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E.C.C.O. 
European Confederation of Conservator-Restorers‘ Organisations 
A.I.S.B.L. 
 
Minister Mgr. Marek Maďarič 
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
Nám. SNP č. 33 
813 31 Bratislava 
Slovenská republika 
 
Re: Zákon 376/2015 
Brusel, 15. február 2016 
 
Vážený pane, 
našim slovenským členom sme boli informovaní, že Vaše ministerstvo prijalo zákon 376/2015 s účinnosťou od 1. 
januára  2016 vo vzťahu k regulácii prístupu k profesii konzervátor-reštaurátor. 
Reprezentujúc 24 konzervátorských a reštaurátorských organizácií z 21 európskych krajín E.C.C.O. – Európska 
konfederácia konzervátorských a reštaurátorských organizácií, je týmto vývojom veľmi znepokojená. 
Na vstup do profesie sa požaduje magisterský diplom v konzervovaní a reštaurovaní. Nedávno publikované 
Kompetencie pre prístup do profesie sú európskym prahom v oblasti konzervovania a reštaurovania a vytvárajú 
rámec pre odbornú samoreguláciu, ktorá je jadrom európskej politiky.  
Článok 3, § 33a (376/2015) nie je v súlade s touto normou a v skutočnosti ju podkopáva tým, že povoľuje prístup 
do profesie na úrovni strednej školy. Výsledkom je, že nový zákon umožňuje priamy prístup do profesie. 
Stanovených 5 rokov špecializovanej praxe v nadväznosti na takýto prístup je irelevantných, najmä pokiaľ zákon 
nestanovuje, kto je kompetentný a akreditovaný posudzovať takúto špecializovanú prax. Okrem toho, takáto 
prax nie je nikdy ekvivalentná k magisterskému diplomu. 
Ku dnešnému dňu je Komora reštaurátorov na Slovensku štatutárnou odbornou organizáciou a reguluje 
štandardy v profesii na Slovensku. Tieto štandardy sú vsúlade so štandardmi E.C.C.O., ktorého je Slovensko 
vďaka Komore členom. E.C.C.O. je expertnou skupinou pre Radu Európy. Pracujeme v rámci právnych 
predpisov EÚ a právnych predpisov našich národných členských organizácií. Toto zahŕňa aj odporúčania o 
transpozícii európskych smerníc ako je Smernica o vzájomnom uznávaní kvalifikácií a Smernica o službách. 
Vo svetle smerníc o vzájomnom uznávaní kvalifikácií a mobilite služieb nový zákon umožní nekvalifikovaným 
ľuďom prístup do profesie konzervovania a reštaurovania na Slovensku, zatiaľ čo táto profesia je regulovaná 
v mnohých európskych krajinách nakoľko kultúrne dedičstvo je oblasťou všeobecného verejného záujmu. 
Európska komisia vo svojej nedávnej komunikácii „Smerom k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu 
pre Európu“ spolu s Deklaráciou Rady Európy z Namuru 2015 „Kultúrne dedičstvo pre lepšie spolužitie. 
Smerom ku spoločnej stratégii pre Európu“ explicitne nazerá na kultúrne dedičstvo ako na strategický, spo-
ločenský a ekonomický zdroj. Úloha konzervátora a reštaurátora je uznávanou a nevyhnutnou súčasťou tejto 
kultúrnej a ekonomickej stratégie.  
Z tohto dôvodu žiadame Ministerstvo kultúry, aby znovu zvážilo tento zákon. 
 
Susan Corr 
Prezidentka E.C.C.O. 
 
Príloha: Competences to the access of the Conservation-Restoration profession. 
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