
Príloha I. : Prehľad reštaurovania od r. 1992

Rok realizácie Charakteristiska projektu Suma /€

Socha svätice, sv.Anna /Kalvársky vŕšok - reštaurovanie  9294

Madona s dieťaťom /Svätoplukovo námestie - reštaurovanie 9294

Súsošie sv. Ján Nepomucký /Dolné Krškany - reštaurovanie 9626
Vir dolorum / pôvodne na Cabajskej ceste - reštaurovanie, vytvorenie 

kópie sochy a stĺpu, konzervácia torza 8962

1996 - 2003 Súbor sôch /Cyrilometodské námestie - reštaurovanie, vytvorenie kópií, 

konzervácia 77437

Pieta / Na Vŕšku - reštaurovanie, osadenie 9958

Sv. Florián /Nám. Kráľovnej Pokoja - vytvorenie kópie 5911

Sv. J. Nepomucký / Župné námestie 3319

Pamätná tabuľa /Na Vŕšku - reštaurovanie, úprava 5982

Súsošie Protest proti vojne /Mestský park Sihoť - čistenie, reštaurovanie

Pomník padlým /park Sihoť - čistenie, oprava 3983

Sv.Ján Nepomucký /areál kostola sv.Martina, Chrenová  - reštaurovanie 3585

Kamenný kríž /Štúrova ul. - reštaurovanie 3014

Kamenný kríž /Štúrova ul. - reštaurovanie 3014

Kamenný kríž /Párovská ul. - reštaurovanie 3014

2003 Oprava súsošia Sv. Ján Nepomucký – Dolné Krškany a výroba 

odcudzených sôch anjelov 3319

Pamätník Ľ. Štúra /Štúrova ul. - rekonštrukcia a odliatie do bronzu 6639

Historický erb mesta /MsÚ v Nitre - reštaurovanie, tmelenie 1670

Pieta /Mestský cintorín/ - reštaurovanie, osadenie  a vytvorenie kópie 2456

2005 Súsošie Protest proti vojne /Mestský park Sihoť - rekonštrukcia 

poškodenej časti a čiastočné odliatie do bronzu 29875

Originál sochy svätice, sv. Anny/vestibul MsÚ - reštaurovanie 3651

Súbor sôch /Cyrilometodské námestie - osadenie, dotvorenie 3319

Reštaurátorský posudok na vybrané diela 664

Sv. Urban / Levická cesta - rekonštrukcia, konzervácia originálu 1992

Súsošie Protest proti vojne /Mestský park Sihoť - osadenie 5311

2007 súsošie Protest proti vojne /Mestský park Sihoť -  obnova architektúry 

súsošia 6639
Súsošie Protest proti vojne /Mestský park Sihoť - búracie, betonárske, 

kamenárske práce  8630
Súbor sôch /Cyrilometodské námestie - očistenie, oprava, úprava 

architektúr 8298
Kamenný kríž /Hornočermánska ul. - I. etapa reštaurovania kamennej 

architektúry 3289

2009

Prostest- Prežijú rok 2000? /Svätoplukovo nám. - vyhotovenie 

betónového základu 4910

Stĺp partnerských miest /Štefánikova tr.- očistenie, odvlhčenie 1990

Rok realizácie Charakteristiska projektu Suma /€

Náhrobné kamene hromadných hrobov obetí bombardovania mesta v r. 

1945 /Mestský cintorín - rekonštrukcia, očistenie

5540

961

Kamenný kríž /Hornočermánska ul. - II. etapa reštaurovania kamennej 

architektúry

1992 -1996

1998

2000

2008

2004

2006



2009 Betlehem - oprava a rekonštrukcia 2150

Pieta /Štúrova ul. - očistenie 600

Sv. Július /Nitra - Janíkovce - rekonštrukcia, konzervácia 8930

Hudobné hodiny /pešia zóna - doplnenie zvučky 2636
Demontáž, odvoz, uskladnenie poškodených umeleckých diel na území 

mesta Nitry 935
Sv. Július /Nitra - Janíkovce - oprava poškodenia 970

Brána - Zoborské listiny, ŠNsvS Zobor - očistenie 2300

Sv. J. Nepomucký / Nitra - Janíkovce - očistenie 1730

Rezbárske dielo Dejiny Nitry  - prvé 4 sekvencie 10000

Sv. J. Nepomucký /Nitra - Janíkovce - vytvorenie kópie 3795

Panna Mária s dieťaťom /Kalvárska ul. - reštaurovanie sochy 1200

Rezbárske dielo Dejiny Nitry - 2 sekvencie 6000

NKP Turecká varta /vrch Borina - zameranie a osadenie kovovej mreže 700

Kaplnka sv. Anny  /Nitra - Dražovce -reštaurovanie sochy 3505

Sv.Ján Nepomucký /Župné nám. - očistenie stĺpu 220

Panna Mária s dieťaťom /Kalvárska ul. - reštaurovanie sochy 1180

Stĺp partnerských miest /Štefánikova tr. - dotvorenie 600
900

Kaplnka sv. Anny  /Nitra - Dražovce - reštaurovanie stĺpu 3185

Reštaurátorský posudok na vybrané umelecké diela 500
Umiestnenie originálov sôch vo vestibule MsÚ v Nitre a v Diecéznom 

múzeu 250

Sv. Florián /Nám. Kráľovnej Pokoja - reštaurovanie kópie 5000

Vir dolorum / Cabajská cesta - premiestnenie do areálu Kostola sv. 

Urbana, Čermáň 433,04

2010

2011

2012

2013

NKP Turecká varta / PD k stavbe, reštaurátorský posudok, vizualizácia - 

spolufinancované z programu Obnovme si svoj dom MK SR

2014

2015








