
 Správa o činnosti predstavenstva KR od 1.7. – 31. 12. 2016 
 
 V júli 2016 kancelária KR odoslala výzvy k prednáškam a účasti na septembrovom seminári v hoteli 
Thermal v Štúrove. Počas júla – augusta, až do polovice septembra sme modifikovali program Seminára.  
 21. júla bola členom KR rozoslaná pozvánka a prihláška na XV. Medzinárodný seminár o reštaurovaní 
v hoteli Thermal v Štúrove, ktorý sa uskutočnil v dňoch 28. – 30. septembra 2016. Zaslali sme email pani 
Kočišovej na Katedru reštaurovania VŠVU s ponukou polovičného účastníckeho poplatku pre študentov 
Katedry reštaurovania.  
 6. septembra sme listom požiadali generálnu riaditeľku PÚ SR, K. Kosovú, aby na náš seminár vyslala 
metodikov PÚ SR. Na seminári odznelo 14 prednášok z toho 2 zahraničné,  zúčastnilo sa na ňom 45 
účastníkov. 
 
 Členov KR sme vyzvali – prvýkrát už na valnom zhromaždení KR 7. marca 2016, neskôr emailom aj 
cestou webovej stránky KR – na predloženie nominácií na udelenie Ceny prof. Karla Veselého za reštaurovanie 
v roku 2014 a 2015.  
 Vo veci partnerstva Ceny sme oslovili konateľa Keimfarben s.r.o., Mgr. Roberta Plaskuru. S pánom 
Plaskurom a obchodno-technickým poradcom Keimfarben pre Slovensko, Ing. Michalom Tomom,  sa predseda 
KR stretol aj osobne v kancelárii KR. Keimfarben dodržal dohodu o Partnerstve Ceny oprof, Karla Veselého za 
rok 2014 a 2015. 
Predseda oslovil aj firmu Remmers s.r.o. a tiež sa osobne stretol s novým obchodným riaditeľom, pánom Ing. 
Jiřím Literom a dohodol transparentné podmienky spolupráce.  
 Prekvapivým zistením zo stretnutia pre predstavenstvo KR bolo, že člen Dozornej rady KR, Mgr. art. 
Jan Janda, si na webovej stránke KR zadarmo robil súkromnú reklamu, nikdy totiž nebol oficiálnym 
distribútorom či technickým poradcom fy Remmers pre Slovensko. Oficiálnym technicko-obchodným 
zástupcom fi. Remmers pre Slovensko je Ing. Martin Hajtmaník.  
 S p. Ing. Literom sa nám podarilo dohodnúť spoluprácu s fi Remmers v ročnom objeme 1810,00€, s 
čím súvisí aj partnerstvo Ceny prof. Karla Veselého za reštaurovanie.  
Vo veci finančnej podpory predstavenstvo oslovilo aj firmu CEIBA spol. s r.o. so sídlom v Štúrove, ktorá po 
dohode prezentovala na seminári svoje výrobky v cene komerčnej prednášky. 
 
 Na seminári boli udelené Ceny prof. Karla Veselého akad. mal. Jozefovi Doricovi za  reštaurovanie 
interiéru Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici v roku 2014 a akad. soch. Bedrichovi Hoffstädterovi za 
reštaurovanie Baldachýnového oltára z Vojnian z majetku SNG v roku 2015.  
Novelizovaný štatút Ceny je zavesený na webovej stránke KR: http://www.restauro.sk/wp-
content/uploads/2015/05/ŠTATÚT-Ceny-Komory-reštaurátorov-2016.pdf; bude však potrebné opäť 
novelizovať, keďže fi Remmers bude tiež oficiálnym partnerom Ceny.  
 Predstavenstvo KR nesúhlasí s návrhom P. Šimona, aby o udelení Ceny za reštaurovanie rozhodovala 
členská základňa KR. Podľa Štatútu Ceny nominácie na udelenie Ceny posudzuje odborná porota  zložená z 
členov Predstavenstva KR (5), z predsedu Dozornej rady KR (v prípade jeho neprítomnosti podpredsedu), z 
predsedu Skúšobného senátu KR (v prípade jeho neprítomnosti podpredsedu) a zástupcu Partnera Ceny. Má 8 
členov. 
 Predstavenstvo KR Vás už teraz Vás vyzýva, aby ste kancelárii KR posielali návrhy na udelenie Ceny 
prof. Veselého za reštaurovanie ukončené v roku 2016. Návrh musí obsahovať meno reštaurátora – člena KR, 
presný názov reštaurovanej pamiatky, 4-5 fotografií zo stavu pred, počas a po reštaurovaní. Návrhy môžete 
posielať aj emailom. 
V novembri sa predseda KR stretol s reprezentantom Quick-mix p. Vybíhalom, diskutovali o možnom 
sponzorovaní aktivít KR. 30. novembra im Predstavenstvo zaslalo podklad pre prípadnú dohodu o spolupráci 
medzi KR a quick-mix pre rok 2017. 
 Niekoľko členov KR upozornilo kanceláriu KR, že považovali emailovú adresu – vytvorenú časťou 
členov KR, ktorí sú v súčasnosti členmi dozornej rady – z ktorej dostali zopár emailov, za oficiálnu adresu 
kancelárie KR... Predstavenstvo vyzvalo členov KR, aby s kanceláriou komunikovali výhradne cez adreasu 
komora@restauro.sk. 
 15. augusta p. P. Šimon, súčasný predseda dozornej rady KR, prezentoval na zasadnutí predstavenstva 
návrh webovej stránky www.prepamiatky.eu zriadenej pre “prezentáciu reštaurovania v prvom rade členov 
Komory”. Predstavenstvo sa vyjadrilo, že prerokuje tento návrh až na zasadnutí predstavenstva “v plnej 



zostave”. A až v prípade súhlasu celého predstavenstva bude možné na tejto stránke uvádzať Komoru 
reštaurátorov. Predseda Dozornej rady, P. Šimon, toto rozhodnutie predstaventva nerešpektoval a oslovil vo 
veci financovania tejto webovej stránky ,,ako zástupca KR” dokonca aj Ministerstvo kultúry bez súhlasu 
predstavenstva KR a bez súhlasu štatutára KR. Predstavenstvo neodúhlasilo akúkoľvek spojitosť s touto 
stránkou.   
 V súvislosti s vytvorením “diskrétnej zóny” na webovej stránke KR boli členom rozoslané prihlasovacie 
údaje. 
 Zápisnicu z valného zhromaždenia zapísanú J. Valovičom doplnila na žiadosť predstavenstva p. 
Mollerová zo zvukového záznamu. Zápisnica bola 17. augusta 2016 osadená v diskrétnej zóne webovej stránky 
KR.  
 Komora reštaurátorov s novelizovanou legislatívou z roku 2015, ktorá v minulom roku vstúpila do 
platnostnosti, naďalej nesúhlasí a rozporuje Zákon 376/2015 Zb.z., ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 416/2002. 
Naše stanovisko sme zaslali Európskej komisii pre rovnoprávnosť hospodárskej súťaže a s iniciatívou 
predstavenstva sa stotožnili poslanci NR SR, ktorí poédali návrh Ústavnému súdu SR. Ten návrh prijal.  
 Koncom augusta sa člen predstavenstva, p. P. Gomboš, zúčastnil v Bardejove konferencie Bardkontakt. 
Témou konferencie bola profesná zodpovednosť v procese záchrany kultúr. dedičstva. Profesnej zodpovednosti 
sa žiaľ venoval možno jeden príspevok, ale povolanie reštaurátora bolo minimálne v dvoch príspevkoch 
dehonestované. Orgány verejnej správy majú snahu postavenie reštaurátora bagatelizovať a znižovať jeho 
spoločenský status. 
 Z iniciatívy predstavennstva sa 10. novembra stretli členovia predstavenstva a dozornej rady na 
spoločnom priateľskom stretnuttí, aby si pohovorili o problémoch ktoré je nutné riešiť. 
 V zmysle žiadosti člena KR o pomoc pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou Predstavenstvo 
intenzívne vyvíjalo tlak na uskutočnenie rokovania a vyjasnenia jestvujúcich nejasností/”neprávostí”. V 
novembri sa stretnutie uskutočnilo. Oficiálne “komuniké” po dočistení pripomienkovania zašleme všetkým 
čenom KR. Už dnes je však jasné, že so Sociálnou poisťovňou je potrebné komunikovať, pri zmenách Vašich 
pracovných statusov (SZČO, s.r.o., materská dovolenka....), je potrebné osobne a písomne informovať Soc. 
poisťovňu, podpísať im čestné prehlásenie....  
Proces kominukácie so SP pre zložitosť problematiky naďalej prebieha. 
 
 V septembri sa uskutočnilo 1. kolo skúšobného senátu, 25. októbra druhé kolo skúšobného senátu, 
predstavenstvo KR sa stotožnilo so stanoviskom skúšobného senátu. 
 Predstavenstvo poverilo prípravou novelizácie Skúšobného poriadku práv. zástupcu KR, JUDr. Michala 
Huttu. Koncom januára budeme mať k dispozícii rozbor skúšobných poriadkov iných odborných komôr. 
 
 V októbri sa v Café Berlinka zúčastnil predseda KR na konferencii “Komu patria Pamiatky?” 
organizovanej Národným trustom. 
 
 Predstavenstvo sa zaoberalo odvolaniami z disciplinárnych senátov vo veci Rozhodnutia disc. senátu 
DK 11-12/2014 opravilo výšku správneho poplatku tak ako bola pôvodne stanovená. Vo veci Rozhodnutia DS 
DK 9/2014 predstavenstvo rozhodlo neudeliť najprísnejší trest, ale pokutu 500,00 € a výzvu/povinnosť 
uchádzať sa na skúšobnom senáte v roku 2017 o priznanie osvedčenia na špecializáciu reštaurovania.  
Výzva sa týka aj ostatných členov KR, ktorí dodnes nie sú držiteľmi riadneho osvedčenia na špecializáciu 
reštaurovania! 
 
 Kancelária intenzívne urgovala členov KR, ktorí si neplnili svoje platobné povinnosti voči KR. Z veľkej 
časti urgencie padli na “úrodnú pôdu”, sporné prípady prevzal predseda Dozornej rady KR. 
 
 Podpredsedkyňa KR a zároveň delegátka a generálna tajomníčka E.C.C.O., p. Barbara Davidson, sa 
zúčastnila v novembri stretnutia výboru E.C.C.O. v Aténach.  
 
 J. Puškár a M. Mollerová pripravili podklady pre žiadosť o grant Obce reštaurátorov Slovenska na 
vydanie zborníka zo seminára v Štúrove. Odporučenie vystavili riad. GMB, PhDr. Ivan Jančár a PhDr. Juraj 
Žáry, CSc. 
 



 V decembri bol vyskladnený Zborník zo XIV. Medzinárodného seminára konaného v Bratislave v 2015. 
roku. Zborníky sú k dispozícii v kancelárii KR. 
 
 Potešujúca je správa, že pripomienky KR boli zapracované do dokumentu MK SR: Sektorové 
mapovanie kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku – Komplexný výstup.  
 
 A ešte reakcia na záverečný bod štvrťročnej správy o činnosti Dozornej rady, ktorú zaslal jej predseda 
členom KR. Predstavenstvo považuje slušné a korektné jednanie s každým členom KR, rovnako aj s 
riaditeľkou kancelárie Komory za principiálne. Predstavenstvo považuje za minimálne neslušné, ak 
nedorozumenie, ktoré P. Šimon spomína vo svojej správe, zverejňuje ako oficiálnu správu Dozornej rady. 
Distribuoval jednostranný pohľad pani Wehlend bez toho, aby komunikoval s Predstavenstvom a získal 
objektívny pohľad na vec. Predstavenstvo v plnej miere stojí za činnosťou a prácou p. Mollerovej. 
 
 Jediným výkonným orgánom Komory reštaurátorov je Predstavenstvo a jediný štatutárny zástupca je 
predseda Komory reštaurátorov!  
 
 
 Mgr. art. Juraj Puškár 
 


