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Vážení kolegovia, 
Výbor E.C.C.O. sa stretol v dňoch 4. - 5. marca v Paríži. Hlavnou príležitosťou bola dlho očakávaná možnosť 
zorganizovať stretnutie prezidentov - E.C.C.O. a ICOMOSu dňa 6. marca 2017, aby podpísali Memorandum o 
porozumení (MoP) medzi týmito dvoma organizáciami. (Celé znenie nájdete na stránke E.C.C.O.). Susan Corr 
sa zúčastnila stretnutia v sídle ICOMOS s malou delegáciou členov výboru, aby sa stretli s prezidentom 
ICOMOSu Gustvom Araozom. Tento akt je súčasťou politiky vybudovať silné partnerstvá s cieľom zvýšiť jej 
viditeľnosť a právomoc rokovať vo väčšej miere v medzinárodnom meradle. 
 E.C.C.O. sa naďalej zameriava na dve oblasti svojej práce. Na jednej strane existuje dlhotrvajúca bitka o 
právnu úpravu a teda uznanie profesie konzervovania a reštaurovania v celej EÚ. Sledujeme možnosti 
zapojenia sa do Spoločného rámca odbornej prípravy Common Training Framework, smernicu o vzájomnom 
uznávaní odborných kvalifikácií, smernicu o službách a jej dodatky a prostredníctvom činností CEPLIS - 
Európskej rady slobodných povolaní sledujeme vývoj v oblasti tvorby nástrojov typu profesionálnej karty. Náš 
bývalý prezident Michael Van Gompen (v roku 2005) je v súčasnosti členom predstavenstva tejto organizácie. 
E.C.C.O. si však uvedomuje, že na druhej strane existuje ešte dôležitejšia možnosť a tou je cesta samoregulácie 
prostredníctvom vzájomného uznávania profesionálnych reštaurátorov združených v našich členských 
organizáciách. Cieľom je spoznať to, čo máme spoločné a kde sú naše rozdiely, pretože vhľad do našich 
členských organizácií vždy poukáže na to, aké je rozmanité chápanie prístupu k povolaniu a jeho poskytovania 
prostredníctvom národných systémov odbornej prípravy. Alebo aj systémy špecializácií a ich zoskupenia, ktoré 
sú založené na národných tradíciách a vývoji. Uznáva sa, že povolanie konzervátora-reštaurátora pokročilo v 
posledných 25 rokoch, a to najmä preto, že vzdelávanie je všeobecne dostupné a vznikli mnohé kurzy. To má 
tiež vplyv na zmeny v členskej základni. E.C.C.O. má veľký záujem vedieť, ako členstvo spĺňa alebo nakoľko 
je v súlade so smernicou E.C.C.O. Guidelines/Usmernenia, ktoré boli v roku 1991 vysokou latkou – mali 
vysoké ašpirácie. V tejto súvislosti vyzývame aj zakladajúcich členov, aby vykonali sebahodnotenie svojej 
členskej základne pomocou aktuálneho formulára žiadosti, na základe ktorej sa o členstvo uchádzajú všetci 
potenciálni členovia. Dúfame, že to poskytne dobrú známku úrovne profesionality v celej Európe a prispeje k 
rozvoju profesionálneho portfólia ktoré má E.C.C.O. zámer vytvoriť. Dúfame, že sa to podarí v budúcom roku 
a ďalej týmto podporíme vzájomné uznávanie profesionality. 
Ak sledujete vývoj v oblasti transparentnosti a vzájomného hodnotenia regulovaných profesií 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/transparency-mutual-
recognition_fr, možno by vás zaujalo, že výsledky by mali byť už dostupné v hodnotiacej správe o 
regulovaných profesiách na vnútroštátnej úrovni. Slovenský výstup sa mi zatiaľ nepodarilo nájsť. 
Tiež budeme hľadať spätnú väzbu o Kompetenciách pre vstup do profesie, ich vplyve a používaní jednotlivými 
členskými organizáciami alebo výučbovými systémami. Sledujeme, že v krajinách EÚ prebieha vývoj v oblasti 
poskytovania vzdelávania konzervátorov a reštaurátorov, ktorý samozrejme pripravuje už iným spôsobom 
pripravených odborníkov, využívajúcich progresívne metódy výskumu a rýchlosti informácií. Nová mladá 
generácia reštaurátorov komunikuje aj vyššou rýchlosťou ako staršie generácie. V dôsledku toho výbor 
E.C.C.O. vytvoril aj účet na Twitteri, aby E.C.C.O. bola viac prítomný a viditeľný na sociálnych sieťach 
inštitúcií a medzi mladšími kolegami a komunitami, ktorí tento nástroj používajú. Nájdete nás na @ ecco_eu 
Keďže kultúrne dedičstvo je sociálnym a hospodárskym hnacím motorom, mnohé nedávne záujmy a aktivity na 
úrovni EÚ smerujú k jeho údržbe a využívaniu. Tradičné a rozvíjajúce sa povolania (vrátane digitalizácie a 
digitalizácie) sú v centre pozornosti v rámci aktivity organizovanej Európskou komisiou - Hlasov kultúry; 
Zručnosti, odborná príprava a prenos poznatkov: Tradičné a rozvíjajúce sa dedičstvo - štruktúrovaný dialóg. 
Voices of Culture; Skills, Training and Knowledge Transfer: Traditional and Emerging Heritage – Structured 
Dialogue.  E.C.C.O. sa samozrejme uchádzala o účasť v tomto dialógu a jej kandidatúra bola úspešná – 
zastupovať nás bude Elis Marcal. Keďže hlas reštaurátorov je dôležitý, o účasť v dialógu sa uchádzali aj viaceré 
jednotlivé členské organizácie E.C.C.O. – medzi nimi aj Komora reštaurátorov. Medzi 35 finalistov(spolu 
s kolegami z Francúzska) sme sa dostali aj vďaka kolegyni Sylvii Birkušovej, ktorá okrem Komory bude 
zastupovať aj hlas Vysokej školy výtvarných umení. Z môjho osobného pohľadu je dobre, že naša zástupkyňa 
rozumie tradičnému chápaniu reštaurovania ako disciplíny spojenej s výtvarnou prípravou a znalosťou 
a skúsenosťou s realizáciou tradičných remeselných a technologických postupov. Tento pohľad v rámci EÚ je 
možné označiť za čiastočne prekonaný a možno až zaznávaný, ale v skutočnosti, ak chceme reprezentovať 



všetky fazety odboru a vysokoškolsky podporenú dostatočnú profesionálnu prípravu reštaurátorov ešte stále 
aktívnych v praxi vo všetkých krajinách EÚ, nemôžeme si zakrývať oči. Dovolím si tiež poukázať na stále 
existujúcu jazykovú bariéru u novších členov EÚ a ich nechuť reflektovať profesiu a zapájať sa do 
medzinárodných aktivít, ktoré nesúvisia s priamym finančným prínosom pre jednotlivca. Prosím, teraz 
nehovorím o VŠVU, ale o kolegoch z praxe. Potom sa samozrejme stane, že záväzné alebo formulácie 
s odporúčacím charakterom nereflektujú tradične chápané hodnoty, prípadne, že náš názor sa nevyvíja 
dostatočne informovane, čo považujem možno až za väčšiu chybu.  
E.C.C.O. je tiež v kontakte s odborníkom Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru a odborníkom v 
oblasti kultúrnej a audiovizuálnej politiky (EENCA), ktorý má poskytnúť prehľad literatúry a predbežné 
mapovanie príslušných postupov. Relevantné dokumenty E.C.C.O. mu boli poskytnuté. 
E.C.C.O. bude informovať svojich členov o možnostiach účasti na Európskom roku kultúrneho dedičstva v 
roku 2018 EYCH a bude o tom diskutovať na májovom valnom zhromaždení v Štokholme. Čo sa týka 
možných aktivít Komory reštaurátorov, oslovila som koordinátorku pre Európsky rok kultúrneho dedičstva na 
Slovensku, pani Zuzanu Ondrejkovú z odboru ochrany pamiatkového fondu  na stretnutí predsedu KR 
a generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva Radoslav Ragača na Ministerstve kultúry v marci. Ponúkla 
som našu aktívnu spoluúčasť a vyzvala ministerských úradníkov na organizáciu spoločného reprezentatívneho 
podujatia. 
E.C.C.O. Bude pracovať ako koordinátor pri hľadaní prípadných partnerov medzi našimi organizáciami pre 
všetky navrhované iniciatívy. 
V roku 2017 bude valné zhromaždenie E.C.C.O. hostiť NKF-S 15. mája v Štokholme. Naša Švédska členská 
organizácia nielenže oslavuje svoje 65. výročie, ale aj organizuje seminár ConserVision - výzvy alebo možnosti 
K-R.  
Na záver si dovolím upriamiť vašu pozornosť na videozáznamy spíkrov zo stertnutia prezidentov E.C.C.O. v 
Berlíne v apríli 2016. Sú tam záznamy príhovorov a prednášiek 
·  Stefano De Caro, generálny riaditeľ ICCROMu: Dedičstvo medzi kontinuitou a zmenou  
·  Erminia Sciacchitano, úradníčka pre – Kultúru – Dedičstvo, Ekonómiu kultúry v dedičstve na generálnom 
riaditeľstve pre Vzdelávanie a Kultúru v Európskej Komisii: Kultúrne dedičstvo: Strategický zdroj pre 
udržateľnú Európu  
·  Grellan Rourke, viceprezident Medzinárodného ICOMOSu: Adresované 25.výročiu E.C.C.O. 
·  Susan Corr, prezidentka E.C.C.O.: Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva má význam! / 
Conservation Matters!           
·  Wolfgang Baatz, prezident ENCoRE: ENCoRE a pokračujúci vývoj 
·  Mogens Koch, prvý prezident E.C.C.O.: Nádej a očakávania            
·  Jan Raue, prezident nemeckého zväzu VDR: Profesia Konzervátor-Reštaurátor – inventúra v 25. roku 
E.C.C.O.  
·  Mechthild Noll Minor, Asociácia štátnych konzervátorov v Nemecku, pracovná skupina Konzervovanie-
Reštaurovanie: Reštaurátori a iní účastníci v reštaurovaní/obnove nehnuteľných pamiatok  
·  Anja Romanowski, delegátka nemeckého VDR a delegátka pre E.C.C.O: Európsky Rok kultúrneho dedičstva 
"Zdieľanie dedičstva" EYCH 2018 
Ďakujem vám za pozornosť!  
Barbara Davidson 
 
Barbara Davidson ešte oboznámila VZ s 5 otázkami zaslanými v rámci prípravy OMC Voices of Culture, kde 
KR a zároveň Katedru reštaurovania VŠVU bude zastupovať doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová.  
 


