
Správa o činnosti Dozornej rady Komory reštaurátorov  
od 8.3.2016 - 23.4.2017 

 
- Kontrola plnenia uznesení valného zhromaždenia 
 Dozorná rada na základe preskúmaných podkladov konštatuje, že za posledné obdobie 
absentuje akékoľvek uznesenie z rokovania Valného zhromaždenia. Vyhotovenú zápisnicu z 
posledného VZ považujeme za neúplnú, výrazne skresľujúcu priebeh valného zhromaždenia, ktorá 
marí kontrolu uznesenia. Na základe oficiálneho podnetu Mgr. art. Ivana Pilného zo dňa 5.2.2017, 
ktorý bol zaslaný na vedomie aj dozornej rade, sa predstavenstvo vo svojej odpovedi zaviazalo 
zjednať nápravu vo veci vyhotovenia zápisníc už na najbližšom zasadnutí VZ. 

- Činnosť Dozornej rady zameraná na dozor nad činnosťou orgánov 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

 V máji 2016 v súvislosti s prebiehajúcimi disciplinárnymi konaniami DK09/2014 a DK11-
12/2014, vzhľadom na ich povahu podľa názoru DR dochádzalo k  prieťahom a viacerým procesným 
pochybeniam. DR požiadala predsedu disciplinárnej komisie o vyjadrenie vyššie uvedeným zisteniam. 
V súčasnosti sú obe disciplinárne konania právoplatne ukončené.  

Dozorná rada ako účastník ústnych pojednávaní v rámci disciplinárnych konaní vyjadrila 
predstavenstvu nespokojnosť so spôsobom vyhotovenia zápisníc z ich priebehu. Zapisovateľka 
(vedúca kancelárie KR) nestíha zapisovať prednesy účastníkov konania a tým dochádza k nepresným 
a neúplným záznamom. Neustále prerušovanie prednesov zúčastnených, kvôli zopakovaniu už raz 
povedaného, zasa narúša plynulosť pojednávania a neúmerne ho tým predlžuje a časovo zaťažuje 
všetkých účastníkov konania. Z tohto hľadiska stojí za uváženie, či by nebolo efektívnejšie najímať 
profesionálneho zapisovateľa/ku. 

 
SKUŠOBNÝ SENÁT 
 
 Dozorná rada zistila nedostatky v skúšobnom poriadku Komory reštaurátorov, na základe 
ktorých predseda DR podal dňa 25.10.2016 podnet na jeho úpravu. Skúšobný poriadok Komory 
reštaurátorov obsahuje ako jednu z podmienok aj predloženie portfólia, dokumentácií 
reštaurátorských realizácií vykonaných uchádzačom o absolvovanie skúšky a rovnako tak 
skúšobnému senátu ukladá povinnosť, tieto dokumentácie posúdiť z hľadiska splnenia podmienok, 
resp. ich úplnosti. Podnet DR poukázal na skutočnosť, že tieto podmienky nie sú z hľadiska štruktúry 
a obsahu, resp. minimálneho počtu predložených realizácií nikde jasne špecifikované. Uvedená 
skutočnosť uchádzačom o absolvovanie špecializovanej skúšky spôsobuje pomerne veľké problémy, 
nakoľko títo potom nevedia, aké obsahové a kvalitatívne podmienky musia tieto realizácie spĺňať. 
Nejeden raz táto problematika odznela i na zasadnutiach valného zhromaždenia. Okrem uvedeného 
spôsobuje absencia jasného zadefinovania predmetných podmienok aj nemožnosť posúdenia 
predkladaných realizácií zo strany skúšobného senátu. V tejto súvislosti si tiež dovoľujem zdôrazniť, 
že z gramatického výkladu čl. 6 Skúšobného poriadku Komory reštaurátorov je zrejmé, že skúšobný 
senát nie je oprávnený posudzovať obsahovú a kvalitatívnu stránku predložených realizácií podľa 
vlastnej úvahy, ale tieto je povinný preskúmať podľa „stanovených podmienok“. Stanovenie 
podmienok však v tomto prípade absentuje, v dôsledku čoho uchádzači o absolvovanie 
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špecializovanej skúšky nevedia, akými podmienkami sa majú pri príprave realizácií spravovať 
a rovnako tak tento stav umožňuje skúšobnému senátu posúdiť každú realizáciu rozdielne, čo 
spôsobuje nemožnosť kontroly tohto posúdenia a vytvára priestor pre následné spochybnenie 
posudzovania predložených realizácií. 
 Predseda DR Peter Šimon sa chcel na základe mandátu vyplývajúceho z organizačného 
poriadku, článku 6., písmeno 10, zúčastniť zasadnutia skúšobného senátu konaného dňa 10.4.2017.  
Bez oficiálneho zdôvodnenia mu nebolo umožnené zúčastniť sa tohto  zasadnutia a predseda 
skúšobného senátu odmietol uviesť túto skutočnosť do zápisnice o priebehu skúšky. Predseda DR 
požiadal predstavenstvo KR o zaujatie stanoviska v tejto veci, čakáme na odpoveď. 
 
PREDSTAVENSTVO  
 V mesiaci apríl DR oficiálne požiadala predstavenstvo o predloženie zmluvy o výkone činnosti 
advokáta JUDr. Michala Huttu v prospech Komory reštaurátorov. Taktiež zmluvu, na základe ktorej 
vykonáva pre Komoru reštaurátorov činnosť vedúca kancelárie KR pani Mária Mollerová spolu s jej 
celým personálnym spisom vrátane jej výplatných pások a/alebo faktúr za obdobie od 01.04.2015 do 
01.04.2017. Taktiež čakáme na odpoveď.  

Dlhodobo apelujeme na predstavenstvo aby konkretizoval niektoré položky a spresnil správu 
o hospodárení KR. Do dnešného dňa táto úprava nebola zrealizovaná. Ako príklad uvádzam položku 
"Náklady na org. práce, účtovníctvo", ktoré za rok 2016 činili 19 860 €. 

Upozornili sme výkonný orgán na porušenie štatútu ceny Komory reštaurátorov Prof. Karla 
Veselého v článku 6, číslo 2. K porušeniu došlo pri poslednom udeľovaní ceny dňa 28.9.2016, kedy bol 
v rozpore zo štatútom pre svoju neprítomnosť zastúpený v odbornej porote predseda dozornej rady. 
Následne bol tento štatút novelizovaný do súčasnej podoby, pripomienky Dozornej rady neboli 
akceptované. 

Na základe nepriameho podnetu od predsedu KR Mgr. art. Juraja Puškára sa dozorná rada 
začala zaoberať bezodplatnou reklamou na webe KR. Z tohto dôvodu sme opäť oficiálne požiadali 
predstavenstvo o predloženie súvisiacich podkladov, objednávok, potvrdení objednávok a faktúr 
vystavených Komorou reštaurátorov na spoločnosť Remmers. s.r.o., so sídlom Kolovratská 1445, 251 
01, Říčany u Prahy, Česká republika, a to za obdobie od začiatku umiestnenia reklamy tejto 
spoločnosti na webstránku spolu s podkladom na základe ktorého a kým bola umiestnená reklama 
tejto spoločnosti na webstránke komory reštaurátorov. 
  

 Dozorná rada ako kontrolný a dozorný orgán má vo svojej náplni práce dozor nad činnosťou 
orgánov komory. Od začiatku nášho mandátu sme museli na pôde KR trpezlivo presadzovať naše 
práva, aby sme sa mohli vôbec zúčastňovať na zasadnutiach ostatných orgánov tak ako nám to 
umožňujú vnútorné predpisy.  

 

- Vyhodnocovanie podnetov a podávanie návrhov na začatie disciplinárnych konaní 
   
 V mesiaci apríl 2016 dokončila DR posúdenie 2 podnetov (KR388/2015, KR407/2015), ktoré 
boli  prijaté ešte predchádzajúcim predsedom DR akad. soch. Tomášom Luptákom. Oba podnety 
vyhodnotila tak, že naše vyhodnotenie zo dňa 18.4. 2016 bolo podávateľmi akceptované a nemusel 
byť podaný návrh na začatie disciplinárneho konania. V roku 2016 prijala DR jeden podnet k 
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preskúmaniu možného porušenia zákona (KR299/2016), ktorý bol vyhodnotený ako nedôvodný a dňa 
12.9.2016 bolo oznámenie o jeho vybavení odoslané podávateľovi. Dňa 17.12. 2016 odovzdala 
kancelária KR spisy niektorých členov s výpočtom neuhradených platieb a požiadala predsedu DR aby 
podal návrh na začatie disciplinárneho konania pre Disciplinárne previnenie pri výkone povolania 
reštaurátora vo vzťahu ku komore, konkrétne článku 13 bode e,f.. Predseda DR komunikoval s 
obvinenými a na základe spoločných rokovaní dospeli k dohode o urovnaní všetkých záväzkov 
voči KR. Dňa 27.2.2017 DR prijala k dnešnému dňu posledný  podnet  (KR 042/2017), ktorý je zatiaľ v 
procese vyhodnocovania.  
 Pri vyhodnocovaní prijatých podnetov na preskúmanie možného porušenia zákona o KR, 
súčasná dozorná rada pred posúdením podnetu vždy kontaktuje obvineného reštaurátora a požiada 
ho o vysvetlenie podnetu. V minulosti takáto komunikácia nie vždy prebiehala. Výsledkom bolo, že 
napr. v konkrétnom prípade DK 12/2014 disciplinárne konanie trvalo viacej ako 20 mesiacov s 
konečným rozhodnutím Disciplinárneho senátu, ktorý obvinenú osobu zbavil viny. 

Dozorná rada v spolupráci s predsedom disciplinárneho senátu spracovala prehľad všetkých  
podaných podnetov na preskúmanie možného porušenia zákona o KR a ich vyhodnotenia od roku 
2012 podnes. Dokument by mal byť pravidelne aktualizovaný. Je sprístupnený pre členov na našom 
webe. 
 

-  Práca v prospech zlepšenia osobných vzťahov a podpora dôvery členov s orgánmi komory, 
neoddeliteľnou súčasťou tejto priority je lepšia komunikácia orgánov s členskou základňou a 
prístup k informáciám. 

   Na túto tému pravidelne komunikujeme s predstaviteľmi predstavenstva výsledkom čoho 
bolo založenie emailovej adresy dozorna.rada@restauro.sk. určenej na komunikáciu s členskou 
základňou/prostredníctvom ktorej komunikujeme z členskou základňou. Toto vyvolalo pozitívne 
ohlasy z radov členov KR, zároveň je týmto čiastočne odľahčená kancelária KR a urýchlená 
komunikácia s DR. 
   Počas nášho mandátu začalo predstavenstvo a dozorná rada pravidelne informovať členskú 
základňu o svojej činnosti v štvrťročných správach. 
 
- Podpora zlepšenia propagačnej činnosti  
 

Dozorná rada,  považuje akúkoľvek propagáciu reštaurovania za prínos pre profesiu a KR  
ako takú. Podľa nášho názoru vyplývajúceho z kontrolnej činnosti,  KR nezabezpečuje primeranú 
publikačnú, informačnú a propagačnú  činnosť vo vzťahu k svojim členom a k verejnosti (Stanovy 
Komory reštaurátorov, článok2, bod 8.).  Z tohto dôvodu by  malo vedenie KR hľadať spôsob ako 
zintenzívniť túto činnosť. Niektorí členovia Dozornej rady z vlastnej iniciatívy pripravili projekt 
webovej stránky zameranej na prezentáciu a propagáciu reštaurovania a členov KR vo vzťahu k 
verejnosti. Peter Šimon dňa 15.8. 2016 tento projekt prezentoval na zasadnutí predstavenstva 
a ponúkol ho v prospech KR.  Napriek úvodnej pozitívnej reakcii na zasadaní, predstavenstvo 
dodatočne tento návrh odmietlo.  Veľmi nás mrzí prístup predstavenstva, keď svojím postojom 
negovalo pozitívnu iniciatívu bez širšej diskusie. Predstavenstvo ako výkonný orgán mohlo 
minimálne odporučiť prezentáciu projektu na valnom zhromaždení aby sa otvorila diskusia, do 
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ktorej by bola zapojená aj členská základňa – je to téma, ktorá sa dotýka všetkých – prezentovať 
sa na takejto platforme by bolo pozitívnou reklamou pre všetkých členov KR.     
 Predseda KR Mgr. art. Juraj Puškár v správe o činnosti predstavenstva za obdobie od 1.7.-
31.12.2016 v súvislosti s uvedeným projektom webovej stránky, uviedol mylnú informáciu o 
údajnom zastupovaní KR predsedom dozornej rady Petrom Šimonom na MKSR ohľadom financovania 
tohto projektu. Táto informácia nie je pravdivá!  
 
-Záver 
 
 Členskú základňu by sme chceli povzbudiť k väčšej iniciatíve o vnútorné dianie KR. V záujme 
každého člena by mala byť stabilná a aspoň v kľúčových otázkach jednotná komora. To je možné 
dosiahnuť iba vzájomnou komunikáciou, ktorá stavia na jasnom pomenovaní základných problémov 
a spoločnom hľadaní konsenzu. Komunikáciou, ktorá nie je zaťažená osobnými spormi. Záverom by 
sme chceli požiadať nielen súčasné predstavenstvo a osoby stojace v pozadí, ale aj všetkých našich 
členov aby sa v budúcnosti vyhli unáhleným reakciám na nepodložené obvinenia a šíreniu 
nepravdivých informácií, ktoré nie sú schopní relevantne preukázať. Vzájomne si ušetríme čas a 
energiu, ktorú môžeme zmysluplne investovať do reálnych problémov.  
 
 
 
 
S pozdravom za dozornú radu 
Peter Šimon 
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