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SKÚŠOBNÝ SENÁT KOMORY REŠTAURÁTOROV
Skúšobné otázky

Zo Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z.
z. (ďalej len “zákon“) a Vyhlášky MK SR č. 16/2003 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon
o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len „vyhláška“)
1. Kto vedie Ústredný zoznam pamiatkového fondu? ( § 22 ods.1 zákona)

2. Čo je základným podkladom pre rozhodnutie o vyhlásení veci za kultúrnu pamiatku? ( § 15
     ods. 1 zákona)

3. Je možné vyviezť kultúrnu pamiatku do zahraničia? (§25 ods.2 zákona)

4. Je možné premiestniť hnuteľnú kultúrnu pamiatku bez rozhodnutia orgánov ochrany
    pamiatkového fondu? ( § 24 ods.1 zákona)

5. Aké sú podľa zákona formy pomoci štátu pri obnove a reštaurovaní kultúrnych pamiatok? (
    § 28 ods.1 zákona)

6. Čo je pamiatkový výskum? ( § 35 ods.1 zákona)

7.  Aké sú podmienky vykonávania výskumov ? ( § 39 ods.3 zákona)

8. Čo je nález podľa zákona č. 49/2002 Z z. ? (§40 ods.1 zákona)

9. Aký je postup krajského pamiatkového úradu v prípade nepredpokladaného nálezu pri
     obnove? ( § 32 ods.13 a § 33 ods.9 zákona)

10. Kedy nemôže byť vykonaný pamiatkový výskum ? ( §39 ods.7 zákona)

11. Ako má byť vykonávaný pamiatkový výskum? ( § 39 ods.4 zákona)

12. Aké sú druhy reštaurátorskej dokumentácie ? (§ 33 ods.5 zákona)

13. Možno podľa zákona č.49/2002 Z. z. chrániť aj pamiatky uložené v archívoch, múzeách,
       galériách a knižniciach? ( §2 ods.3 a § 40 ods.6 zákona)

14. Kto vypracováva návrh na reštaurovanie kultúrnej pamiatky? ( § 5 ods. 1 vyhlášky)

15. Je potrebné žiadať krajský pamiatkový úrad aj o rozhodnutie k návrhu na reštaurovanie
      kultúrnej pamiatky? ( § 33 ods.6 zákona)

16. Je povinnou súčasťou dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác aj fotografická
       dokumentácia? ( § 6 ods.3 vyhlášky)

Otázky zo Zákona o ochrane pamiatkových fondov z 19. 12. 2001
§ 24 – Premiestnenie kultúrnej pamiatky
17. Hnuteľnú kultúrnu pamiatku možno trvalo premiestniť iba na základe rozhodnutia

18. Nehnuteľnú kultúrnu pamiatku alebo jej súčasť možno premiestniť iba na základe



2

      rozhodnutia

§33–Reštaurovanie kultúrnej pamiatky
19. Ak v priebehu reštaurovania dôjde k novým skutočnostiam alebo k odkryvu
      nepredpokladateľného nálezu…, krajský pam. Úrad rozhodne o ďalšom postupe najneskôr

§ 42–Priestupky
20. Za priestupok podľa §42, odsek 1, na úseku ochrany pamiatkového fondu môže kraj.
Pamiatkový úrad uložiť pokutu až do

§43–Iné správne delikty
21. Krajský pam. Úrad môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je
      podnikateľom pokutu do

Základné dokumenty KR, čl. 4/2
22. Kto vydáva osvedčenie o zápise člena do zoznamu Komory reštaurátorov?

§32, čl. 3 Zákon o ochrane pamiatkového fondu
23. Je potrebné rozhodnutie KPÚ aj ku nehnuteľnosti, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou?

Základné dokumenty, Organizačný poriadok KR
24. Ktoré sú orgány Komory reštaurátorov?

Základné dokumenty, Stanovy KR
25. Kto môže byť držiteľom licencie na výkon reštaurátorskej činnosti (čl.3/1, § 4/2)

26. Kedy vzniká členstvo v Komore reštaurátorov? (čl.4/1, § 5/1)

27. Kto vydáva osvedčenie o zápise do Komory reštaurátorov (čl-4/2)

28. Kto môže dať podnet na začatie disciplinárneho konania? (čl.3 discipl. poriadku)

29. Akú výšku pokuty môže Disciplinárna komisia uložiť v disciplinárnom konaní? (čl. 11
      disciplin. poriadku)

30. Kto zodpovedá za kvalitu reštaurovania voči objednávateľovi podľa Etického kódexu?

31. Čo sa rozumie pod reštaurátorskou činnosťou podľa  zákona? (§4/1)

32. Čo je cieľom reštaurovanie? (§4/1)

33. Kto môže byť poverený reštaurovaním výtvarných diel? (§4/2)

34. Kto je oprávnenou osobou na výkon reštaurátorskej činnosti? (§5/1)

35. Čo vymedzí y vydá Komora rteštaurátorov pri zápise do zoznamu reštaurátorov? (§5/3)

36. Koho vyčiarkne Komora reštaurátorov zzo zoznamu? (§9)

37. Komu Komora pozastaví právo vykonávať reštaurovanie? (§10/*1)
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38. Akým spôsobom môže vykonávať reštaurátorv reštaurovanie?  (§12/1, 2, 3)

39. Čím je viazaný reštaurátor pri výkone reštaurovania? (§13/1)

40. Kedy je reštaurátoro povinný odmietnuť požiadavku na reštaurovanie? (§13/c)

41. Je reštaurátor povinný mať uzatvoérenú zmluv o poistenéí zospovednosti za škodu?
(§13/6)

42. Čo je najvyšším otgánom Komory reštaurátorov? (§23/1)
43. Ktorý je najvyšší výkonný orgán Komory reštaurtátorov? (§25/1)

44. Kto má právo novelizovať predpisy skúšobného poriadku? (§25/2d)

45. Ktorý zákon iúpravuje činnosť Komory reštaurátorov?

46. Účel Komory reštaurátorov? (§1/1)

47. Čo je Komora reštaurátorov? (§1/2)

48. O čo dbá Komora? (§2/1a)

49. Čo zaručuje Komora? (§2/1b)

50. Čo presadzuje Komory? (§2/1c)

51. Čo chráni Komora? (§2/1d)
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