge- rabitzovými stropmi. 
Na fotografiách zo zaèiatku obnovy z 80.rokov 20.storoèia vidie� chýbajúce valené klenby nad svätyòou a 
východnou emporou. Nad svätyòou sú vidite¾né železné �ahadlá visiace zo strešnej konštrukcie a v napojení 
na boèné steny svätyne vidie� zvyšky železnej sie�oviny. Na základe týchto faktov usudzujeme, že pôvodné 
valené klenby z rabitzu zo železnou sie�ovinou boli pri obnove v dôsledku zlého technického stavu odstránené 
a nahradené touto novou konštrukciou. 

Výzdoba vstupných predsieni
       V primárnej výma¾be N1 identifikujeme tmavosivý náter stien a klenieb. Hrany klenieb a rohy stien sú 
olemované 5cm širokou èervenou linkou. Do výšky 2m identifikujeme èervenkastý sokel s èerveno-
okrovými fàkancami. Od sivého náteru je oddelený rovnakou èervenou linkou aká je na klenbách. Výma¾ba 
je zachovaná fragmentárne.
        Sekundárne je výma¾ba pretretá len bielymi nátermi.

Výzdoba priechodné predsiene boèných vstupov
      V primárnej výma¾be N1 identifikujeme svetlosivý náter klenieb a sivohnedý náter stien. Klenby sú 
pri stenách lemované 2cm širokou èiernou linkou. Výma¾ba na klenbách je pomerne dobre zachovaná,

Zlátenie je 
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na stenách fragmentárne.
        Sekundárne je výma¾ba natretá len bielymi nátermi.

Výzdoba stien schodísk
        V primárnej výma¾be N1 identifikujeme:
Steny- na základnom ružovkastom nátere N1a je oranžový náter N1b. Výma¾ba stien je zachovaná 
v odtlaèkoch, výma¾ba na 1.np je silne zvetraná a opadáva.
Trojica združených okien- v nadpraží identifikujeme 10cm širokým lem pozostávajúcich z dvoch radov 
gulièiek-èierne gu¾ky a zelený lem (sonda I 88). Lem pravdepodobne lemuje okná po celom obvode. 
Lemovanie je dobre zachované no dôsledkom dobre naviazaných sekundárnych náterov pri ich odstraòovaní 
opadáva. Na ploche omietky medzi okenným rámom a ostením identifikujeme èierny náter (sonda I 89) 
rovnako ako na oknách empor. Lem s gulièkami identifikujeme aj v nadpraží vstupných otvorov 
a na stene na 1.np v severovýchodnom schodisku. 
        Steny schodísk sú sekundárne natreté už len bielymi nátermi.  

Výzdoba miestnosti pri chóre
   V primárnej výma¾be N1 identifikujeme svetlosivý náter stropu a zelenohnedý náter stien 
(na základnom ružovkastom nátere N1a). Náter zo stropu prechádza v šírke 20cm na boèné steny a od náteru 
stien je oddelený 1cm širokou èiernou linkou. Výma¾ba je zachovaná prevažne v odtlaèkoch. Miera 
zachovania je do 50%.
        Sekundárne sú identifikované len biele nátery.

KAMENNÉ PRVKY

Vstupné podlahy schodísk a toèité schodiská na ženské empory.
Podlahy vstupných èastí schodísk sú vytvorené z umelého kameòa- lešteného terazza s bielym a èiernym 
kamenivom. Nástupná podlaha je po obvode olemovaná 8cm širokým èerveným pásom a podlaha na 2.np 
èiernym pásom terraza.  
        Podlahy sú v dobrom stave bez poškodení.
Schodiskové stupne sú realizované v umelom kameni- terazze s bielym kamenivom. Schodiská sú vytvorené
z kamenných blokov nadväzujúcich na seba. Do stien sú zakotvené zamurovaním. Ve¾ká èas� kamennej 
hmoty je v previse a kamenné platne na seba dosadajú zasekanou plochou – zubom. Z prednej nekotvenej 
strany sú spájané kovovým zábradlím. Kamenné bloky schodov sú opracované- majú drsnú naš¾apnú plochu 
a zaleštenú hranu. Spodné podh¾adové plochy sú hrubo opracované ošpicovaním. Stupne sú v dobrom stave, 
zneèistené povrchovými neèistotami. Miera zachovania zodpovedá miere používania.

Schody a stupòovité podlahy galérií
        Základom je železobetónová konštrukcia s prekladmi. 
Podlahy pod lavice sú na povrchu upravené tenkým cementovým náterom, ktorý je na povrchu hladený. Náter 
je takmer celoplošne rozpraskaný a oddelený od základu.  Je to primárna úprava podláh pod lavice. 
Schody a podlahy medzi lavicami sú realizované na mieste. Sú realizované do strateného bednenia. 
Realizované sú z umelého kameòa- lešteného terazza šedého sfarbenia, ktoré je olemované 8cm širokými 
èervenými pásmi terraza. Remeselné spracovanie je oproti schodiskám na ve¾mi nízkej úrovni- niektoré 
stupne sú krátke a vyosené, povrch podláh je mierne zvlnený, schody majú hrubé a nezapracované vonkajšie 
hrany- poèítalo sa s prekrytím lavicami. Na schodoch severnej empory sme identifikovali aj odtlaèky              
po odsadení lavíc. 
      Schody a podlahy sú v dobrom stave, pri dverných otvoroch schodísk sú vidite¾né praskliny. Sú to sta-
tické praskliny kopírujúce základne konštrukcií. Povrch schodov a podláh je mierne zažltlý a zneèistený 
neèistotami. Miera zachovania zodpovedá miere používania.  
        Dômyselne sú realizované podlahy bez prahov. Funkciu prahu nahrádza mierne zvýšenie jednej podlahy. 

Stupòovitú podlahu chóru a miestnosti pri chóre tvorí tenký zahladený cementový poter. 
        Podlaha je v dobrom stave, poter nie je popraskaný ako na stupòovitej podlahe empor.
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Podlaha hlavnej sály
      Primárny výraz podlahy poznáme len z fotografie obrazu od Muszkalaya. Tvorila ju terazzová podlaha 
lemovaná èervenými pásmi a pravdepodobne cementový poter pod lavicami.
    Súèasná podlaha je z obdobia obnovy synagógy z 80.rokov 20.storoèia. Je vytvorená zo zaleštenej terazzovej 
dlažby so zelenými a okrovými kamenivom. Podlaha južným smerom stúpa èo je vidie� na 1.schodiskovom 
stupni schodiska na bimu. Stupeò je takmer zarovnaný s podlahou.

Podlaha svätyne a bimy, postranné schodiská do svätyne
Podlaha svätyne. Primárny výraz poznáme len z fotografie obrazu od Muszkalaya. Bola rovnaká ako 
v hlavnej sále z lešteného terazza s èervenými lemami. Pod¾a nálezu v sonde I 30  predpokladáme jej úpravu- 
zvýšenie doliatím betónovej vrstvy až o 18cm. 
        K sekundárnym úpravám podláh došlo pri obnove v 80.rokoch 20.storoèia.
Podlaha aron-ha kodeš  je zvýšená o schodiskový stupeò z umelého kameòa- terazza.
Podlaha bimy. Poznáme len z pôvodných projektov na ktorých vidie� vyvýšenie priestoru reèniska 
pravdepodobne dreveným stupòom.
Postranné schodiská do svätyne. Primárne sú vytvorené z umelého kameòa- terazza upravené ako všetky 
schodiská (drsná náš¾apná plocha a zaleštené hrany). V súèasnosti sú natreté sivým olejovým náterom. 
Z dôvodu zvýšenia podláh vo svätyni a v hlavnej sále došlo k zvýšeniu horného stupòa a zníženiu prvého 
stupòa západného schodiska. Výška 1.stupòa je tak len 2cm. 
Balustrádové zábradlie bimy nie je zachované. Jeho tvar a farebnú úpravu poznáme z archívnych fotografií. 
Bolo pravdepodobne vymurované a farebne upravené olejovým náterom imitujúcom mramorovanie. Ståpy 
boli vyzdobené okrovým a podstavec a parapet tmavo èerveným mramorovaním.

Podlaha predsiení
     Primárny výraz podlahy nepoznáme. Predpokladáme, že bola rovnaká z ostatnými podlahami a bola 
z lešteného terazza s èervenými pásmi.
V súèasnosti je vydláždená dlažbou z prírodného kameòa- kubánskeho mramoru. Podlaha bola zvýšená o hrúb-
ku dlažby 2-3cm. Svedèí o tom nález odpíleného spodku dverí do hlavnej sály (nález è.5).
        Podlaha je v dobrom stave bez poškodení.

Piliere pod emporami sú obložené 12 kamennými platòami z èerveného mramoru. Je to primárna úprava 
ståpov. Platne na niektorých pilieroch chýbajú. Doplnené sú v štukovej vrstve upravenej náterom imitujúcim 
mramoráž.

 

DREVENÉ PRVKY

Dverové výplne dverných otvorov na schodiská,ženské empory,do miestnosti pred chórom a modlitebni
       Tvoria ich plné dvere zo smrekového dreva. Celkovo je v interiéri 7 dverí. Dvere majú hliníkové štítky a 
k¾uèky a sú natreté len tmavohnedý náter. Na zárubniach sa pod tmavohnedým náterom nachádza ešte èierny 
pololesklý náter. Na archívnych fotografiách dverí v modlitebni a vstupov ved¾a aron-ha kodeš (foto è.13,20) 
z/pred obnovou v 80.rokoch 20.storoèia vidie� pôvodné dvere. Dvere mali by� v intenciách zámeru obnovy 
pravdepodobne odnesené na reštaurovanie a súèasné dvere mali by� len doèasným riešením. 
        Pôvodné dvere sa nezachovali. Zachovali sa len pôvodné zárubne. Dvere a zárubne boli primárne natreté 
èiernym pololesklým náterom.

Dverové výplne do predsiení a hlavnej sály sú kyvadlové delené 3.vodorovnými prieènikmi na 4 polia. 
Majú zachované kovové madlá a sú natreté hnedým náterom. Spod hnedého náteru presvitá èierny pololesklý 
náter. Na archívnej fotografii è.17 z/pred obnovou v 80.rokoch 20.storoèia vidno pôvodné dvere delené 
vodorovnými a zvislými prieènikmi na 4 x 6 polí. 
        Zachované dvere sú pôvodné a prieèniky boli pri obnove v 80.rokoch 20.storoèia odrezané (nález è.3,4 ).
V dôsledku zvýšenia podláh v predsieni a hlavnej sále bolo zo spodku dverí odrezaných cca 3cm drevenej 
hmoty a boli odstránené medené okopové plechy. 
Primárnym náterom N1b  je èierny pololesklý náter (nález è.3). Primárne tvorilo vstup do hlavnej sály 
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5 dverí (archívne foto è.16). Troje stredné dvere boli pri obnove v 80.rokoch 20.storoèia odstránené a otvory 
boli zamurované.  Dvere sú v dobrom stave.

KOVOVÉ PRVKY

Zábradlia schodísk na ženské empory
Zábradlia tvorí vodorovná a zvisle skladaná tyèovina v hornej a dolnej èasti spájaná nitovaním k pásovine. 
Kotvená je do každého druhého schodu priskrutkovaním zvislej pásoviny.  Dekoratívnu výzdobu tvoria terèe 
z vyseknutými motívmi. 
     Primárnym náterom N1b je èierny náter tyèí a pásoviny v kombinácii so zeleným náterom terèov. 
Podklad tvorí èervený pravdepodobne míniový náter (sonda I94). Madlo je drevené natreté èiernym 
klavírovým lakom. 
        Zábradlie je v dobrom stave bez poškodení. 
        Kovová èas� zábradlia je sekundárne natretá èiernym náterom.
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4.4. VYHODNOTENIE VÝSKUMU INTERIÉRU MODLITEBNE
A ZHODNOTENIE TECHNICKÉHO STAVU

MALIARSKA VÝMA¼BA

Výzdoba stien a valená klenba.
Primárnym náterom N1b je na klenbe hnedý, na stenách tmavomodrý a na ståpoch èierny náter. Ostenia 
okenných otvorov sú natreté zeleným náterom.
V sekundárnej úprave identifikujeme svetlomodrý náter z obdobia obnovy v 80.rokoch 20.storoèia. 

DREVENÉ PRVKY

Dverná výplò hlavného vstupu je drevená osadené v záklenku lomeného oblúka èomu je prispôsobený aj jej 
tvar. Dvere sú delené vodorovnými a zvislými prieènikmi na 28 polí. Nad dverami je umiestnený svetlík
 s vitrážou s èíreho skla v olovených pásikoch.
       Dvere sú pôvodné, v dobrom stave.

Dverné výplne do boèných priestorov.
Tvoria ich plné drevené výplne s vodorovným prieènikom. Sú rovnaké s výplòami v schodiskách v synagóge. 
Na dverách identifikujeme len jeden hnedý náter, na zárubòach pod sekundárnym hnedým náterom 
identifikujeme èierny lesklý náter. 
   Dvere sú sekundárne z obnovy v 80.rokoch 20.storoèia. Predpokladáme, že pôvodné dvere boli 
pri obnove vymenené a nové dvere sú osadené do pôvodných zárubni. Pôvodné dvere sú vidite¾né                 
na archívnej fotografii   

Okenné výplne sú drevené. Po stranách vstupu sú dve pravouhlé okná ukonèené lomeným oblúkom,
v boèných priestoroch sú obdåžnikové okná. Sú delené èlenené prieènikom a stojkou. Zasklenené sú èírym 
sklom. Na oknách identifikujeme primárnu úpravu èiernym lesklým a sekundárnym hnedým náterom.         
       Okná sú pôvodné,  sú v dobrom stave, drevná hmota je bez poškodení.

Drevené lavice.
   V modlitebni je zachovaných 12 radov. Majú sklopné sedáky. Na parapetoch sú vidite¾né èísel-
né oznaèenia lavíc. Sú v dobrom stave bez poškodení, pretreté sekundárnym hnedým náterom. Primárnym 
náterom je èierny lesklý náter.
       Lavice sú pôvodné a pravdepodobne sú prenesené zo synagógy.

KOVOVÉ PRVKY

   Nachádzajú sa  na dverných a okenných výplniach. Dvere majú novšie štítky s  k¾uèkami a 
vrchný prídavný zámok. Pod novším štítkom je vidite¾ný odtlaèok pôvodného štítku. Pod hlavným zámkom 
je zachovaný pôvodný prídavný zámok. Dvere majú zachovaný aj samozatvárací mechanizmus, ktorý nie je 
funkèný. Okná majú zachovaný pôvodný rázvorový mechanizmus s kovovými okami, k¾uèky a pánty.
      Z exteriérovej strany sú na dverách a oknách osadené mreže, ktoré sa javia sekundárne. Na fotografiách 
z/pred obnovy 80.rokov 20.storoèia sa však nenachádzajú (archívne foto è.8). 
       Na svetlíku dverí sa nachádza kovový ornament. Je kompaktný a na povrchu silne skorodovaný. 

è.20  a boli rovnaké s  dverami v synagóge. 



4.5. GRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA

Zoznam  priložených grafík

-   materiálové zloženie- severná fasáda M 1:120
-   materiálové zloženie - východná fasáda M 1:120
-   materiálové zloženie- južná fasáda M 1:120
-   materiálové zloženie- západná fasáda M 1:120                                                                                                                                                                    

-   analýza vývoja - severná fasáda M 1:120                                                                                    
-   analýza vývoja - východná fasáda M 1:120                                                                 
-   analýza vývoja - južná fasáda M 1:120                                                                   
-   analýza vývoja - západná fasáda M 1: 120          

-   poškodenie primárnych vrstiev - severná fasáda M 1:120                                                                                     
-   poškodenie primárnych vrstiev - východná fasáda M 1: 120                                                                 
-   poškodenie primárnych vrstiev- južná fasáda M 1:120                                                                    
-   poškodenie primárnych vrstiev- západná fasáda M 1: 120                                                                  
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5. Základný cie¾, charakteristika a rozsah rešt.

  Objekt synagógy je zachovaný intaktne takmer v pôvodnom výraze. Zachované sú primárne hmoty, 
okenné a dverné výplne, vitráže, farebné zasklenia okien, dlažby, kamenné a drevené prvky, omietkové a 
štukové vrstvy a maliarske výzdoby. 

     Cie¾om reštaurovania bude prioritne zamedzenie degradácie a deštrukcie a následné konsolidovanie 
primárnych hmôt a vrstiev. 

  Ïalším cie¾om bude sanácia hmotnej podstaty v maximálnej možnej miere, obnovenie pôvodných 
estetických hodnôt a autentického slohového výrazu v intenciách použitých technológií a materiálov            
zo zaèiatku 20.storoèia. Záchrana jestvujúceho originálu a prezentáciu s obnovením kvalít a výrazu je možné 
dosiahnu� len prostredníctvom odborného reštaurovania, realizovaného kombináciou metód a postupov 
konzervátorských, konsolidaèných a rekonštrukèných. Rekonštrukèné postupy budú uplatnené iba v nutnej 
miere - hlavne v èastiach rozsiahlejších deštrukcií a absencií primárnych vrstiev nevyhnutne odstránených     
z dôvodu ich totálnej deštrukcie. 

Vzh¾adom na identifikáciu prasklín v konštrukciách exteriéru a interiéru navrhujeme vypracova� 
statický posudok .

Na jednotlivých architektonických prvkoch navrhujeme realizova�:

EXTERIÉR

Omietky a štuka: 
-   oèisti� od sekundárnych náterov
-   odsoli� zasolené èasti
-   konsolidova� omietkové vrstvy
-   doplni� chýbajúce omietky a štuky

Sekundárne okenné výplne na emporách  
     A: ponecha� a rámy farebne upravi�
     B: zrekonštruova� vitráže pod¾a zachovaných výplní na severnej empore. 
-  
Primárne kovové okenné výplne a kovové prvky:
-   oèisti� od korózie
-   vyrovna� pokryvené èasti
-   doplni� chýbajúce èasti
-   ošetri� a zastabilizova� povrch
-   farebne upravi� zatónovaným lazúrnym náterom

Primárne dverné výplne: 
-   doplni� drevené èasti a konštrukène spevni�
-   obnovi� pôvodný náter 

Sekundárne dverné výplne:
(hlavné vstupné, boèné dvere a dvere do severovýchodného schodiskového priestoru)
     A: ponecha� a farebne upravi� k farebnosti primárnych dverí
     B: zhotovi� kópie pôvodných dverí

Kamenné prvky:
-   nahradi� deštruované stupne novými stupòami identického zloženia a farebnosti
-   rekonštruova� schodisko do severovýchodného schodiskového priestoru
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základný cie¾ a rozsah reštaurovania

INTERIÉR

Maliarsku výma¾bu navrhujeme reštaurova�. Na valených klenbách nad emporami navrhujeme 
rekonštrukciu maliarskej výma¾by. Výškovú úroveò medzi sekundárnou konštrukciou valenej klenby a 
klenbovým pásom 1,5cm navrhujeme prizna� a spoje rieši� pružným spôsobom. Ïalej navrhujeme:
-   sanova� poškodené a degradované omietky
-   odstráni� sekundárne vrstvy 
-   doplni� chýbajúce omietky 
-   opticko-výtvarne sceli� primárne farebné vrstvy nápodobivou retušou 
-   rekonštruova� primárne výma¾by v èastiach s nezachovanou výma¾bou

Primárne dverné výplne:
-   doplni� drevené èasti a dvere konštrukène spevni�
-   doplni� prieèniky
-   odstráni� sekundárne nátery 
-   obnovi� pôvodný náter
-   doplni� okopové plechy

Sekundárne dverné výplne na schodiskách:
    A: farebne upravi� k farebnosti pôvodných dverí
    B: odstráni� a nahradi� kópiami pôvodných dverí

Zábradlia:
-   oèisti� od sekundárneho náteru
-   v prípade korózií povrch zastabilizova�
-   povrch farebne upravi� náterom pod¾a zachovaných nálezov

Podlaha bimy:
-   odstráni� sekundárnu betónovú vrstvu

Podlaha v hlavnej sále a predsieni:
    A:ponecha� súèasnú dlažbu
   B:odstráni� sekundárnu dlažbu. V prípade nálezu pôvodnej podlahy, podlahu ponecha� a zrekonštruova�. 
Inak prispôsobi� budúcemu úèelu synagógy. Nové podlahy navrhujeme realizova� priedušným spôsobom, 
aby vlhkos� nevzlínala do stien.

Podlaha na emporách:
-  odstráni� oddelený cementový poter zo stupòovitých podláh empor a doplni� novým cementovým poterom 
a povrch zahladi�.

Terazzové schody a podlahy na emporách:
-   povrch oèisti�, napenetrova� a prelešti�    
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základný cie¾ a rozsah reštaurovania

5.1. GRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA ROZSAHU REŠTAUROVANIA 

-   èelná fasáda M 1:120
-   èelná fasáda M 1:120
-   východná fasáda M 1:120    
-   južná fasáda M 1:120
-   západná fasáda M 1:120                                                                                                                                                                    
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6. Návrh na reštaurovanie
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6.1. REŠTAUROVANIE OMIETOK A ŠTUKOVÝCH PRVKOV FASÁD

1.    Oèistenie povrchu omietok od sekundárnej vrstvy Dikoplastu kombináciou chemického èistenia a tlaku   
       horúcou vodnou parou.
2.    Oèistenie odhaleného muriva od mikroorganizmov prostriedkom KEIM Algicid – plus.
3.    Odstránenie ve¾mi zvetraných èastí omietok najmä v soklových èastiach. 
4.    Odsolenie zasolených èastí muriva a omietok 3 násobnými zábalmi s destilovanou vodou a fungicídom.  
5.    Povrchové spevnenie zvetraných omietok viacnásobným náterom KEIM Fixatív. 
6.     Doplnenie omietkových vrstiev:
          -  doplnenie spodnej vrstvy vápennocementovou omietkou.
          -  doplnenie sivej vrchnej štruktúrovanej vrstvy vápennocementovou omietkou  s prímesou uhlíkatej
    èerne. V prípade doplnenia ve¾mi tenkých vrstiev navrhujeme použitie KEIM restuaro-    
   Top sivej farebnosti (minerálna reštaurátorská suchá  hmota s hydraulickým spojivom pre finálnu    
       úpravu povrchových èasti kameòa)- pod¾a potreby.
7.  Dodatoène farebné scelenie doplnených omietkových vrstiev farebným lazúrnym náterom KEIM   
       Restauro-Lasur- pod¾a potreby.
8.    Ošetrenie vodou atakovaných plôch hydrofóbnym náterom KEIM Lotexan-N.

6.2. REŠTAUROVANIE MALIARSKEJ VÝMA¼BY V INTERIÉRI 

1.    Oèistenie povrchu omietok od sekundárnych vrstiev mechanicky.
2.    Doplnenie fragmentov chýbajúcich omietok v plochách stien vápennocementovými  omietkami.
3.    Povrchové spevnenie zvetraných omietok viacnásobným náterom KEIM Fixatív.
4.    Výtvarno optické scelenie malieb nápodobivou retušou.  Retuš bude realizovaná  minerálnymi farbami   
       KEIM Soldalit  s pritónovaním do potrebného farebného tónu. 
5.    Rekonštrukcia chýbajúcej výma¾by minerálnymi farbami KEIM Soldalit.

6.3.  REŠTAUROVANIE DVERNÝCH VÝPLNÍ

1.   Odstránenie sekundárneho hnedého náteru mechanicky a chemicky- pod¾a potreby. 
2 .   Konštrukèné spevnenie drevených èastí- pod¾a potreby.
3.    Doplnenie a rekonštrukcia chýbajúcich drevných hmôt- pod¾a potreby.
4.   Doplnenie chýbajúcich èastí dverí- prieènikov budú realizované s rešpektovaním pôvodného charakteru 

budú spájané lepením, èapmi a drevenými  úchytmi pod¾a pôvodných kotvení- pod¾a potreby.
5.  Stabilizácia uvo¾nených prvkov a spojov sa bude realizova� po odstránení starších, už nevyhovujú-    
       cich konštrukèných prvkov lepením  a v prípade potreby  drevenými kolíkmi.
6.    Výtvarno-optické zjednotenie - retuš a rekonštrukcia pôvodného náteru.



6.4. REŠTAUROVANIE EXTERIÉROVÝCH A INTERIÉROVÝCH 
KAMENNÝCH PRVKOV- SCHODÍSK, PODLÁH

1.     Odstraòovanie sekundárnych úprav mechanicky- najmä podláh.
2.     Odstránenie uvo¾nených cementových poterov na stupòovitých podlahách empor mechanicky.
3.     Èistenie od depozitov – lokálne chemicky pomocou èistiacich pást Remmers.
4.     Výmena výrazne rozrušených  a chýbajúcich vonkajších schodiskových stupòov za kópie z  umelého         
        kameòa- terazza.
5.     Tmelenie drobných prasklín a úbytkov terrazovej  hmoty identickou hmotou.
6.     Doplnenie odstránených cementových poterov stupòovitých podláh empor cementovou hmotou.
7.     Výtvarno optické zjednotenie – retuš s použitím lazúr Remmers Funcosil LA a  Silikonfarbe. 
8.     Retuš bude realizovaná lokálne len v nutnej miere s priznaním patiny a opotrebovania.    
9.     Závereèný hydrofóbny náter  prostriedkom Remmers Funcosil SNL.

6.5. REŠTAUROVANIE EXTERIÉROVÝCH A INTERIÉROVÝCH KOVOVÝCH 
PRVKOV- SCHODÍSK

1.     Stabilizácia skorodovaného povrchu. 
2.   Vyrovnanie pokryvených a doplnenie chýbajúcich prvkov. Prichytenie ulomených èastí identickým   
        spôsobom s pôvodnou technológiou.
3.     Závereèná úprava povrchu pritónovaným polyuretánovým lakom.

návrh na reštaurovanie
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7. Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu
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