
 
Správa o činnosti Skúšobného senátu od posledného valného zhromaždenia 7. marca 2016 
podnes 
 
 
 Do jarného 45. skúšobného senátu 2016 prišlo 5 žiadostí, jednou z nich bola opakovaná 
žiadosť o zapísanie do zoznamu členov KR a pridelenie osvedčenia na špecializáciu M2. 
Skúšobný senát na svojom zasadnutí  I. kola dňa 14. marca 2016 požiadal o stretnutie s garantom 
odbornej praxe menovanej a zdôvodnil neodporučenie postupu žiadosti na posúdenie v II. kole 
skúš. senátu. Ostatné žiadosti odporučil do druhého kola. 
 Skúšobný senát na  zasadnutí II. kola 18. apríla 2016 posúdil predložené žiadosti a 
odporučil vydať 
 – Akad. soch. Bedrich Hoffstädterovi autorizačné osvedčenie na špecializáciu S2 – 
reštaurovanie  drevených polychrómovaných sôch, 
 – Mgr. Radovanovi Blahovi riadne osvedčenie na špecializáciu U1 – reštaurovanie kníh, 
 – Mgr. art. Martinovi Šumajovi  dočasné osvedčenie na špecializáciu S1– Reštaurovanie 
drevených  polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr a drevených 
architektonických  článkov v nadväznosti na historickú architektúru (garant: akad. soch. Juraj 
Krajčo), 
 – Mgr. art. Ondrejovi Liptákovi dočasné osvedčenie na špec. S12 – Reštaurovanie 
kovových plastík a kovových prvkov v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry 
(garant: akad. soch. Ivan Škandík). 
 Predstavenstvo KR odúhlasilo odporučenie senátu v plnom rozsahu zápisnicou č.11 z 25. 
apríla 2016. 
 
------------- 
 

 Do jesenného, 46. skúšobného senátu KR prišlo 6 žiadostí, dvom z nich skúšobný senát na zasadnutí I. 
kola dňa 19. 09. 2016 neodoporučil postup do II. kola a zaslal žiadateľom vyrozumenie, že nimi 
predložené dokumenty sú v rozpore so skúšobným poriadkom Komory reštaurátorov. Bolo z nich 
zrejmé, že vykonávaná prax v požadovanej špecializácii S1 nebola v súlade so skúšobným poriadkom. 
V prípade žiadostí o rozšírenie špecializácie reštaurovania je potrebné postupovať v súlade so 
Skúšobným poriadkom, článkom 2, odstavec 5. Predložené dokumentácie zostali v archíve KR. Obe 
žiadosti sa týkali pridelenia osvedčenia na špecializáciu S1; žiadosť o zapísanie do zoznamu členov a 
pridelenie osvedčenia na špecializáciu U9 – reštaurovanie historických hudobných nástrojov-organov 
tiež nebola v súlade so Skúšobným poriadkom a skúšobný senát požiadal o doplnenie žiadosti. 
Žiadateľ nepredložil potrebné dokumenty: diplom alebo vysvedčenie o záverečnej skúške v 
špecializácii, ktorú absolvoval; ani potvrdenie o vykonaní 3-ročnej odbornej praxe pod dohľadom 
špecializovaného reštaurátora KR, ani dokumentácie reštaurátorských realizácií na ktorých ste 
vykonával reštaurátorskú prax. Na list však nereagoval. 
| 
 Skúšobný senát na zasadnutí II. kola, dňa 25. októbra 2016, posúdil predložené žiadosti a 
odporučil  
 – Mgr. art. Romana Tótha zapísať do zoznamu členov a udeliť mu osvedčenie  na 
špecializáciu S2 – Reštaurovanie drevených  polychrómovaných sôch, 
 – Mgr. art. Jane Križanovej, ArtD. vydať osvedčenie na špecializáciu U3 – Reštaurovanie 
fotografií, 
 – Mgr. art. Ernestovi Vajčovcovi vydať dočasné osvedčenie na špec. S9 – Reštaurovanie 
štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a 
exteriéroch objektov historickej architektúry. Odborným garantom mu je doc. Mgr. art. Jana 
Karpjaková Balážiková. 
 Predstavenstvo potvrdilo odporúčania skúšobného senátu zápisnicou 26 zo 7. Novembra 
2016. 
 
-----ô--------- 



13. marca 2017 zasadlo I. kolo skúšobného senátu, aby posúdilo 5 prijatých žiadostí. Všetky 
odporučilo na postup do II. kola, 47. Zasadniutie skúšobného senátu sa uskutočnilo 10. apríla 
2017. Skúšobný senát odporučil predstavenstvu KR prideliť 
– Mgr. art. Jurajovi Puškárovi autorizačné osvedčenia na špecializáciu S9–reštaurovanie 
štukových plastík, štukových  architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a 
exteriéroch objektov historickej architektúry 
– Mgr. art. Štefanovi Siváňovi riadne osvedčenie na špecializáciu S9–reštaurovanie štukových 
plastík, štukových  architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a 
exteriéroch objektov historickej architektúry;  
– zapísať Mgr. art. Katarínu Urbanovú do zoznamu členov Komory reštaurátorov a prideliť jej 
riadne osvedčenie na špecialiciu M3 – reštaurovanie závesného obrazuna plátne, alebo inom 
nosiči, 
– prideliť Mgr. art. Monike Brinckovej riadne osvedčenie na špecializáciu M3 – reštaurovanie 
závesného obrazuna plátne, alebo inom nosiči, 
– prideliť dočasné osvedčenie Mgr. art. Jurajovi Puškárovi na špecializáciu S1 – reštaurovanie 
drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr a drevených 
architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru. 
 
 Zasadnutie 48. Skúšobného senátu KR sa uskutoční 23. Októbra 2017. Kompletné 
prihlášky je možné podať do 11. Septembra 2017. 
 
 Ďakujem za pozornosť. 
 Akad. soch. Bedrich Hoffstädter 


