
 
SKÚŠOBNÝ PORIADOK KOMORY REŠTAURÁTOROV 

zo 7. 4. 2008, 13. 9. 2009, 8. 11. 2010, 14. 2. 2011, 14. 11. 2011 a 11. 02. 2013  
schválený predstavenstvom Komory reštaurátorov 

 
Článok 1 

(1) Skúškou podľa zákona sa rozumie preverenie odbornej spôsobilosti reštaurátorov 
 uchádzajúcich sa o členstvo v komore alebo o zápis do zoznamu autorizovaných 
 reštaurátorov. 
(2) Komora je oprávnená organizovať: 
 a) špecializované skúšky (§ 6 zákona), 
 b) autorizačné skúšky (§ 18 zákona). 
 

Článok 2 
Špecializovaná skúška 

 Špecializovaná skúška je určená diferencovane pre jednotlivé kategórie uchádzačov, 
ktorí majú úplnú spôsobilosť na právne úkony a sú bezúhonní, takto: 
(1) Uchádzači podľa §5 Zákona 200/1994, ktorí získali vysokoškolské umelecké vzde-
 lanie reštaurátorského zamerania v členskom štáte Európskej únie, alebo štáte, ktorý 
 je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo 
 Švajčiarskej konfederácie s titulom akad. mal., akad. soch., alebo magister artis, ale-
 bo MA predložia žiadosť I. o zapísanie do zoznamu členov komory reštaurátorov 
 (zverejnená na webovej stránke KR), diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej 
 skúške v špecializácii, ktorú absolvovali; potvrdenia o vykonaní 3-ročnej odbornej 
 praxe pod dohľadom špecializovaného reštaurátora KR, portfólio – dokumentácie 
 reštaurátorských realizácií na ktorých vykonával reštaurátorskú prax. 
 a) Minimálnymi požiadavkami na reštaurátorské vzdelanie podľa § 5 ods. 2 písm. d) 
 je vysokoškolské umelecké reštaurátorské vzdelanie druhého stupňa zakončené 
 úspešným zložením štátnej záverečnej skúšky vo vzdelávacom zariadení so sídlom 
 v členskom štáte, ktoré trvalo najmenej päť rokov v dennom štúdiu alebo najmenej 
 šesť rokov celkového štúdia z toho najmenej štyri roky denného štúdia. 
 b) Požiadavkám na reštaurátorské vzdelanie vyhovuje aj vysokoškolské umelecké 
 reštaurátorské vzdelanie druhého stupňa získané vo vzdelávacom zariadení so síd-
 lom v treťom štáte, ak vyhovuje požiadavkám podľa písmena a) a uchádzač má tri 
 roky odbornej praxe. 
 c) Ak ide o vzdelanie podľa písmena b), ale ktoré nevyhovuje požiadavkám podľa 
 písmena a) jeho uznanie v Slovenskej republike je možné na základe uplatnenia 
 kompenzačného opatrenia. 
 d) Kompenzačným opatrením je zloženie diferenčnej skúšky, alebo vykonanie adap-
 tačného obdobia. Uchádzač má právo vybrať si kompenzačné opatrenie. Diferenčná 
 skúška je zameraná na preverenie spôsobilosti uchádzača vykonávať reštaurátorské 
 činnosti v rozsahu zisteného rozdielu v obsahu reštaurátorského vzdelania podľa 
 písmena a) a získaného vzdelania uchádzača. Adaptačné obdobie je vykonanie 
 odbornej praxe v rozsahu najviac troch rokov. 
 e) Odbornou praxou je vykonávanie reštaurátorských činností po skončení vzdelá-
 vania pod dohľadom reštaurátora. Odbornú prax na účely § 5 ods. 2 písm. d) Zákona 
 200/1994 možno vykonať v ktoromkoľvek štáte. Odbornú prax podľa ods. 2 písm. 
 a) a odbornú prax ako adaptačné obdobie možno vykonať len v Slovenskej 
 republike pod dohľadom reštaurátora podľa § 5 ods. 1. 
(2) Pri vstupe do komory reštaurátorov je možné žiadať iba o jednu špecializáciu reš-
 taurovania. Každá ďalšia špecializácia je podmienená 3-ročným obdobím odbornej 
 praxe. Obdobia 3-ročnej praxe v príslušnej špecializácii nie je možné zlučovať s 
 obdobím praxe špecializácie inej. 



(3) Uchádzači podľa §11 Zákona 200/1994, ktorí nespĺňajú požiadavku podľa §5 Záko-
 na 200/1994 môže komora zapísať do zoznamu členov komory a vydať osvedčenie 
 na výkon reštaurátorskej činnosti ak je potrebné reštaurovať dielo úžitkového 
 umenia, na aké nie je v Slovenskej republike reštaurátor, alebo ak na reštaurovanie 
 niektorého druhu diel úžitkového umenia neexistuje vzdelávacie zariadenie 
 poskytujúce reštaurátorské vzdelanie podľa § 5a ods. 1 a 2. Skúšobný senát určí a 
 vymedzí rozsah špecializácie, pričom pomenuje či sa jedná o spôsobilosť na 
 reštaurovanie jedného konkrétneho diela alebo o spôsobilosť v špecializácii podľa 
 §11 Zákona. Uchádzači predložia žiadosť II. o zapísanie do zoznamu členov ko-
 mory reštaurátorov (zverejnená na webovej stránke KR), diplom alebo vysvedčenie 
 o záverečnej skúške v špecializácii, ktorú absolvovali; potvrdenia o vykonaní 3-
 ročnej odbornej praxe pod dohľadom špecializovaného reštaurátora KR, portfólio 
 dokumentácie reštaurátorských realizácií na ktorých vykonával reštaurátorskú prax. 
(4) Uchádzači o prijatie do komory reštaurátorov po predložení žiadostí o prijatie a po-
 súdení vyžadovaných dokladov a dokumentácií skúšobným senátom absolvujú 
 skúšku pozostávajúcu z dvoch častí: 1. Písomný test z legislatívy upravujúcej výkon 
 profesie a 2. ústny pohovor, v ktorom sa bude klásť dôraz na schopnosti orientovať 
 sa vo výtvarno-technologickej problematike predmetnej špecializácie a v základnej 
 problematike metodiky ochrany kultúrnych pamiatok. 
(5) Uchádzačom o rozšírenie špecializácie reštaurovania môže skúšobný senát vydať  
 dočasné osvedčenie na reštaurovanie s platnosťou na 4 roky. Uchádzač pracuje v 
 spolupráci alebo pod vedením člena komory s osvedčením špecializovaného alebo 
 autorizovaného reštaurátora v príslušnej špecializácii reštaurovania, ktorý je ako 
 spoluautor garantom odbornosti a zákonnosti konania. Po ukončení 2 realizácií sa 
 môže držiteľ dočasného osvedčenia uchádzať o priznanie riadneho osvedčenia. O 
 predĺžení platnosti dočasného osvedčenia rozhoduje predstavenstvo komory. 
(6) Uchádzači o status spolupracujúcej osoby KR predložia: 
 a) diplom vysokoškolského vzdelania, alebo maturitné vysvedčenie stredoškolského 
 vzdelania, 
 b) tri práce svojej odbornosti zamerané na reštaurovanie umeleckých diel a pamia-
 tok,   
 c) zoznam najvýznamnejších prác svojho odboru zameraných na reštaurovanie ume-
 leckých diel a pamiatok,  
 d) zoznam publikovaných prác z oblasti reštaurátorskej problematiky. 
 Spolupracujúca osoba KR je totožná s odborne spôsobilou osobou podľa §12 od-
stavec 3 Zákona 200/1994. Úspešného uchádzača o status odborne spolupracujúcej osoby 
komora zapíše do zoznamu spolupracujúcich osôb. 
 

Článok 3 
Autorizačná skúška 

(1) Autorizačná skúška sa bude konať spôsobom predkladania referencií o odbornej 
 reštaurátorskej činnosti skúšobnému senátu, 
(2) Základnou a povinnou referenciou sa podľa odseku 1 rozumie reštaurátorská prax. 
(3) Doplňujúcimi referenciami sa rozumejú: 
 a) pedagogická činnosť, 
 b) výstavná činnosť, 
 c) publikačná činnosť. 
(4) Uchádzač na autorizačnej skúške povinne preukáže: 
 a) reštaurátorskú prax predložením zoznamu realizovaných diel a dokumentáciu, 
 ktorá bude reprezentovať jeho reštaurátorskú tvorbu. V zozname zrealizovaných 
 diel musí byť zastúpená reštaurátorská aktivita za posledných päť rokov, ďalej ak 
 má, preukáže: 
 b) pedagogickú prax v reštaurátorskom odbore trvajúcu najmenej tri roky, 



 c) výstavnú činnosť v reštaurátorskom odbore na jednej autorskej výstave alebo 
 dvoch kolektívnych výstavách, 
 d) publikačnú činnosť doložením zoznamu a kópiami článkov s odbornou reštau-
 rátorskou problematikou. 

 
Článok 4 

Členenie špecializácií reštaurovania 
 Na výkon reštaurátorskej činnosti možno získať špecializáciu reštaurovania v jed-
notlivých oblastiach výtvarného umenia, a to v oblasti: 
 
 M a l i a r s t v o: 
M1 –  Reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a 
 exteriéroch historickej architektúry; 
M2 –  Reštaurovanie tabuľovej maľby; 
M3 –  Reštaurovanie závesného obrazu na plátne, alebo inom nosiči; 
M4 –  Reštaurovanie diel na papieri; 
M5 –  Reštaurovanie sklomalieb; 
M6 –  Reštaurovanie vitráží; 
M7 –  Reštaurovanie mozaiky. 
 
 S o c h á r s t v o: 
S1 –  Reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr 
 a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru; 
S2 –  Reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch; 
S3 –  Reštaurovanie drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických člán-
 kov v nadväznosti na historickú architektúru; 
S4 –  Reštaurovanie drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú ar-
 chitektúru; 
S5 –  Reštaurovanie drevených oltárnych architektúr v nadväznosti na historickú archi-
 tektúru; 
S6 –  Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických 
 článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov 
 historickej architektúry; 
S7 –  Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch; 
S8 –  Reštaurovanie kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich 
 omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry; 
S9 –  Reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisia-
 cich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry; 
S10 –  Reštaurovanie štukových plastík; 
S11 –  Reštaurovanie štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v inte-
 riéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry; 
S12 –  Reštaurovanie kovových plastík a kovových prvkov v interiéroch a exteriéroch ob-
 jektov historickej architektúry; 
S13 –  Reštaurovanie kovových plastík; 
S14 –  Reštaurovanie kovových prvkov v interiéroch a exteriéroch objektov historickej ar-
 chitektúry. 
 
 Ú ž i t k o v é  u m e n i e: 
U  1 –  Reštaurovanie kníh; 
U  2 –  Reštaurovanie diel na pergamene; 
U  3 –  Reštaurovanie fotografií; 
U  4 –  Reštaurovanie zlatníckych diel; 
U  5 –  Reštaurovanie keramických diel; 
U  6 –  Reštaurovanie historických textílií; 



U  7 –  Reštaurovanie historických zbraní; 
U  8 –  Reštaurovanie historického nábytku; 
U  9 –  Reštaurovanie historických hudobných nástrojov; 
U10 –  Reštaurovanie historických hodín; 
U11 –  Reštaurovanie skla; 
U12 –  Reštaurovanie kože; 
U13 –  Reštaurovanie diel filmového umenia; 
U14 –  Reštaurovanie historických dopravných prostriedkov a technických pamiatok. 
 Spôsobilosť sa bude udeľovať s upresnením zatiaľ v týchto 4 kategóriách:  
 a. reštaurovanie koľajových vozidiel a zariadení železničnej dopravy.  
 b. Reštaurovanie cestných vozidiel a zariadení cestnej dopravy a MHD,  
 c. Reštaurovanie prstriedkov a zariadení leteckej dopravy,  
 d. Reštaurovanie prostriedkov a zariadení vodnej dopravy.    
 

 
Článok 5 

Zloženie skúšobného senátu 
(1) Členov skúšobného senátu (ďalej len „senát“) menuje a odvoláva predstavenstvo  
 komory. 
(2) Senát má trinásť členov, z toho deväť reštaurátorov a štyroch historikov umenia špe-
 cializovaných na oblasť ochrany pamiatok. 
(3) Senát navonok zastupuje jeho predseda, ktorého volí tajným hlasovaním skúšobný 
 senát spomedzi svojich členov. 
(4) Predseda senátu podpisuje uznesenia skúšobného senátu a organizuje jeho činnosť. 
(5) Podpredseda senátu koordinuje v súčinnosti s predsedom senátu prípravu a priebeh 
 skúšok. Podpredsedu volí hlasovaním skúšobný senát spomedzi svojich členov. 
(6) Všetci členovia senátu majú rovnaký hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje 
 hlas predsedu. 
 

Článok 6 
Činnosti senátu 

(1) Senát po obdržaní požadovanej žiadosti s príslušnými dokladmi a dokumentáciou 
 preskúma ich úplnosť a dostatočnosť, ak: 
 a) predložené podklady spĺňajú požadované podmienky, zaradí komisia uchádzača 
 do skúšobného programu a v lehote najneskôr do 30 dní pred konaním skúšky 
 oznámi žiadateľovi termín jej konania, 
 b) predložené dokumenty nespĺňajú stanovené podmienky, prípadne sú neúplné, 
 skúšobný senát do 30 dní od prijatia žiadosti vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti, 
 c) skúšobný senát zistí, že na základe žiadosti nemôže byť uchádzač zapísaný do 
 zoznamu členov a do zoznamu autorizovaných reštaurátorov komory, oznámi v le-
 hote do 30 dní žiadateľovi dôvod nepripustenia na predmetnú skúšku, 
(2) Senát rozhoduje o započítaní povinnej praxe a uznaní praxe v príslušnej špecia-
 lizácii z predložených dokladov. 
 

Článok 7 
Organizácia skúšok 

(1) Skúšky vypisuje senát najmenej raz do roka pre špecializovanú skúšku a najmenej 
 raz za dva roky pre autorizačnú skúšku. Dva termíny konania skúšok v kalendárnom 
 roku zverejní skúšobný senát najneskôr do 31. januára príslušného roku na webovej 
 stránke komory >Aktuálne. 
(2) Uchádzač si v predpísanom termíne podá písomnú žiadosť (tlačivo umiestnené na 
 webovej stránke komory reštaurátorov) adresovanú kancelárii komory. Zároveň 
 predloží všetky požadované doklady podľa: Skúšobný senát, čl. 2. Skúšky  musia 
 byť vypísané najmenej dva mesiace pred konaním. 



(3) Skúšky vyžiadané nad rámec určených termínov budú podliehať režimu zohľadne-
 nia organizačných nákladov komory súvisiacich s ich realizáciou (cena senátu 
 996,00 EUR). 

 
Článok 8 

Priebeh skúšky a výsledky skúšky 
(1) Rokovanie senátu riadi jeho predseda, alebo podpredseda senátu v neprítomnosti 
 predsedu. 
(2) Uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov sa dostaví na skúšku osobne. Samotná 
 skúška prebieha v dvoch častiach. Prvá časť pozostáva z písomnej skúšky – test z 
 legislatívy upravujúcej výkon profesie (Pamiatkový zákon, vykonávacia vyhláška k 
 Pamiatkovému zákonu, Zákon o Komore reštaurátorov a Základné dokumenty 
 Komory reštaurátorov). Druhá časť pozostáva z posúdenia odbornej spôsobilosti 
 uchádzača v zmysle skúšobného poriadku. Pri ústnej skúške skúšaný prezentuje 
 skúšobnému senátu predkladané reštaurátorské dokumentácie. (Odporúča sa elek-
 tronická forma prezentácie: ppt, pdf.) 
(3) Výsledok skúšky z jednotlivých častí sa hodnotí ako „vyhovel“, alebo „nevyho-
 vel“, podľa celkového stupňa teoretickej a praktickej pripravenosti uchádzača na 
 výkon povolania reštaurátora. 
(4) O výsledku skúšky rozhoduje senát hlasovaním väčšinou hlasov. V prípade rov-
 nosti hlasov rozhoduje hlas predsedu senátu. 
(5) Výsledok skúšky oznámi uchádzačovi bezprostredne po porade predseda senátu v 
 prítomnosti ostatných členov senátu. 
(6) O priebehu skúšky bude vyhotovený protokol, ktorého súčasťou bude hodnotenie a 
 výsledky skúšok. 
 (7) Protokolárny záznam (Protokol) podpisuje predseda a všetci členovia skúšobného 
 senátu; predseda senátu záznam (protokol) odovzdá predstavenstvu komory. 
 Predstavenstvo komory preskúma legislatívny súlad rozhodnutia skúšobného senátu 
 a potvrdí rozhodnutie. V prípade legislatívneho nesúladu predstavenstvo 
 rozhodnutie nepotvrdí. 
(8) Komora do šesťdesiatich dní od úspešného vykonania skúšky odovzdá členovi ko-
 mory osvedčenie o špecializácii reštaurovania. Toto osvedčenie vydá komora po 
 zložení sľubu člena komory a splnení záväzkov uchádzača v zmysle Stanov KR čl.7 
 odstavec (2), (5) a Skúšobný poriadok článok 7 odstavec (3). 
(9) Uchádzač, ktorý neprospel, môže skúšku opakovať. 
(10) Senát určí termín nie kratší ako šesť mesiacov a nie dlhší ako dvanásť mesiacov, v 
 ktorom môže uchádzač opravnú skúšku vykonať. 
 

Článok 9 
  (1) Skúšobný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia predstavenstvom 
 komory reštaurátorov dňa 7. 4. 2008, 13. 9. 2009, 8. 11. 2010, 14. 2. 2011, 14. 11. 
 2011 a 11. 2. 2013. 
  (2) Týmto sa ruší skúšobny poriadok z 11. 5. 2006. 
 

*** 


