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Vážená pani, vážený pán

E.C.C.O. má vedomosť, že Národná Rada Slovenskej republiky uvažuje o zmene pravidiel
pre vstup do profesie Reštaurátor. Novelizácia Zákona 416/2002 v článkoch II, III a IV navrhuje
príjmať a zamestnávať ako Konzervátorov – Reštaurátorov, ktorí pracujú na registrovaných
pamiatkach národného kultúrneho dedičstva a dielach výtvarného (vizuálneho) umenia, ktoré sú v
zbierkach múzeí a galérií, záujemcov s nižšími kvalifikačnými predpokladmi než aké vyžaduje
aktuálne platná legislatíva. Sú nám známe regulatívy, ktoré existujú v Slovenskej Republike, čo sa
týka ochrany slovenského kultúrneho dedičstva. Tieto pravidlá sú veľmi dobre vyvinuté a reprezentujú štandard, ktorý E.C.C.O. nielen schvaľuje, ale aj prakticky o jeho dosiahnutie usiľuje v niektorých z našich iných európskych členských štátov.

Postavenie profesionálneho Konzervátora – Reštaurátora (na Slovensku tradične nazývaného
Reštaurátor) je jasne a výslovne popísané v rámci nasledujúcich troch zákonov:
Zákon NR SR č.. 49/2002 Z.z. o ochrane kultúrnych pamiatok,
Zákon NR SR č. 206/2009 Z.z. z 28. apríla 2009 o múzeách a galériách a ochrane objektov
kultúrneho významu a o zmene zákona
a hlavne, Zákon NR SR č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a výkone reštaurátorskej činnosti
jej členov, novelizované znenie.

Profesia Konzervátor-Reštaurátor je slobodným povolaním a je samostatnou disciplínou,
majúcou svoje vlastné špecifické právomoci ošetrené etickým kódexom. Tieto kompetencie/právomoci sú zverejnené a založené na špecifickom vzdelaní a praxi, kde vstup do profesie a jej
výkon sú podmienené úrovňou magisterského štúdia zodpovedajúceho stupňu Európskeho
kvalifikačného rámca (EQF/EKR) stupeň 7. Ďaľšia prax, postgraduálne vzdelanie sa odporúča pod
dohľadom profesionálov. Táto prax môže byť akreditovaná profesijnou organizáciou a toto sa aj deje
v niekoľkých iných krajinách ako Írsko, Británia a Holandsko. V Slovenskej republike organizáciou
zodpovednou za udeľovanie licencií a zabezpečovanie kvality výkonu profesie je Komora
reštaurátorov.

Vzdelanie v odbore Konzervovanie – Reštaurovanie na magisterskej úrovni zodpovedajúcej
EKR stupeň 7 je uznávané v rámci Európy. Je predpísané v Stanovách Európskej siete
konzervátorsko - reštaurátorského vzdelávania – European Network for Conservation-Restoration
Education (ENCoRE) a je prijaté Európskou konfederáciou konzervátorských a reštaurátorských
organizácií (E.C.C.O.), ktorej je Komora aktívnym členom a jej vysoko kvalitné aktivity (napr.
publikácie vydávané v spolupráci s Obcou reštaurátorov Slovenska, každoročne podporované z grantov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky) sú dobre známe v rámci našich iných členských
organizácií v 20 krajinách EU a EFTA, v súčasnosti zastupujúcich okolo 6000 profesionálov.
E.C.C.O. vyzýva Národnú Radu SR, aby uznala špecifickosť profesie konzervátor a reštaurátor s ich
osobitou etikou, autorizujúcou fyzické zásahy v rámci starostlivosti a ochrany kultúrneho dedičstva,
činnosti, ktorá je vo verejnom záujme. Voľný pohyb profesionálov v rámci EÚ si vyžaduje
medzinárodne uznávané regulácie, aby sa zabezpečila najlepšia prax vo výkone práce. Úloha
E.C.C.O. ako paneurópskej organizácie je definovať profesiu a určovať stupeň vzdelania nevyhnutný
na vstup do profesionálnej praxe na podporu vzájomného uznávania v rámci EÚ. Prijatím
navrhovaných článkov sa excelentný príklad regulovaného vstupu do profesie Reštaurátor v Slovenskej republike, doteraz jeden z najlepších systémov v Európe ohrozí alebo dokonca zničí!
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