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SKÚŠOBNÝ PORIADOK 

KOMORY REŠTAURÁTOROV 

z 26. marca 2018 

v znení uznesenia predstavenstva Komory reštaurátorov č. 32/2020 zo 16. septembra 2020. 

Predstavenstvo Komory reštaurátorov sa podľa § 25 ods. 2 písm. d) a § 29 ods. 4 zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej 

činnosti jej členov (ďalej len „zákon o Komore reštaurátorov“) uznieslo na tomto skúšobnom 

poriadku: 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

Tento skúšobný poriadok upravuje 

a) organizáciu a činnosť skúšobného senátu a 

b) podrobnosti o obsahu a priebehu špecializovanej reštaurátorskej skúšky a autorizačnej skúšky. 

 

Čl. 2 

Špecializácie reštaurovania 

(1) Člen Komory reštaurátorov môže vykonávať reštaurovanie iba v rozsahu špecializácie 

reštaurovania zapísanej v zozname členov Komory reštaurátorov, alebo v rozsahu špecializácie 

zapísanej v zozname autorizovaných reštaurátorov Komory reštaurátorov. Jednou z podmienok 

zápisu špecializácie reštaurovania do zoznamu členov Komory reštaurátorov je úspešné 

absolvovanie špecializovanej reštaurátorskej skúšky. Jednou z podmienok zápisu špecializácie 

reštaurovania do zoznamu autorizovaných členov Komory reštaurátorov je úspešné absolvovanie 

autorizačnej skúšky. 

(2) Vykonávať reštaurovanie možno podľa oblastí výtvarného umenia iba v nasledovných 

špecializáciách reštaurovania: 

 

Maliarstvo: 

M1 – reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch 

historickej architektúry, 

M2 – reštaurovanie tabuľovej maľby, 

M3 – reštaurovanie závesného obrazu na plátne, alebo inom nosiči,  

M4 – reštaurovanie diel na papieri, 

M5 – reštaurovanie sklomalieb, 

M6 – reštaurovanie vitráží,  

M7 – reštaurovanie mozaiky. 

 

Sochárstvo: 

S1 – reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr a drevených 

architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru,  

S2 – reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, 

S3 – reštaurovanie drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov,  

S4 – reštaurovanie drevených architektonických článkov, 
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S5 – reštaurovanie drevených oltárnych architektúr, 

S6 – reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, 

muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry, 

S7 – reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, 

S8 – reštaurovanie kamenných architektonických článkov, 

S9 – reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v 

interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry, 

S10 – reštaurovanie štukových plastík, 

S11 – reštaurovanie štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok, 

S12 – reštaurovanie kovových plastík a kovových prvkov v interiéroch a exteriéroch objektov 

historickej architektúry,  

S13 – reštaurovanie kovových plastík. 

 

Úžitkové umenie: 

U1 – reštaurovanie kníh, 

U2 – reštaurovanie diel na pergamene, 

U3 – reštaurovanie fotografií,  

U4 – reštaurovanie zlatníckych diel, 

U5 – reštaurovanie keramických diel,  

U6 – reštaurovanie historických textílií, 

U7 – reštaurovanie historických zbraní,  

U8 – reštaurovanie historického nábytku, 

U9 – reštaurovanie historických hudobných nástrojov,  

U10 – reštaurovanie historických hodín,  

U11 – reštaurovanie skla, 

U12 – reštaurovanie kože,  

U13 – reštaurovanie diel filmového umenia 

U14 – reštaurovanie historických dopravných prostriedkov a technických pamiatok  

a. reštaurovanie koľajových vozidiel a zariadení železničnej dopravy, 

U14 – reštaurovanie historických dopravných prostriedkov a technických pamiatok  

b. reštaurovanie cestných vozidiel a zariadení cestnej dopravy a MHD, 

U14 – reštaurovanie historických dopravných prostriedkov a technických pamiatok  

c. reštaurovanie dopravných prostriedkov a zariadení leteckej dopravy, 

U14 – reštaurovanie historických dopravných prostriedkov a technických pamiatok  

d. reštaurovanie dopravných prostriedkov a zariadení vodnej dopravy,  

U15 – reštaurovanie kovových prvkov diel úžitkového umenia. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

ŠPECIALIZOVANÁ REŠTAURÁTORSKÁ SKÚŠKA 

 

Čl. 3 

Špecializovaná reštaurátorská skúška 

Špecializovanou reštaurátorskou skúškou sa podľa §6 zákona o Komore reštaurátorov rozumie 

a) špecializovaná reštaurátorská skúška uchádzača o zápis do zoznamu členov Komory 

reštaurátorov a  

b) špecializovaná reštaurátorská skúška člena Komory reštaurátorov o zápis ďalšej špecializácie 

reštaurovania do zoznamu členov Komory reštaurátorov. 

 

Čl. 4 
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Účel špecializovanej reštaurátorskej skúšky 

(1) Účelom špecializovanej reštaurátorskej skúšky uchádzača o zápis do zoznamu členov Komory 

reštaurátorov je po dosiahnutí požadovaného vzdelania a po vykonaní odbornej praxe pod 

dohľadom reštaurátora overiť u uchádzača jeho odbornú a praktickú pripravenosť vykonávať 

samostatne reštaurátorskú činnosť v niektorej zo špecializácii reštaurovania. 

(2) Účelom špecializovanej reštaurátorskej skúšky člena Komory reštaurátorov o zápis ďalšej 

špecializácie reštaurovania do zoznamu členov Komory reštaurátorov je overiť odbornú 

a praktickú pripravenosť člena Komory reštaurátorov vykonávať samostatnú reštaurátorskú 

činnosť v ďalšej špecializácii reštaurovania ako v tých špecializáciách reštaurovania, ktoré už má 

zapísané v zozname členov Komory reštaurátorov. 

 

Čl. 5 

Podmienky účasti na špecializovanej reštaurátorskej skúške 

(1) Komora reštaurátorov umožní vykonanie špecializovanej reštaurátorskej skúšky každému, kto 

spĺňa podmienky ustanovené v §5 ods. 2 písm. a) až e) zákona o Komore reštaurátorov, doručil 

Komore reštaurátorov prihlášku na špecializovanú reštaurátorskú skúšku spolu s prílohami podľa 

odseku 3 a uhradil skúšobný poplatok. Prihláška na špecializovanú reštaurátorskú skúšku sa podáva 

prostredníctvom kancelárie Komory reštaurátorov písomne, a to prostredníctvom na to určeného 

formulára, ktorý je zverejnený na webovom sídle Komory reštaurátorov.    

(2) Uchádzač o zápis do zoznamu členov Komory reštaurátorov sa môže v prihláške na špecializovanú 

reštaurátorskú skúšku uchádzať iba o jednu špecializáciu reštaurovania, ktorá zodpovedá jeho 

dosiahnutému vzdelaniu a reálne vykonanej odbornej praxe, ktorú vykonal pod dohľadom 

reštaurátora po skončení vzdelávania.  

(3) Člen Komory reštaurátorov uchádzajúci sa o zápis ďalšej špecializácie reštaurovania do zoznamu 

členov Komory reštaurátorov sa môže v prihláške na špecializovanú reštaurátorskú skúšku 

uchádzať iba o jednu špecializáciu reštaurovania, ktorá zodpovedá jeho dosiahnutému vzdelaniu 

a reálne vykonanej odbornej praxe, ktorú vykonal pod dohľadom reštaurátora po zápise poslednej 

špecializácie reštaurovania do zoznamu členov Komory reštaurátorov.  

(4) Prílohami k prihláške na špecializovanú reštaurátorskú skúšku sú: 

a) úradne osvedčený vysokoškolský diplom a úradne osvedčené vysvedčenie o štátnej skúške 

preukazujúce nadobudnutie reštaurátorského vzdelania podľa §5a zákona o Komore 

reštaurátorov; ak sa uchádza o špecializáciu reštaurovania v oblasti úžitkového umenia a sú 

splnené podmienky podľa § 11 zákona o Komore reštaurátorov, tak prílohou k prihláške je 

úradne osvedčené maturitné vysvedčenie,  

b) knižka odbornej praxe podľa článku 6, 

c) reštaurátorské dokumentácie k najmenej trom reštaurátorským realizáciám, z ktorých vyplýva, 

že uchádzač o zápis do zoznamu členov Komory reštaurátorov alebo člen Komory 

reštaurátorov uchádzajúci sa o zápis ďalšej špecializácie reštaurovania do zoznamu členov 

Komory reštaurátorov samostatne vykonal reštaurátorskú činnosť v rámci odbornej praxe a 

ktoré spĺňajú náležitosti podľa článku 7 a 

d) výpis z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri mesiace. 

 

Čl. 6 

Odborná prax a knižka odbornej praxe 

(1) Odbornou praxou uchádzača o zápis do zoznamu členov Komory reštaurátorov sa rozumie 

reštaurátorská činnosť, ktorú uchádzač vykonal po skončení vzdelávania a pod dohľadom 

reštaurátora na základe zmluvného vzťahu s dohliadajúcim reštaurátorom.  
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(2) Odbornou praxou člena Komory reštaurátorov uchádzajúceho sa o zápis ďalšej špecializácie 

reštaurovania do zoznamu členov Komory reštaurátorov sa rozumie reštaurátorská činnosť, ktorú 

vykonal po zápise poslednej špecializácie reštaurovania do zoznamu členov Komory reštaurátorov 

a pod dohľadom reštaurátora na základe zmluvného vzťahu s dohliadajúcim reštaurátorom.  

(3) Dohliadajúcim reštaurátorom sa na účely posudzovania odbornej praxe rozumie iba člen Komory 

reštaurátorov oprávnený vykonávať samostatnú reštaurátorskú činnosť, alebo zahraničný 

reštaurátor, ktorý je na základe rozhodnutia zahraničného orgánu verejnej moci oprávnený 

vykonávať samostatnú reštaurátorskú činnosť v inom štáte, ako je Slovenská republika. 

(4) Započítať odbornú prax pod dohľadom reštaurátora podľa odseku 1 a 2 v rámci konkrétnej 

špecializácie reštaurovania možno uchádzačovi o zápis do zoznamu členov Komory reštaurátorov 

alebo členovi Komory reštaurátorov uchádzajúcemu sa o zápis ďalšej špecializácie reštaurovania 

do zoznamu členov Komory reštaurátorov len vtedy, ak počas výkonu odbornej praxe bol jeho 

dohliadajúci reštaurátor v rovnakej špecializácii reštaurovania oprávnený vykonávať samostatnú 

reštaurátorskú činnosť.  

(5) Odborná prax pod dohľadom reštaurátora u uchádzača o zápis do zoznamu členov Komory 

reštaurátorov, ako aj odborná prax pod dohľadom reštaurátora u člena Komory reštaurátorov 

uchádzajúceho sa o zápis ďalšej špecializácie reštaurovania do zoznamu členov Komory 

reštaurátorov podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku musí trvať najmenej tri roky 

a nemožno ju vykonávať v dvoch alebo vo viacerých špecializáciách reštaurovania súčasne. 

(6) Priebeh odbornej praxe sa preukazuje knižkou odbornej praxe. 

(7) Knižka odbornej praxe obsahuje priebežné záznamy o odbornej praxi uchádzača o zápis do 

zoznamu členov Komory reštaurátorov alebo člena Komory reštaurátorov uchádzajúceho sa o zápis 

ďalšej špecializácie reštaurovania do zoznamu členov Komory reštaurátorov za obdobie najmenej 

troch rokov pred konaním špecializovanej reštaurátorskej skúšky potvrdené dohliadajúcim 

reštaurátorom alebo dohliadajúcimi reštaurátormi, z ktorých je zrejmé, že uchádzač alebo člen 

Komory reštaurátorov počas obdobia svojej odbornej praxe vykonával reštaurátorskú činnosť.  

(8) Riadne a priebežne vyplnená knižka odbornej praxe uchádzača o zápis do zoznamu členov Komory 

reštaurátorov alebo člena Komory reštaurátorov uchádzajúceho sa o zápis ďalšej špecializácie 

reštaurovania do zoznamu členov Komory reštaurátorov je prílohou prihlášky na špecializovanú 

reštaurátorskú skúšku a podkladom pre kontrolu odbornej praxe.  

(9) Uchádzač o zápis do zoznamu členov Komory reštaurátorov alebo člen Komory reštaurátorov 

uchádzajúci sa o zápis ďalšej špecializácie reštaurovania do zoznamu členov Komory reštaurátorov 

vykonávajúci odbornú prax je povinný v knižke odbornej praxe neustále aktualizovať záznamy 

o svojej odbornej praxi. 

(10) Priebeh odbornej praxe a aktuálnosť záznamov v knižke odbornej praxe kontroluje skúšobný 

senát raz ročne. Uchádzač o zápis do zoznamu členov Komory reštaurátorov alebo člen Komory 

reštaurátorov uchádzajúci sa o zápis ďalšej špecializácie reštaurovania do zoznamu členov Komory 

reštaurátorov je povinný počas výkonu odbornej praxe predložiť skúšobnému senátu knižku 

odbornej praxe na kontrolu raz ročne, a to najneskôr do 15. marca.  

(11) Knižka odbornej praxe musí obsahovať najmä  

a) údaje o tom, kto vykonával odbornú prax, 

b) údaje o reštaurátorovi, resp. o reštaurátoroch, pod ktorých dohľadom a vedením bola odborná 

prax vykonávaná, 

c) presné vymedzenie predmetov reštaurovania, na ktorých uchádzač alebo člen Komory 

reštaurátorov vykonával odbornú prax, a to uvedením ich názvu, umiestnenia a registračného 

čísla úradnej evidencie, ak je predmet reštaurovania vedený v úradnej evidencii vedenej 

orgánom verejnej moci, 
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d) presné vymedzenie reštaurátorskej činnosti, ktorú uchádzač alebo člen Komory reštaurátorov 

v rámci odbornej praxe vykonal na predmete reštaurovania s uvedením času a miesta, kedy ju 

vykonal, 

e) záznamy skúšobného senátu o kontrole knižky odbornej praxe podľa predchádzajúceho 

odseku.  

(10) Vzor knižky odbornej praxe Komora reštaurátorov zverejní na svojom webovom sídle.   

 

Čl. 7  

Reštaurátorská dokumentácia 

(1) Uchádzač o zápis do zoznamu členov Komory reštaurátorov alebo člen Komory reštaurátorov 

uchádzajúci sa o zápis ďalšej špecializácie reštaurovania je povinný k prihláške na špecializovanú 

reštaurátorskú skúšku priložiť kompletné reštaurátorské dokumentácie k najmenej trom svojim 

reštaurátorským realizáciám, ktoré neboli predmetom špecializovanej reštaurátorskej skúšky iného 

uchádzača o zápis do zoznamu členov Komory reštaurátorov alebo iného člena Komory 

reštaurátorov alebo predmetom autorizačnej skúšky iného člena Komory reštaurátorov.  

(2) Za kompletnú reštaurátorskú dokumentáciu sa považuje iba reštaurátorská dokumentácia, ktorá 

spĺňa náležitosti ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom1. 

(3) Ak náležitosti reštaurátorskej dokumentácie neustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, tak 

za kompletnú reštaurátorskú dokumentáciu sa považuje dokumentácia, ktorá obsahuje návrh na 

reštaurovanie a záznam o reštaurovaní.  

(4) Návrh na reštaurovanie podľa odseku 3 musí obsahovať najmä: 

a) meno a priezvisko autora návrhu na reštaurovanie, 

b) identifikačné a technické údaje o predmete reštaurovania, 

c) charakteristiku reštaurátorského výskumu a opis jeho vykonania vrátane inventarizácie, 

odôvodnenia a vyhodnotenia prípadných sond a podrobné vyhodnotenie reštaurátorského 

výskumu, 

d) zhodnotenie aktuálneho technického stavu a charakteristiku vedeckých a umeleckých hodnôt 

predmetu reštaurovania, 

e) základný cieľ, charakteristiku a rozsah reštaurovania predmetu reštaurovania, 

f) návrh postupu a technológie reštaurovania predmetu a ich odôvodnenie, 

g) fotografickú dokumentáciu predmetu reštaurovania a reštaurátorského výskumu. 

(5) Záznam o reštaurovaní podľa odseku 3 musí obsahovať najmä: 

a) meno a priezvisko autora realizácie reštaurovania, 

b) identifikačné a technické údaje o predmete reštaurovania, 

c) popis priebehu reštaurátorskej realizácie z hľadiska použitého postupu, technológie 

a materiálov, 

d) špecifikáciu a odôvodnenie prípadných zmien pri reštaurovaní v porovnaní s návrhom na 

reštaurovanie, 

e) vyhodnotenie nových poznatkov z priebehu reštaurovania týkajúcich sa technickej, 

technologickej a umelecko-historickej charakteristiky reštaurovaného predmetu, ak sa k nim 

dospelo, 

f) prínos reštaurovania a dosiahnutý cieľ, 

g) spôsob uloženia a prezentácie reštaurovaného predmetu a určenie režimu jeho ďalšieho 

využívania alebo jeho časti z hľadiska jeho ochrany a nevyhnutných prevádzkových 

a klimatických podmienok, 
                                                           
1 §5 a §6 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z.z. 

o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, prílohy č. 20 až 23 výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky  z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností 

v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty. 



 6 

h) fotografickú a inú obrazovú dokumentáciu z priebehu a výsledku reštaurovania reštaurovaného 

predmetu.  

(6) Ak predmet reštaurovania bol reštaurovaný kolektívne, tak uchádzač alebo člen Komory 

reštaurátorov v reštaurátorskej dokumentácii spĺňajúcej náležitosti podľa predchádzajúcich 

odsekov vo všetkých jej častiach vymedzí časť, ktorú samostatne reštauroval.  

 

TRETIA ČASŤ 

AUTORIZAČNÁ SKÚŠKA 

 

Čl. 8 

Autorizačná skúška 

(1) Autorizačnou skúškou podľa § 17 zákona o Komore reštaurátorov sa rozumie 

a) autorizačná skúška člena Komory reštaurátorov o zápis prvej špecializácie reštaurovania do 

zoznamu autorizovaných reštaurátorov Komory reštaurátorov a  

b) autorizačná skúška autorizovaného reštaurátora o zápis ďalšej špecializácie reštaurovania do 

zoznamu autorizovaných reštaurátorov Komory reštaurátorov. 

(2) Každý člen Komory reštaurátorov, ktorý má zapísanú špecializáciu reštaurovania v zozname 

členov Komory reštaurátorov najmenej päť rokov má právo sa uchádzať o jej zápis do zoznamu 

autorizovaných reštaurátorov, ak  

a) v rámci tejto špecializácie reštaurovania za posledných päť rokov vykonal aspoň tri 

reštaurátorské realizácie a  

b) aspoň jedna z týchto reštaurátorských realizácii bola predmetom výstavy alebo predmetom 

odbornej publikácie z oblasti reštaurovania. 

 

Čl. 9 

Podmienky účasti člena Komory reštaurátorov na autorizačnej skúške  

(1) Komora reštaurátorov umožní vykonanie autorizovanej skúšky každému členovi Komory 

reštaurátorov, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v §5 ods. 2 písm. a) až g), v §17 písm. a) zákona 

o Komore reštaurátorov a článku 8 ods. 2 tohto skúšobného poriadku, doručil Komore 

reštaurátorov prihlášku na autorizačnú skúšku a uhradil skúšobný poplatok. Prihláška na 

autorizačnú skúšku sa podáva prostredníctvom kancelárie Komory reštaurátorov písomne, a to 

prostredníctvom na to určeného formulára, ktorý je zverejnený na webovom sídle Komory 

reštaurátorov.    

(2) Prílohami k prihláške na autorizačnú skúšku sú: 

a) reštaurátorské dokumentácie k najmenej trom reštaurátorským realizáciám vykonaným za 

posledných päť rokov pred podaním prihlášky, ktoré spĺňajú náležitosti podľa článku 7, 

b) dôkaz o tom, že aspoň jedna z  reštaurátorských realizácii podľa písm. a) bola predmetom 

výstavnej činnosti alebo predmetom odbornej publikácie z oblasti reštaurovania a  

c) výpis z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri mesiace. 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

ORGANIZÁCIA, PRIEBEH A VÝSLEDOK ŠPECIALIZOVANÝCH 

REŠTAURÁTORSKÝCH SKÚŠOK A AUTORIZAČNÝCH SKÚŠOK 

 

Čl. 10 

Organizácia špecializovaných reštaurátorských a autorizačných skúšok 
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(1) Termíny špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok určuje predseda 

skúšobného senátu. Predseda skúšobného senátu zároveň určuje termíny dokedy sa možno na tieto 

skúšky prihlásiť. 

(2) Predseda skúšobného senátu je povinný v každom kalendárnom roku určiť aspoň jeden termín 

špecializovanej reštaurátorskej skúšky a v priebehu dvoch kalendárnych rokov aspoň jeden termín 

autorizačnej skúšky.  

(3) Termíny špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ako aj termíny dokedy 

sa možno na tieto skúšky prihlásiť sa zverejňujú na webovom sídle Komory reštaurátorov. 

Zverejnenie zabezpečí kancelária Komory reštaurátorov.  

 

Čl. 11 

Preskúmanie prihlášky 

(1) Po doručení prihlášky na špecializovanú reštaurátorskú skúšku alebo autorizačnú skúšku predseda 

skúšobného senátu alebo ním poverený člen skúšobného senátu do 7 pracovných dní od jej 

doručenia preskúma, či jej podávateľ spĺňa podmienky na pripustenie na špecializovanú 

reštaurátorskú skúšku alebo autorizačnú skúšku a preskúma úplnosť prihlášky vrátane jej príloh.  

(2) Ak podávateľ prihlášky spĺňa podmienky pripustenia na špecializovanú reštaurátorskú skúšku 

alebo autorizačnú skúšku a prihláška vrátane jej príloh je úplná, tak predseda skúšobného senátu 

alebo ním poverený člen skúšobného senátu zaradí podávateľa prihlášky do zoznamu uchádzačov 

pripustených na najbližší termín špecializovanej reštaurátorskej skúšky alebo autorizačnej skúšky 

a oznámi túto skutočnosť spolu s termínom skúšky podávateľovi prihlášky najneskôr 15 dní pred 

konaním skúšky. 

(3) Ak podávateľ prihlášky spĺňa podmienky pripustenia na špecializovanú reštaurátorskú skúšku 

alebo autorizačnú skúšku, ale prihláška na špecializovanú reštaurátorskú skúšku alebo autorizačnú 

skúšku alebo jej prílohy majú nedostatky, tak do 10 pracovných dní od doručenia prihlášky 

predseda skúšobného senátu alebo ním poverený člen skúšobného senátu vyzve jej podávateľa, aby 

v lehote nie kratšej ako 7 dní odstránil nedostatky prihlášky alebo jej príloh; vo výzve ho súčasne 

poučí, že ak tieto nedostatky v tejto lehote neodstráni, tak nebude pripustený na špecializovanú 

reštaurátorskú skúšku alebo autorizačnú skúšku.  

(4) Ak podávateľ prihlášky nespĺňa podmienky pripustenia na špecializovanú reštaurátorskú skúšku 

alebo autorizačnú skúšku, tak do 10 pracovných dní od doručenia prihlášky skúšobný senát vydá 

rozhodnutie o nepripustení na špecializovanú reštaurátorskú skúšku alebo autorizačnú skúšku 

a doručí ho prostredníctvom kancelárie Komory reštaurátorov podávateľovi. Rozhodnutie 

o nepripustení musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. 

(5) Proti rozhodnutiu o nepripustení na špecializovanú reštaurátorskú skúšku alebo autorizačnú skúšku 

má podávateľ prihlášky právo podať odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia o nepripustení, 

o ktorom rozhodne predstavenstvo Komory reštaurátorov. Ak sú na to dôvody, predstavenstvo 

Komory reštaurátorov rozhodnutie o nepripustení zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne 

a rozhodnutie skúšobného senátu potvrdí. Proti rozhodnutiu predstavenstva Komory reštaurátorov 

nie je už odvolanie prípustné.  

 

Čl. 12 

Priebeh a výsledok špecializovaných reštaurátorských a autorizačných skúšok 

(1) Špecializovaná reštaurátorská skúška uchádzača o zápis do zoznamu členov Komory reštaurátorov 

pozostáva z dvoch častí, a to z písomného testu a z verejnej rozpravy.  

(2) Špecializovaná reštaurátorská skúška člena Komory reštaurátorov o zápis ďalšej špecializácie 

reštaurovania do zoznamu členov Komory reštaurátorov a autorizované skúšky pozostávajú iba 

z verejnej rozpravy. 
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(3) Ak sa podávateľ prihlášky nezúčastní špecializovanej reštaurátorskej skúšky alebo autorizačnej 

skúšky, na ktorú bol riadne a včas pozvaný, tak sa neklasifikuje. 

 

Čl. 13 

Písomný test 

(1) Špecializovaná reštaurátorská skúška uchádzača o zápis do zoznamu členov Komory reštaurátorov 

začína vykonaním písomného testu. Táto písomná časť špecializovanej reštaurátorskej skúšky je 

neverejná. 

(2) Účelom vykonania písomného testu je overiť u uchádzača teoretické vedomosti a znalosť 

všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov Komory reštaurátorov 

potrebných na výkon povolania reštaurátora a na zastupovanie vlastníkov, alebo objednávateľov 

reštaurátorských prác pri príprave a realizácii reštaurovania národných kultúrnych pamiatok 

a zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia.   

(3) Písomný test obsahuje 30 otázok. Každá otázka obsahuje tri možnosti odpovede, z ktorých 

minimálne jedna je správna. Otázky môžu byť iba z nasledovných oblastí: 

a) vnútorné predpisy Komory reštaurátorov, 

b) všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce ochranu národných kultúrnych pamiatok, 

c) všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce ochranu výtvarných diel maliarskeho, 

sochárskeho alebo úžitkového umenia, ktoré sú zbierkovými predmetmi, 

d) všeobecne záväzný právny predpis upravujúci správne konanie, 

e) všeobecne záväzné predpisy upravujúce vybrané typy zmlúv, ktoré sa uzatvárajú v rámci 

výkonu reštaurátorskej činnosti, 

f) všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce verejné obstarávanie. 

(4) Komora reštaurátorov na svojom webovom sídle zverejní okruh tém, z ktorých budú otázky 

písomného testu vytvorené.  

(5) Každý, kto sa čo i len náhodne dostal k otázkam a k odpovediam písomného testu, je povinný 

o nich zachovávať mlčanlivosť.  

(6) Čas na vykonanie písomného testu je 30 minút. Počas testu nie je možné používať texty všeobecne 

záväzných právnych predpisov, texty vnútorných predpisov Komory reštaurátorov, literatúru 

zameranú na oblasti uvedené v odseku 3 tohto článku a ani elektronické zariadenia.   

(7) Písomný test sa vyhodnocuje s hodnotením „prospel“ alebo „neprospel“. Na hodnotenie „prospel“ 

musí uchádzač správne odpovedať najmenej na 24 otázok.  

(8) Skúšobný senát ihneď po odovzdaní písomného testu uchádzačom ho vyhodnotí a oznámi mu 

výsledok.  

(9) Len uchádzač, ktorý absolvoval písomný test s hodnotením „prospel“, sa môže zúčastniť na 

verejnej rozprave.    

  

Čl. 14 

Verejná rozprava 

(1) Verejná rozprava sa vedie samostatne s každým účastníkom špecializovanej reštaurátorskej skúšky 

alebo autorizačnej skúšky.  

(2) Počas verejnej rozpravy má jej účastník preukázať schopnosť vysvetliť a obhájiť svoje 

reštaurátorské realizácie a preukázať schopnosť riešiť modelové situácie, ktoré sa môžu v praxi 

vyskytnúť v činnosti reštaurátora pri výkone reštaurátorskej činnosti. Účastník autorizačnej skúšky 

má počas verejnej rozpravy prezentovať aj historicko-umelecký rozmer jeho doterajšej 

reštaurátorskej činnosti.   
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(3) Verejnú rozpravu vedie predseda skúšobného senátu alebo ním poverený člen skúšobného senátu.  

Predseda skúšobného senátu alebo ním poverený člen skúšobného senátu môže na verejnej 

rozprave udeliť slovo alebo povoliť položenie otázky uchádzačovi aj z radov prítomnej verejnosti.  

(4) Prítomná verejnosť na verejnej rozprave nesmie narúšať priebeh verejnej rozpravy. Predseda 

skúšobného senátu, alebo ním poverený člen skúšobného senátu je oprávnený vykázať z miestnosti 

toho, kto ruší priebeh verejnej rozpravy alebo neuposlúchne jeho pokyn ani na opakovanú výzvu. 

(5) Predseda skúšobného senátu alebo ním poverený člen skúšobného senátu podľa kapacitných 

možností miestnosti určuje maximálny počet miest vyhradených pre verejnosť prítomnú na 

verejnej rozprave. Ak sa takto určený počet miest pre verejnosť naplní, tak skúšobný senát už 

neumožní vstup do miestnosti ďalším osobám z radov verejnosti.     

 

Čl. 15  

Vyhodnotenie špecializovanej reštaurátorskej skúšky a autorizačnej skúšky 

(1) Po skončení verejnej rozpravy skúšobný senát vyhodnotí priebeh a výsledok verejnej rozpravy 

každého účastníka špecializovanej reštaurátorskej skúšky alebo autorizačnej skúšky jednotlivo.  

(2) Verejná rozprava sa vyhodnocuje na neverejnom zasadnutí skúšobného senátu. Na tomto zasadnutí 

môžu byť prítomní iba členova skúšobného senátu, ktorí sa zúčastnili špecializovanej 

reštaurátorskej skúšky alebo autorizačnej skúšky.   

(3) Verejná rozprava sa vyhodnocuje s hodnotením „prospel“, alebo „neprospel“. 

(4) Podľa výsledku vyhodnotenia verejnej rozpravy skúšobný senát rozhodne, či uchádzač o zápis do 

zoznamu členov Komory reštaurátorov alebo člen Komory reštaurátorov úspešne zložil 

špecializovanú reštaurátorskú skúšku alebo autorizačnú skúšku, alebo na skúške neuspel.  

(5) Rozhodnutie podľa odseku 4 predseda skúšobného senátu oznámi ústne každému účastníkovi 

špecializovanej reštaurátorskej skúšky alebo autorizačnej skúšky až po ukončení verejnej rozpravy 

všetkých prítomných účastníkov špecializovanej reštaurátorskej skúšky alebo autorizačnej skúšky 

a po neverejnom zasadnutí skúšobného senátu podľa odseku 2. 

(6) O priebehu a výsledku špecializovanej reštaurátorskej skúšky alebo autorizačnej skúšky sa 

vyhotovuje skúšobný protokol.  

(7) V skúšobnom protokole sa uvedie  

a) dátum, čas a miesto uskutočnenia špecializovanej reštaurátorskej skúšky alebo autorizačnej 

skúšky 

b) identifikačné údaje účastníka špecializovanej reštaurátorskej skúšky alebo autorizačnej skúšky, 

c) zloženie skúšobného senátu, 

d) pri špecializovanej reštaurátorskej skúške uchádzača o zápis do zoznamu členov Komory 

reštaurátorov aj výsledok písomného testu,  

e) otázky položené vo verejnej rozprave, 

f) vyhodnotenie verejnej rozpravy, 

g) rozhodnutie skúšobného senátu o tom, či účastník úspešne zložil špecializovanú reštaurátorskú 

skúšku alebo autorizačnú skúšku, alebo na tejto skúške neuspel.  

(8) Skúšobný protokol podpisujú všetci členovia skúšobného senátu, ktorí boli prítomní  

špecializovanej reštaurátorskej skúške alebo autorizačnej skúške a ten, kto ho vyhotovil. 

(9) Skúšobný protokol účastníka, ktorý uspel na špecializovanej reštaurátorskej skúške potvrdzuje 

zloženie špecializovanej reštaurátorskej skúšky podľa § 5 ods. 2 písm. f) zákona o Komore 

reštaurátorov. Skúšobný protokol účastníka, ktorý uspel na autorizovanej skúške potvrdzuje 

zloženie autorizačnej skúšky podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o Komore reštaurátorov. 

(10) Ten, kto neuspel na špecializovanej reštaurátorskej skúške alebo autorizačnej skúške môže 

skúšku opakovať na základe novej prihlášky najskôr po uplynutí 6 mesiacov.   
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Čl. 16 

Skúšobný senát 

(1) Členov skúšobného senátu vymenúva a odvoláva predstavenstvo Komory reštaurátorov. Pri 

vymenúvaní jej členov je povinné dbať na to, aby v skúšobnom senáte boli vždy aj zástupcovia 

špecializácie reštaurovania, v ktorej sa vykonáva špecializovaná reštaurátorská skúška alebo 

autorizačná skúška.  

(2) Skúšobný senát má trinásť členov, z ktorých deväť členov musia byť reštaurátori zapísaní 

v zozname členov Komory reštaurátorov alebo v zozname autorizovaných reštaurátorov, ktorí 

aktívne vykonávajú reštaurátorskú činnosť najmenej 10 rokov. Zostávajúci štyria členovia sú 

historici umenia, ktorí sa v rámci výkonu svojej profesie špecializujú na oblasť ochrany národných 

kultúrnych pamiatok alebo na oblasť ochrany zbierkových predmetov, ktoré sú výtvarnými dielami 

maliarskeho, sochárskeho alebo úžitkového umenia.   

(3) Skúšobný senát najmä 

a) rozhoduje o nepripustení na špecializovanú reštaurátorskú skúšku alebo autorizačnú skúšku, 

b) volí a odvoláva zo svojich členov predsedu a podpredsedu skúšobného senátu, 

c) uskutočňuje špecializované reštaurátorské skúšky a autorizačné skúšky, 

d) rozhoduje o započítaní odbornej praxe a o uznaní odbornej praxe v príslušnej špecializácii 

reštaurovania, 

e) kontroluje priebeh výkonu odbornej praxe a priebežné záznamy v knižke odbornej praxe, 

f) prerokúva návrhy, podnety alebo sťažnosti, ktoré na prerokovanie predložil predseda 

skúšobného senátu, iný člen skúšobného senátu alebo predstavenstvo Komory reštaurátorov, 

g) podáva návrhy a odporúčania predstavenstvu Komory reštaurátorov týkajúce sa zlepšenia 

obsahovej náplne a organizácie špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných 

skúšok. 

(4) Skúšobný senát je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

členov skúšobného senátu.  

(5) Členstvo v skúšobnom senáte zaniká: 

a) odvolaním, 

b) smrťou člena skúšobného senátu a  

c) vzdaním sa funkcie z vážnych dôvodov. 

 

Čl. 17 

Predseda a podpredseda skúšobného senátu 

(1) Skúšobný senát riadi a navonok zastupuje jej predseda. Skúšobný senát volí zo svojich členov 

predsedu skúšobného senátu a odvoláva ho. Predsedom skúšobného senátu je vždy reštaurátor 

zapísaný v zozname členov Komory reštaurátorov alebo v zozname autorizovaných reštaurátorov, 

ktorý aktívne vykonáva reštaurátorskú činnosť najmenej 12 rokov. 

(2) Predseda skúšobného senátu najmä 

a) organizuje činnosť skúšobného senátu, najmä zvoláva a vedie jeho zasadnutia, 

b) určuje termíny špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ako aj určuje 

termíny na podávanie prihlášok na špecializované reštaurátorské skúšky a autorizačné skúšky, 

c) zabezpečuje vyhotovenie rozhodnutí skúšobného senátu o nepripustení na špecializovanú 

reštaurátorskú skúšku alebo autorizačnú skúšku a podpisuje ich. 

(3) Skúšobný senát volí zo svojich členov podpredsedu skúšobného senátu a odvoláva ho. Podpredseda 

senátu koordinuje v súčinnosti s predsedom senátu činnosť skúšobného senátu a priebeh 

špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok. 

(4) Funkcia predsedu a podpredsedu skúšobného senátu zaniká 
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a) odvolaním, 

b) zánikom členstva v skúšobnom senáte, 

c) smrťou a 

d) vzdaním sa funkcie z vážnych dôvodov. 

 

Čl. 18 

Skúšobné poplatky 

(1) Skúšobný poplatok za 

a) špecializovanú reštaurátorskú skúšku uchádzača o zápis do zoznamu členov Komory 

reštaurátorov je vo výške 300 EUR, 

b) špecializovanú reštaurátorskú skúšku člena Komory reštaurátorov o zápis ďalšej špecializácie 

reštaurovania do zoznamu členov Komory reštaurátorov je vo výške 600 EUR, 

c) autorizačnú skúšku člena Komory reštaurátorov o zápis prvej špecializácie reštaurovania do 

zoznamu autorizovaných reštaurátorov Komory reštaurátorov je vo výške 800 EUR, 

d) autorizačnú skúšku autorizovaného reštaurátora o zápis ďalšej špecializácie reštaurovania do 

zoznamu autorizovaných reštaurátorov Komory reštaurátorov je vo výške 800 EUR, 

e) konanie o zápise do zoznamu spolupracujúcich osôb vedený Komorou reštaurátorov je vo 

výške 100 EUR. 

(2) Poplatková povinnosť vzniká podaním prihlášky na špecializovanú reštaurátorskú skúšku, alebo na 

autorizovanú skúšku.  

(3) Zverejnenie podmienok a spôsobu platenia skúšobných poplatkov na webovej stránke Komory 

reštaurátorov zabezpečí kancelária Komory reštaurátorov. 

(4) Ak sa podávateľ prihlášky nezúčastní špecializovanej reštaurátorskej skúšky alebo autorizačnej 

skúšky bez ospravedlnenia, tak zaplatený skúšobný poplatok sa nevracia. 

(5) Ak sa podávateľ prihlášky nezúčastní špecializovanej reštaurátorskej skúšky alebo autorizačnej 

skúšky, tak sa zaplatený skúšobný poplatok vracia len vtedy, ak svoju neúčasť ospravedlní zo 

zdravotných alebo vážnych osobných dôvodov, a to bezodkladne po ich vzniku a existenciu 

dôvodov svojej neúčasti náležite preukáže.  

(6) Zaplatený skúšobný poplatok sa nevracia ani vtedy, keď podávateľ prihlášky neuspel na 

špecializovanej reštaurátorskej skúške alebo autorizačnej skúške. 

 

PIATA ČASŤ 

SPOLUPRACUJÚCE OSOBY 

Čl. 19 

(1) Spolupracujúca osoba Komory reštaurátorov sa považuje za odborne spôsobilú osobu podľa § 12 

ods. 3 zákona o Komore reštaurátorov.  

(2) Uchádzač o zápis do zoznamu spolupracujúcich osôb vedený Komorou reštaurátorov predloží 

prostredníctvom kancelárie Komory reštaurátorov písomnú žiadosť o zápis do zoznamu a 

a) úradne osvedčený vysokoškolský diplom a úradne osvedčené vysvedčenie o štátnej skúške, 

alebo úradne osvedčené maturitné vysvedčenie, ktoré preukazujú nadobudnutie 

vysokoškolského vzdelania alebo stredoškolského vzdelania v odbore reštaurovania alebo 

v odbore, ktorý súvisí s reštaurovaním kultúrnych pamiatok, maliarskych diel, sochárskych diel 

alebo diel úžitkového umenia,     

b) zoznam najvýznamnejších prác zameraných na reštaurovanie kultúrnych pamiatok, maliarskych 

diel, sochárskych diel alebo diel úžitkového umenia, ktoré v rámci svojej špecializácie 

realizoval ako autor alebo spoluautor, 

c) portfólio vo forme katalógu vo formáte A3 alebo A4, ktorého obsahom sú aspoň tri práce, 

súvisiace s reštaurovaním kultúrnych pamiatok, maliarskych diel, sochárskych diel alebo diel 
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úžitkového umenia, ktoré v rámci svojej špecializácie realizoval ako autor alebo spoluautor; 

obsahom katalógu musí byť fotografická alebo iná obrazová dokumentácia predmetu 

reštaurovania pred reštaurovaním, ako aj z priebehu a výsledku jeho reštaurovania.  

(3) Skúšobný senát posúdi žiadosť spolu s prílohami na svojom zasadnutí. Ak je to potrebné, tak pozve 

uchádzača na zasadnutie. 

(4) Skúšobný senát rozhodne, či predstavenstvu Komory reštaurátorov odporúča alebo neodporúča 

uchádzača zapísať do zoznamu spolupracujúcich osôb vedený Komorou reštaurátorov. 

 

ŠIESTA ČASŤ 

PRECHODNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 
 

Čl. 20 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

(1) Tento skúšobný poriadok sa použije na špecializované reštaurátorské skúšky a autorizačné skúšky 

po nadobudnutí jeho účinnosti. Uchádzači o zápis do zoznamu členov Komory reštaurátorov alebo 

členovia Komory reštaurátorov, ktorí doručili prihlášku na špecializovanú reštaurátorskú skúšku, 

alebo autorizovanú skúšku pred účinnosťou tohto skúšobného poriadku, vykonajú špecializovanú 

reštaurátorskú skúšku alebo autorizovanú skúšku podľa doterajšieho skúšobného poriadku; ak zo 

špecializovanej reštaurátorskej skúšky, alebo autorizovanej skúšky neprospejú, vykonajú novú 

špecializovanú reštaurátorskú skúšku, alebo autorizačnú skúšku podľa tohto skúšobného poriadku.  

(2) Odborná prax, ktorej výkon začal pred účinnosťou tohto skúšobného poriadku sa preukazuje podľa 

doterajšieho skúšobného poriadku. 

(3) Platnosť dočasne priznaných rozšírení špecializácii reštaurovania a na základe toho vydaných 

dočasných osvedčení podľa článku 2 ods. 5 Skúšobného poriadku Komory reštaurátorov zo 7. 

apríla 2008 v znení jeho neskorších zmien nemožno predĺžiť a zaniká uplynutím doby platnosti.   

 

Čl. 21 

Zrušovacie ustanovenia 

Zrušuje sa skúšobný poriadok schválený predstavenstvom Komory reštaurátorov zo 7. apríla 2008 

v znení jeho neskorších zmien.  

 

Čl. 22 

Účinnosť 

Tento skúšobný poriadok nadobúda účinnosť 18. septembra 2018.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. art. Juraj Puškár 

Predseda predstavenstva 

Komory reštaurátorov 


