Ideový návrh obnovy interiéru farského
kostola Sv. apoštola Bartolomeja vo Veselom
okr. Piešťany

Vypracovala:

Akad.arch. Mária Sabová, február 2022

Pôdorys kostola Sv. Bartolomeja s červeno vyznačenými prvkami, ktoré vyžadujú vylepšenie, resp. odstránenie

Nevhodná poloha spovedníc, ktoré

Dodatočné el. rozvody vo vypuklých

prekrývajú nástenné kamenné epitafy

neestetických plastových lištách

Provizórne prekrytie vstupu do nízkej
krypty pri hlavnom vchode do kostola

Neprimerane mohutný drevený kríž,
nový oltár príliš utopený v presbytériu

Farský kostol Sv. Bartolomeja vo Veselom, okr. Piešťany
je vzácny historický trojloďový objekt, ktorý od svojho vzniku, najneskôr v druhej
polovici XVI. storočia, prešiel viacerými stavebnými a dispozičnými úpravami.
V súčasnosti, po oprave strechy a veže, prišiel čas venovať sa odstráneniu vlhkosti
na obvodových stenách, následne eliminácii plesní a škodlivých látok vo vnútri
objektu. V logickej súvislosti s plánovanými odvlhčovacími zásahmi by bolo žiadúce
revitalizovať interiér celého kostola tak, aby následne zodpovedal modernému
sakrálnemu priestoru 21.storočia. Táto úvodná diagnostika stavu vnútra kostola bola

Dlažba a spôsob kladenia na podeste bočných oltárov neladí s dlažbou v kostole

vypracovaná ako vízia do budúcnosti a poukazuje na najväčšie estetické/ technické
problémy, ktoré je možné vyriešiť, pre povznesenie chrámu a spokojnosť veriacich.

Viditeľné neestetické vonkajšie
rozvody kúrenia, riziko úrazu

Výklenky celoročne využívané na odkladanie
pomôcok na upratovanie kostola

Pôdorys kostola Sv. Bartolomeja s červeno vyznačenými prvkami, ktoré vyžadujú vylepšenie, resp. odstránenie

Celoplošné olejové nátery vzácnych

Duplicita sôch v jednom pohľade, nevhodne

Preplnenosť bočných lodí nábytkom a mini-

Úložné lacné riešenie vhodné skôr pre

historických dverí a portálu do sakristie

rozložené obrazy aj inštalácie ozvučenia

málny výhľad na dianie v presbytériu

sakristiu, pre bočnú loď nedôstojné

Rôzne formáty a vzory kobercov, ktoré
zbytočne zadržiavajú vlhkosť a nečistotu

Nesúrodé kombinácie dreva, kov. trubiek
tehly, textilu, mramoru a PVC-krytiny

Rozmanité provizórne materiálové
riešenie drevených lavíc a čalúnení

Vstup do kostola so zúženými priechodmi,
necitlivo osadený hasiaci prístroj

Pôdorys kostola Sv. Bartolomeja s červeno vyznačenými plochami, odkiaľ nevidieť na obetný oltár, svätostánok nevidieť z bočných lodí takmer vôbec

Základné odporúčania pre obnovu Farského kostola Sv. Bartolomeja vo Veselom, na základe vizuálnej obhliadky v januári 2022:
1. Realizovať odvlhčenie objektu podľa sanačných odporúčaní Ing. M.Pichovej (demontáž exteriér.vzduchového kanála, soklovej dierovanej tehly a drev. obkladov v interiéri, viac otváravých okien, streš. doplnky atď)
2. Urobiť sondu podláh okolo obvod. stien aj za účelom zistenia jednotlivých starších vrstiev podláh, ich hrúbky a zloženie. Podlaha kostola bola pravdepodobne v minulosti položená oveľa nižšie. Ak by sa potvrdili
predpoklady, umožňovalo by to realizovať podlahové kúrenie, napr. systém Rehau pre pamiatkové objekty, s novou dlažbou navrchu.
3. Revitalizovať presbytérium, počnúc novým kamenným schodom( pieskovec), deliacim presbytérium od lode, kamenným schodiskom k tabernákulu, novou dlažbou so zakomponovanými káblami pod povrchom
4. Prizvať reštaurátora k výskumu stratigrafie pôv. oltárov a krstiteľnice a následne ich postupná obnova, odstránenie všetkých nevhodných náterov a inštalácií, obnova epitafov a iných vzácnych detailov v interiéri
5. Na základe odporučenia KPÚ realizovať novú výmaľbu, dispozične a materiálovo vyriešiť spovednice, sedenie pre veriacich v lodiach, pre miništrantov a koncelebrantov v presbytériu, rozmiestniť sochy a obrazy

