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Nadväzujúc na úspešnú tradíciu konferencií a seminárov, zorganizoval Zväz múzeí 
na Slovensku a Slovenské národné múzeum s finančnou podporou Ministerstva kultúry 
a cestového ruchu SR v dňoch 20. – 21. októbra 2010 v Bratislave konferenciu s názvom 
Odborná ochrana zbierkových predmetov.
Podujatie bolo významným stretnutím odborných zamestnancov múzeí, galérii a archívov zo  
Slovenskej republiky a Českej republiky. Organizátori si dali za cieľ informovať účastníkov 
o súčasných trendoch i postupoch v oblasti odbornej ochrany a bezpečnosti predmetov 
kultúrnej hodnoty. Výmena skúseností a poznatkov o najlepších dostupných technikách, 
ktoré možno uplatniť pri vykonávaní odbornej ochrany zbierkových predmetov, je najväčším 
prínosom takýchto stretnutí. Najmä pri súčasnom trende minimalizovať (alebo úplne 
obmedziť) finančné dotácie pre pamäťové a fondové inštitúcie, kedy sa zabúda, že ochrana 
a dokumentácia zbierok je prioritnou úlohou týchto inštitúcii, bola konferencia vzácnou 
príležitosťou načerpať nové informácie a možno tiež trochu optimizmu pre ďalšiu prácu.
V prvý deň konferencie boli príspevky venované odbornej ochrane a uloženiu zbierkových 
predmetov – legislatívnym podmienkam ochrany, odbornej evidencii, informačným 
technológiám pri ochrane, uloženiu zbierok v jednotlivých inštitúciách, ale i problematike 
správy hnuteľných kultúrnych pamiatok. Druhý deň bol zameraný na odborné ošetrenie, 
odzneli príklady konzervovania a reštaurovania jednotlivých predmetov, použitia 
diagnostických a konzervačných technológií. Súčasťou podujatia boli aj návštevy 
spolupracujúcich inštitúcií – Slovenskej národnej galérie, Slovenského národného archívu, 
Krajského pamiatkového úradu Bratislava a Múzea mesta Bratislavy – s cieľom spoznať 
pracoviská zaoberajúce sa odbornou ochranou (dielne, laboratória, depozitáre).
Značný záujem o účasť na tejto konferencií, ako aj rozmanitosť a vysoká úroveň príspevkov, 
je dôkazom nielen aktuálnosti tejto témy, ale hlavne neúnavnej snahy zamestnancov 
zúčastnených inštitúcií zlepšiť úroveň ochrany kultúrneho dedičstva. Veď napriek rozdielom 
spája pamäťové a fondové inštitúcie rovnaký cieľ a  ich spolupráca je významným faktorom 
pri jeho plnení. Verím, že toto ich obdivuhodné snaženie neostane bez povšimnutia 
príslušných zriaďovateľov a verejnosti.

Mgr. Gabriela Kochanová
Slovenské národné múzeum

Úvod
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ÚVOD DO ODBORNEJ OCHRANY

Legislatíva pri odbornej ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty

PhDr. Gabriela Podušelová
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky

Abstrakt
Odborná ochrana zbierkových predmetov je jednou z najdôležitejších činností v múzeu. Jej základnou úlohou je vykonávať ochranu 
zbierkových predmetov. Túto úlohu múzeí rieši aj legislatíva Slovenskej republiky, ktorá v právnych predpisoch, najmä v zákone 
o múzeách a o galériách a jeho vykonávacom predpise ustanovuje rámcovo úlohy pre múzeum pri vykonávaní odbornej ochrany 
zbierkových predmetov v múzeu. Ustanovuje tiež úlohy najmä pri odbornom uložení zbierkových predmetov a pri odbornom ošetrení 
zbierkových predmetov.

Činnosť múzeí a galérií je determinovaná rozličnými faktormi objektívneho aj subjektívneho 
charakteru. Jedným z najdôležitejších faktorov vplývajúcich na činnosť múzeí a galérií 
je legislatívne prostredie, v ktorom inštitúcie pôsobia. Múzeá a galérie popri právnych 
predpisoch, ktoré priamo upravujú ich poslanie, činnosť a pôsobenie, ich zriaďovanie 
a zrušovanie, definovanie základných odborných činnosti, musia rešpektovať a dodržiavať 
všetky právne predpisy platné na území Slovenskej republiky a riadiť sa nimi. Múzeá, ktoré 
sú zriaďované verejnou správou, sú povinné konať len v rozsahu stanovenom právnymi 
predpismi – konať len to, čo právne predpisy dovoľujú. Právne predpisy, ktoré sa priamo 
dotýkajú existencie a činnosti múzea ako inštitúcie vytvorenej na záchranu a ochranu 
kultúrneho dedičstva, sú súčasťou právneho systému Slovenskej republiky, ktorý je vnútorne 
prepojený a zviazaný. To, čo nie je upravené priamo v právnych predpisoch týkajúcich sa 
činnosti múzeí a galérií, upravujú iné právne predpisy – napr. predpisy o správe majetku 
štátu, o účtovníctve, občiansky zákonník, obchodný zákonník, zákonník práce a mnohé 
ďalšie, ktoré sú zamestnanci múzeí povinní dodržiavať.
Výkon odborných činnosti v múzeu upravuje najmä Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách 
a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o múzeách a o galériách“) a vykonávací predpis k tomuto zákonu Vyhláška Ministerstva 
kultúry SR č. 523/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných 
činnostiach v múzeu alebo v galérií a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty („ďalej len 
vyhláška“).
Popri týchto právnych predpisoch sa činnosti múzeí a galérií a výkonu odborných činností 
dotýkajú aj právne predpisy, ktoré upravujú problematiku ochrany kultúrneho a prírodného 
dedičstva:

- Zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, 
ktorého novela vyšla v Zbierke zákonov pod číslom 208/2009

- Zákon NR SR č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej 
hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady 
č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 
Z. z. o Matici slovenskej

- Vyhláška MK SR 421/ 2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia 
odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach



- Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 
zákonov

- Zákon NR SR č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti 
jej členov v znení neskorších predpisov

- Zákon NR SR č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych 
predmetov

- Zákon NR SR  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003, ktorou sa 

vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Základným právnym predpisom, ktorý legislatívne upravuje činnosť múzeí a galérií v oblasti 
odbornej správy je zákon o múzeách a o galériách, ktorý popri postupoch a úkonoch 
pri zriaďovaní a zakladaní múzeí a galérií, ustanovení povinnosti ministerstva kultúry ako 
ústredného orgánu štátnej správy, vedení Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky 
ustanovuje aj povinnosti pri výkone základných odborných činností v múzeu, galérii. Základné 
odborné činnosti, ktoré má múzeum vykonávať sú definované v § 8. Následné paragrafy 
9 – 16 ustanovujú povinnosti pri vykonávaní základných odborných činností. Základné 
odborné činnosti – nadobúdanie zbierkových predmetov, odborná evidencia zbierkových 
predmetov, odborné uloženie zbierkových predmetov, odborné ošetrenie zbierkových 
predmetov - ich vykonávanie tvoria odbornú správu zbierkových predmetov. Ako základné 
odborné činnosti zákon definuje aj vedecko-výskumnú činnosť a kultúrno-prezentačné 
aktivity.
V § 9 sú definované podmienky a postupy pri nadobúdaní zbierkových predmetov. V ods. 9 je 
riešené aj nadobúdanie archeologických nálezov v nadväznosti na schválenú novelu zákona 
NR SR č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu, ktorá rieši nadobúdanie archeologických 
nálezov múzeom, ak múzeum zriadené VUC a obcou vykonáva výskum, alebo ak preberá 
archeologické nálezy, ktoré získala archeologickým výskumom iná odborne spôsobila osoba. 
Pri nadobúdaní zbierkových predmetov z oblasti prírodných vied je nevyhnutné dodržiavať 
aj ustanovenia Zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a Vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Zákon o múzeách a o galériách v § 10 ustanovuje podrobnosti o vedení odbornej evidencie 
zbierkových predmetov, vrátane postupu pri vyraďovaní zbierkových predmetov z odbornej 
evidencie múzea. Zákon ustanovuje, že odborná evidencia zbierkových predmetov sa vedie 
v dvoch stupňoch a múzeum vedie odbornú evidenciu elektronicky a údaje o zbierkových 
predmetoch je múzeum zapísané v registri povinné poskytnúť v elektronickej podobe SNM 
alebo SNG. Zároveň ods. 9-12 ustanovujú postupy pri vyraďovaní zbierkových predmetov 
z odbornej evidencie múzea, galérie, najmä ak dôvodom vyradenia je „nezhodnocovanie 
zbierkového fondu múzea, galérie“.
Súčasťou odbornej správy v múzeu je aj odborná revízia zbierkového fondu múzea, ktorú 
riešia ustanovenia § 11. Odborná revízia slúži na zisťovanie fyzického stavu zbierkových 
predmetov a súčasne sa ňou zisťuje prítomnosť zbierkových predmetov v múzeu. Jej výstupy 
sú zároveň odporúčaniami na odborné ošetrenie zbierkových predmetov, ale aj na úpravu 
klímy v depozitároch.
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Jednou z najdôležitejších činností, ktoré sú múzeum alebo galéria povinné vykonávať, 
je zabezpečenie bezpečnosti zbierkových predmetov, ktoré riešia ustanovenia § 12. Zákon 
diverzifikuje zodpovednosť za bezpečnosť zbierkových predmetov medzi zriaďovateľa, 
zakladateľa múzea a múzeum – zriaďovateľ je povinný vytvárať materiálno-technické 
podmienky na bezpečnosť zbierok múzea. Ďalšie povinnosti ukladá zákon múzeu 
- v § 12, ods. 5 ukladá múzeu povinnosť viesť zoznam zbierkových predmetov, ktoré podliehajú 
evakuácii v čase vojny a vojnového stavu a priebežne aktualizovať plán evakuácie zbierkových 
predmetov a viesť vlastnú bezpečnostnú dokumentáciu, ako to ustanovujú príslušné právne 
predpisy napríklad čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase 
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a ostatné s tým súvisiace 
predpisy. Ako súčasť na zabezpečenie ochrany zbierkových predmetov sú ustanovenia 
týkajúce sa ochrany údajov o zbierkových predmetoch a povinnosť uzatvárať zmluvu 
o výpožičke/nájme, ktorá stanoví podmienky bezpečnosti a ochrany zbierkových predmetov 
počas výpožičiek/nájmov.
Odborná ochrana zbierkových predmetov, jej ciele a spôsoby vykonania je upravená 
v § 13. Zákon definuje pasívnu ochranu – uloženie zbierkových predmetoch v špecificky 
upravených priestoroch múzea, galérie – depozitároch. Zároveň zákon definuje aj spôsoby 
odborného ošetrenia zbierkových predmetov – konzervovanie, reštaurovanie a preparovanie 
s cieľom odlíšiť jednotlivé druhy odborného ošetrenia zbierkových predmetov.
Povinnosti ustanovené zákonom o múzeách a o galériách upravuje vyhláška, ktorá určuje 
podrobnosti, ako vykonávať jednotlivé povinnosti ustanovené zákonom.
Akvizičnú činnosť v múzeu, postupy pri jej realizácii a povinné evidenčné záznamy, 
ich obsah upravuje § 2 a 3 vyhlášky. V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou 
vyhláška ustanovuje ako povinnosť viesť nálezový denník k archeologickým výskumom. 
Tu je potrebné upozorniť, že realizácie archeologických výskumov sa dotýkajú aj ustanovenia 
zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 
a Vyhlášky MK SR č. 253/2010 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatková vyhláška“), 
ktorý v § 10 stanovuje podrobnosti o vedení dokumentácie k archeologickému výskumu.
Odbornú evidenciu zbierkových predmetov, jej vedenie, povinné údaje pre chronologickú 
evidenciu a katalogizáciu zbierkových predmetov upravujú § 4 a 5 vyhlášky. V § 6, 7, 8 vyhlášky 
sú ustanovené povinnosti múzea pri vedení elektronickej evidencie zbierkových predmetov, 
najmä povinnosti pri ochrane údajov z odbornej evidencie zbierkových predmetov, spôsob 
vytvárania centrálnej evidencie zbierkových predmetov SNM a SNG, ich práva a povinnosti 
pri vytváraní centrálnych databáz o zbierkových predmetoch. Vyraďovaniu zbierkových 
predmetov z odbornej evidencie v nadväznosti na povinnosti stanovené v § 10 ods. 8 až 13 
zákona, sa venuje § 9 vyhlášky.
Otázkami postupov a úloh pri odbornej revízii zbierkových predmetov v nadväznosti 
na § 11 zákona o múzeách a o galériách sa zaoberá § 10 vyhlášky, ktorý obsahuje aj povinné 
údaje, ktoré má obsahovať záznam o odbornej revízii zbierkového fondu. Z povinných údajov 
pri zázname z odbornej revízie  je jednoznačné, že cieľom odbornej revízie fondu nie je len 
zistenie existencie zbierkových predmetov, ale aj preverenie fyzického stavu zbierkových 
predmetov a odporúčania na ich odborné ošetrenie.
Paragrafy 3 až 10 vyhlášky sa zaoberajú činnosťami a definovaním povinných údajov, ktoré sú 
spojené s vedením odbornej evidencie  zbierkových predmetov. Tu je nevyhnutné zdôrazniť, 
že všetky evidenčné záznamy, ktoré sú spojené s vedením odbornej evidencie zbierkových 
predmetov je múzeum povinné vykonávať v písomnej, tlačenej podobe a trvalo uchovávať, 
to znamená, že nepodliehajú skartácii po uplynutí istej časovej lehoty ako napr. časť  
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ekonomickej alebo inej agendy, ktorú múzeum vedie. Týka sa to nielen odbornej evidencie, 
ale aj záznamov o vyraďovaní zbierkových predmetov a záznamov o vykonávaní odbornej 
revízie zbierkových predmetov.
Ďalšou súčasťou odbornej správy zbierkových predmetov je ochrana a odborná ochrana 
zbierkových predmetov. Povinnosti múzea pri zabezpečení bezpečnosti budov a priestorov, 
kde sú uložené zbierkové predmety stanovuje § 12 zákona a následne upravuje § 11 vyhlášky. 
Vyhláška ukladá múzeám povinnosť diverzifikovať systém ochrany jednotlivých časti múzea 
podľa toho, či sú tam uložené zbierkové predmety alebo ide o priestory prístupné verejnosti. 
Tu je potrebné pripomenúť, že najmä z hľadiska zabezpečenia protipožiarnej ochrany 
objektov je múzeum povinné dôsledne rešpektovať všetky právne predpisy týkajúce sa 
ochrany pred požiarom – napr. zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov a vykonávacie predpisy k tomuto zákonu.
Odbornú ochranu zbierkových predmetov vykonáva múzeum v súlade s § 13 zákona 
o múzeách a o galériách:

a) trvalým odborným uložením zbierkových predmetov v špecificky upravených 
a zabezpečených priestoroch múzea alebo galérie  – v depozitároch,

b) zabezpečením optimálnych klimatických, svetelných a bezpečnostných podmienok 
pri trvalom uložení zbierkových predmetov v depozitároch,

c) vytváraním optimálnych klimatických, svetelných a bezpečnostných  podmienok pri 
prezentácii, štúdiu a preprave zbierkových predmetov,

d) odborným ošetrením zbierkových predmetov, ktorým je najmä konzervovanie, 
reštaurovanie a preparovanie.

Odborné uloženie zbierkových predmetov bližšie rozpracováva § 12 vyhlášky. Ods. 3 stano-
vuje povinné údaje depozitárneho režimu, ktorý stanovuje ako má fungovať vnútorný systém 
uloženia zbierkových predmetov v depozitároch, spôsob sledovania klimatických podmienok 
v depozitároch a pod. Ak by vyhláška jednotlivé údaje, ktoré má obsahovať depozitárny režim 
stanovila ako povinnosti – napr. dodržiavanie optimálnych hodnôt pri teplote a vlhkosti 
v depozitároch, ich uskutočnenie by bolo pre mnohé múzeá nevykonateľné. Z uvedeného 
dôvodu problematiku technického vybavenia depozitárov, sledovania klimatických 
podmienok riešia len povinné údaje pri depozitárnom režime. Súčasné právne predpisy 
pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva nestanovujú povinnosti na technické vybavenie 
depozitárov napr. protipožiarne nátery, nehorľavé materiály na depozitárny mobiliár, 
tesnenia na dverách, siete proti hmyzu, povinnosť múzea vybaviť depozitáre prístrojovou 
technikou na sledovanie teploty, vlhkosti, svetelnosti a pod. Tieto odporúčania obsahuje len 
odborná literatúra, nie právne predpisy. Práve preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť 
aj odbornej literatúre, ktorá rieši tieto otázky a uplatňovať jej odporúčania pri prezentácii 
zbierkových predmetov v stálych expozíciách a na výstavách, najmä odporúčania týkajúce sa 
stabilizácie klímy, hodnôt teploty, vlhkosti a svetelnosti.
Depozitáre sú navrhnuté a upravené tak, aby stavebné úpravy plne akceptovali bezpečnosť 
zbierok a zároveň spĺňali podmienky na preventívnu konzerváciu zbierkových predmetov. 
Depozitáre musia vytvárať také klimatické podmienky, pri ktorých je proces degradácie 
materiálov čo najpomalší, pretože vhodné podmienky uloženia predmetov mnohonásobne 
predĺžia ich životnosť. 
Vlastnosti depozitára:

- priestory musia byť čisté, primerane suché a vetrané s minimálnym vplyvom priameho 
osvetlenia a s vylúčením akýchkoľvek vibrácií,

- depozitár nesmie byť priechodný,
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- depozitár nesmie byť umiestnený vedľa tepelného zdroja (kotolne) a iných podobných 
zariadení, ktoré spôsobujú kolísanie teploty, nežiaduce výpary a vlhkosť a môžu ohroziť 
pri havárii tam uložené zbierkové predmety – napr. vodovodné rozvody,

- vstup do depozitára musí byť kontrolovaný s priamo určenou zodpovednosťou 
zamestnanca za stav depozitára, nekontrolovaný pohyb tam nezamestnaných osôb 
nie je dovolený, vstupy zamestnancov múzea musia byť evidované. Spôsob evidencie 
pohybu osôb v depozitári určí štatutárny orgán múzea v depozitárnom režime,

- ochrana depozitárov musí byť zvýšená v porovnaní s ostanými priestormi múzea; 
bezpečnostný systém depozitárov je potrebné vytvoriť pomocou mechanických zábran, 
PSN, strážnej služby, evidenciou pohybu osôb v depozitári s cieľom minimalizovať 

 všetky možné riziká ohrozenia tam uložených zbierkových predmetov (odcudzenie, 
vandalizmus, živelné pohromy, požiar, vytopenie a i.) na minimum.

- v depozitári musí byť zabezpečený zvýšený systém protipožiarnej ochrany vrátane 
protipožiarnych vstupov do depozitára, EPS, špeciálnych protipožiarnych náterov, 
úpravy podláh a stien, úložného nehorľavého mobiliára na zbierkové predmety, 
rozdelenie depozitárov na jednotlivé požiarne sekcie, inštalácia požiarnej signalizácie, 
systému zhášania atď.,

- každý depozitár musí byť vybavený vlastným hasiacim prístrojom; náplň hasiaceho 
prístroja volíme podľa materiálových skupín tam uložených zbierkových predmetov,

- depozitár je potrebné pravidelne upratovať, najmä vysávať prach, čím sa eliminuje 
rozmnožovaniu drobného hmyzu (švehiel, roztočov, molí a i.) a plesní,

- depozitár je potrebné v stanovených časových intervaloch podrobiť dezinsekcii, 
prípadne plynovaniu, ak to stavebné a technické úpravy dovoľujú,

- depozitár má zavedenú filtráciu vonkajšieho vzduchu napr. cez aktívne uhlie a vodné 
sprchy; ak depozitár nemá zabezpečenú filtráciu vzduchu, vzduch sa čistí pomocou 
prenosných filtračných pračiek a absorbérov nečistôt,

- v depozitári je potrebné znižovať výmenu vzduchu s okolitým prostredím napr. 
utesňovaním okien, minimalizovaním vetrania otváraním okien,

- okná v depozitároch musia byť chránené hustou sieťou proti vniknutiu hmyzu, dvere do 
depozitárov musia byť chránené tesnením alebo prúžkami lepiacej fólie,

- depozitár má mať aj pomocný pracovný mobiliár – napr. stabilné schodíky, vozíky 
na prevoz objemných zbierkových predmetov, plošiny, odkladacie stoly a i., ktoré 
zjednodušujú manipuláciu so zbierkovými predmetmi a znižujú riziko ich poškodenia

Súčasťou odbornej ochrany zbierkových predmetov je aj odborné ošetrenie zbierkových 
predmetov, ktoré je upravené v § 13 zákona a  § 13 vyhlášky. Právne predpisy pri odbornom 
ošetrení zbierkových predmetov poznajú základné ošetrenie, ktorým sa myslí ošetrenie 
zbierkového predmetu ihneď po nadobudnutí, ak si to stav predmetu vyžaduje. Toto 
ošetrenie má zabezpečiť, aby sa do depozitára nedostali zbierkové predmety, ktoré sú napr. 
postihnuté drevokazným hmyzom alebo plesňami a mohlo by dôjsť k prenosu nákazy 
na „zdravé“ zbierkové predmety.
Zákon o múzeách a o galériách definuje aj základné spôsoby ošetrenia zbierkových 
predmetov. V ods. 3 § 13 zákona je definované konzervovanie: „Konzervovanie je odborné 
ošetrenie zbierkového predmetu, ktoré sa vykonáva ako prevencia proti možnej deštrukcii 
zbierkového predmetu s cieľom zachovať alebo zlepšiť fyzický stav zbierkového predmetu.“ 
V ods. 4 je definované reštaurovanie: „Reštaurovanie je odborné ošetrenie zbierkového 
predmetu, ktoré sa vykonáva s cieľom kvalitatívne zlepšiť fyzický stav zbierkového predmetu 
a uviesť zbierkový predmet do stavu čo najviac sa približujúcemu jeho pôvodnému stavu.“ 
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V ods. 5 je definované preparovanie: „Preparovanie je odborné spracovanie zbierkového 
predmetu z oblasti prírodovedných vied špecifickými metódami s cieľom jeho zachovania 
pre vedecké, dokumentačné a výstavné účely.“ Vyhláška definuje povinné údaje pri vypracovaní 
zámeru na konzervovanie a reštaurovanie, ako aj povinné údaje, ktoré má obsahovať záznam 
o konzervovaní a reštaurovaní. 
Pri reštaurovaní zbierkových predmetov je potrebné pracovať aj so zákonom NR SR č. 200/1994 
Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení neskorších 
predpisov. Novela zákona z roku 2010 ustanovuje, že reštaurovať zbierkové predmety môžu len 
členovia Komory reštaurátorov. Toto ustanovenie má byť garanciou kvality reštaurátorských 
prác. Netýka sa konzervovania a preparovania zbierkových predmetov, ktoré v zmysle platnej 
legislatívy môže vykonávať len odborne spôsobila osoba.
Popri rešpektovaní ustanovení zákona o komore reštaurátorov je nevyhnutné pri 
reštaurovaní, najmä reštaurovaní zbierkových predmetov, ktoré sú aj národnými kultúrnymi 
pamiatkami, dodržiavať ustanovenia pamiatkovej vyhlášky, konkrétne § 5 a 6, ktoré 
ustanovujú podrobnosti o vykonávaní reštaurátorských prác a reštaurátorskej dokumentácii. 
Podľa ustanovení vyhlášky sú povinní riadiť sa aj reštaurátori, ktorí sú členmi komory 
a zvyčajne pre múzeum vykonávajú reštaurovanie dodávateľským spôsobom.
Múzeum vykonáva odborné ošetrenie zbierkových predmetov v špeciálnych, na to určených 
pracoviskách – konzervátorských dielňach, reštaurátorských ateliéroch a preparátorských 
laboratóriách (§ 13 zákona). Pri prevádzke týchto pracovísk, kde sa často narába s rozličnými 
chemikáliami, ktoré sú zaradené medzi jedovaté látky, je nevyhnutné prihliadať aj na právne 
predpisy upravujúce nakladanie s takýmito materiálmi – napr. pri technickom vybavení 
pracovísk zabezpečiť odsávače pár, špeciálne úložné priestory pre chemikálie, ochranné 
respiračné a iné pracovné pomôcky pre konzervátorov a reštaurátorov a pod.
Na odborné ošetrenie zbierkových predmetov zo spoločenskovedných disciplín vytvárajú 
múzeá konzervátorské dielne a reštaurátorské ateliéry. Konzervovanie zbierkových predmetov 
sa vykonáva so zámerom aspoň zachovania súčasného stavu. Sanačné konzervovanie 
je vykonávané hneď po nadobudnutí zbierkového predmetu s cieľom jeho záchrany. 
Preventívne konzervovanie je spojené s očistením zbierkového predmetu a fixáciou jeho 
súčasného stavu. Vykonáva sa ako prevencia proti možnej deštrukcii zbierkových predmetov. 
Reštaurovanie sa vykonáva so zámerom uvedenia zbierkového predmetu do stavu, ktorý sa 
čo najviac priblíži stavu v čase jeho vzniku.
Súčasťou komplexného reštaurovania zbierkového predmetu je:

a) vykonanie reštaurátorského prieskumu na zbierkovom predmete pred začatím 
reštaurátorských prác za účelom presného zistenia aktuálneho stavu zbierkového 
predmetu s využitím najnovších odborných postupov a nedeštruktívnych metód 
prieskumu,

a) spracovanie návrhu na reštaurovanie zbierkového predmetu obsahujúce technologický 
postup reštaurátorských prác na základe reštaurátorského výskumu1) s uvedením 
navrhovaných materiálov na reštaurovanie,

b) realizácia komplexného reštaurovania vrátane adjustácie podľa návrhu na reštaurovanie 
zbierkového predmetu,

c) vyhotovenie záznamu o reštaurovaní zbierkového predmetu2) vrátane určenia režimu 
ďalšieho využívania zbierkového predmetu z hľadiska jeho ochrany a nevyhnutných 
prevádzkových a klimatických podmienok,

1 ) ods. 5 § 13 Vyhláška MK SR  č. 523/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu 
alebo v galérií a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty

2 ) ods. 6 § 13 Vyhlášky MK SR č. 523/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu 
alebo v galérií a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty
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d) obrazová dokumentácia z priebehu a výsledku reštaurovania zbierkového predmetu
Na odborné ošetrenie zbierkových predmetov z oblasti prírodných vied vykonáva múzeum 
preparovanie. Pod preparovaním zbierkových predmetov sa rozumie vyhotovovanie 
dermoplastických preparátov (cicavce, vtáky, plazy, obojživelníky, ryby), liehových 
a formaldehydových preparátov. Botanický materiál sa uchováva zväčša sušením, lisovaním 
– vytváranie herbárov. V rámci odborného ošetrenia prírodovedných zbierok preparátorské 
pracovisko zabezpečuje udržiavanie (ochranu) už jestvujúcich preparátov v dobrom 
technickom stave, ale aj preparovanie novonadobudnutých zbierkových predmetov.
Preparovanie a konzervovanie zbierkového predmetu z prírodovedných disciplín sa 
vykonáva špecifickými metódami pre jednotlivé vedné disciplíny. Ak ide o zásadné zásahy, 
ktoré menia charakter a podobu zbierkového predmetu, ako sú typ konzervačnej tekutiny, 
zmena z kožkového preparátu alebo tekutinového preparátu na dermoplastický preparát, 
o preparovaní zbierkového predmetu vykoná sa záznam.
Odborné ošetrenie zbierkových predmetov vykonávajú odborní zamestnanci múzea 
s príslušným špecializovaným odborným vzdelaním – reštaurátori, konzervátori, preparátori 
alebo môže múzeum tieto činnosti vykonávať aj dodávateľsky.
Rozsah konzervovania, preparovania a reštaurovania stanovuje múzeum v ročnom pláne 
hlavných úloh.
Návrh na odborné ošetrenie zbierkového predmetu vyhotovuje kurátor v spolupráci 
s konzervátorom alebo reštaurátorom alebo preparátorom ( § 13 vyhlášky).
Návrh na konzervovanie zbierkového predmetu:

a) predkladá kurátor, ktorý je poverený odbornou správou zbierkového fondu alebo jeho
 časti v súčinnosti so správcom depozitára,
b) je odporúčaním komisie, ktorá vykonala odbornú revíziu zbierkového fondu múzea
 a galérie

Záznam o konzervovaní zbierkového predmetu obsahuje najmä tieto údaje:
a) názov múzea,
b) číslo záznamu o odbornom ošetrení zbierkového predmetu,
c) názov zbierkového predmetu a jeho základné identifikačné znaky,
d) prírastkové číslo, evidenčné číslo zbierkového predmetu,
e) podrobný popis fyzického a technického stavu zbierkového predmetu pred odborným
 ošetrením,
f) obrazová dokumentácia o zbierkovom predmete pred jeho odborným ošetrením, 

počas odborného ošetrenia a po ukončení odborného ošetrenia,
g) meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala odborný zámer na odborné ošetrenie
 zbierkového predmetu,
h) navrhovaný spôsob a postup odborného ošetrenia zbierkového predmetu,
i) meno a priezvisko osoby, ktorá vykonala odborné ošetrenie,
j) použité chemické prostriedky a iné materiály,
k) vykonané postupy pri odbornom ošetrení zbierkového predmetu,
l) dátum začatia odborného ošetrenia zbierkového predmetu,
m) dátum ukončenia odborného ošetrenia zbierkového predmetu a podpis osoby, ktorá
 odborné ošetrenie vykonala
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Návrh na reštaurovanie zbierkového predmetu v súčinnosti s kurátorom múzea a galérie 
vypracováva realizátor reštaurovania. Návrh na reštaurovanie zbierkového predmetu 
obsahuje najmä tieto údaje:

a) názov zbierkového predmetu,  meno a priezvisko autora, ak ide o dielo výtvarného
 umenia,
b) prírastkové číslo, evidenčné číslo alebo inventárne číslo zbierkového predmetu,
c) charakteristiku reštaurátorského výskumu a popis jeho vykonania vrátane
 inventarizácie, odôvodnenia a vyhodnotenia prípadných sond, podrobné 

vyhodnotenie
 reštaurátorského výskumu,
d) zhodnotenie aktuálneho technického stavu a charakteristiku vedeckých a umeleckých
 hodnôt zbierkového predmetu,
e) základný cieľ, charakteristiku a rozsah reštaurovania zbierkového predmetu,
f) návrh postupu, technológie reštaurovania zbierkového predmetu a ich zdôvodnenie,
g) obrazovú dokumentáciu zbierkového predmetu a reštaurátorského výskumu

Záznam o reštaurovaní zbierkového predmetu obsahuje najmä tieto údaje:
a) názov zbierkového predmetu, meno a priezvisko  autora, ak ide o dielo výtvarného
 umenia,
b) prírastkové číslo, evidenčné číslo alebo inventárne číslo zbierkového predmetu,
c) popis vykonaných prác z hľadiska použitého postupu, technológie a materiálu,
d) špecifikácia a zdôvodnenie zmien pri reštaurovaní v porovnaní so schváleným
 návrhom na reštaurovanie,
e) vyhodnotenie nových poznatkov z priebehu reštaurovania týkajúcich sa technickej,
 technologickej a umelecko-historickej charakteristiky zbierkového predmetu,
f) prínos reštaurovania a dosiahnutý cieľ,
g) spôsob uloženia a prezentácie reštaurovaného zbierkového predmetu z hľadiska jeho
 ochrany a nevyhnutných prevádzkových a klimatických podmienok,
h) fotografickú a inú obrazovú dokumentáciu z priebehu a výsledku reštaurovania
 zbierkového predmetu.

Reštaurovanie zbierkového predmetu vykonávané dodávateľským spôsobom sa uskutočňuje 
na základe zmluvy. Reštaurátor, ktorý vykoná reštaurovanie zbierkového predmetu, 
prevezme zbierkový predmet na reštaurovanie na základe preberacieho protokolu. Protokol 
o odovzdaní zbierkového predmetu na reštaurovanie je prílohou zmluvy o reštaurovaní. Po 
zreštaurovaní múzeum preberie zreštaurovaný zbierkový predmet na základe preberacieho 
protokolu. Protokol slúži na potvrdenie bezchybnosti reštaurovania v súlade s návrhom na 
reštaurovanie.
Múzeum zapisuje zbierkový predmet určený na reštaurovanie dodávateľským spôsobom 
do knihy vydaných výpožičiek a nájmov podľa § 15 ods. 5 vyhlášky.
Záznam o odborom ošetrení zbierkového predmetu bez ohľadu na to, či bol vykonaný interným 
zamestnancom múzea alebo na základe zmluvy o reštaurovaní, vykoná v katalogizačnom 
zázname dokumentátor v poznámke s odkazom na číslo záznamu o odbornom ošetrení 
zbierkového predmetu. Záznam o odbornom ošetrení zbierkového predmetu je súčasťou 
odbornej evidencie zbierkového predmetu a múzeum ho uchováva trvalo.
Právne predpisy, ktoré upravujú odborné ochranu zbierkových predmetov, sú len základným 
rámcom na jej vykonávanie. Určujú základný smer na vykonávanie týchto činnosti a spôsob 
vedenia záznamov o odbornej ochrane zbierkových predmetov. Podstatne dôležitejšie 
pre úspešné vykonávanie odbornej ochrany zbierkových predmetov sú priamo podmienky 
na jej realizáciu v múzeu ako je napr. stav depozitárov, ich technické vybavenie, personál, 
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ktorý pravidelne monitoruje klimatické a iné podmienky v depozitároch. Nech sú právne 
predpisy akokoľvek dobré a precízne, nepomôžu múzeu, ak nemá vybudované odborné 
pracoviská na odborné ošetrenie zbierkových predmetov a k tomu kvalifikovaný personál 
– reštaurátorov, konzervátorov a preparátorov. Právne predpisy, žiaľ, nemajú tú silu, aby 
najmä vedúcich zamestnancov múzeí donútili k tomu, aby sa odborná ochrana zbierkových 
predmetov stala prioritou každého múzea. Veď múzeum vzniklo na to, aby zhromažďovalo 
a ochraňovalo zbierkové predmety ako informačné médiá o našej minulosti. Bez ich kvalitnej 
ochrany nebude ani múzeum.
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Odborná evidencia
a ochrana vo fondových inštitúciách

PhDr. Viera Majchrovičová
Slovenské národné múzeum Bratislava

Abstrakt
Ochrana kultúrneho dedičstva, uchovávaného vo fondových inštitúciách, úzko súvisí s odbornou evidenciou. Vzhľadom na rovnaké 
druhy prameňov uchovávaných v rôznych typoch inštitúcií je spoločné riešenie problémov evidencie a ochrany nevyhnutné.

Príroda i ľudská spoločnosť na každom stupni svojho vývoja zanechali stopy, ktoré môžeme 
pozbierať a použiť. To, že sú dejiny zdrojom ponaučenia platí však len v prípade, ak ich 
poznáme. A minulosť spoznávame a skúsenosti získavame predovšetkým prostredníctvom 
zachovaných prameňov.
Dnes máme i ďalšiu úlohu – to, čo sme získali ako dedičstvo prírody i spoločnosti musíme 
ochrániť pre budúce generácie. Pri ochrane prameňov platí: nemáme informácie, nepoznáme, 
dostatočne nechránime, pretože nevieme ako. Začínať by sme mali selekciou toho 
jedinečného a hodnotného, čo stojí za zachovanie. Ideálnym by bolo, samozrejme, ochrániť 
a uchovať všetko. Pompeje konzervované sopečným popolom sú neoceniteľným prameňom 
a bolo by úžasné, ak by sa podobným spôsobom zachovali časti ľudskej spoločnosti na 
rôznych stupňoch vývoja v rôznych regiónoch. Problémovým faktorom je plynutie času 
– napomáha sústreďovať stále nové a nové pramene, ktorých uchovanie je problémové 
napríklad z priestorových dôvodov. Čo uchovať môžeme – sú informácie. Informatizácia 
spoločnosti dnes pomáha spracovávať, sprístupňovať i zachovávať údaje o prameňoch, 
ktoré sú aj dôkazmi ich vlastnej fyzickej existencie. Globalizácia sveta zasa umožňuje 
prezentované informácie o prameňoch, vyskytujúcich sa v rôznych častiach sveta, spájať. 
Sme svedkami medzinárodných snáh o ochranu, zachovanie a sprístupnenie kultúrneho 
dedičstva. Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO 
v roku 1972 prijala medzinárodný Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva. Svetové kultúrne dedičstvo utvárajú rôznorodé unikátne kultúrne i prírodné 
lokality a zdroje a má univerzálne použitie – patrí všetkým ľuďom sveta, bez ohľadu na 
územie, na ktorom je umiestnené.1 V roku 2003 Generálna konferencia UNESCO prijala aj 
Dohovor o ochrane svetového nehmotného dedičstva. Deklarácia Národnej rady Slovenskej 
republiky o ochrane kultúrneho dedičstva z roku 2001 radí ku kultúrnemu dedičstvu 
hmotné a nehmotné hodnoty, hnuteľné a nehnuteľné veci spolu s importovanými dielami 
a myšlienkami, ktoré našli na Slovensku miesto a uplatnenie. K hmotným hodnotám patria 
okrem iného archívne dokumenty, historické knižničné dokumenty a fondy, zbierky múzeí 
a galérií, diela výtvarného, úžitkového a ľudového umenia, diela kinematografie, televíznej a 
audiovizuálnej tvorby, architektonické objekty, urbanistické súbory, archeologické lokality, 
objekty ľudového staviteľstva, pamiatky vedy a techniky, historické záhrady a parky atď. 
K nehmotným hodnotám nášho kultúrneho dedičstva patria jazykové a literárne prejavy 
šírené ústne alebo zvukovými nosičmi, diela dramatického, hudobného a tanečného umenia, 
historické udalosti, zvyky a tradície atď.
Súčasti kultúrneho dedičstva sú v podstate zdroje informácií, svedectvo o istej časti ľudstva 
alebo prírody v určitom čase v konkrétnom geografickom priestore, predstavujú pramene, a to 
bez ohľadu na inštitúcie, v ktorých sú uchovávané. Medzi pamäťové a fondové inštitúcie  u nás

1 e World Heritage Convention. [online]. Dostupné na internete: <http://whc.unesco.org/en/convention>.
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sa radia archívy, knižnice, múzeá, galérie, pracoviská na ochranu pamiatkového fondu 
a pod. Dané ustanovizne majú za úlohu pramene chrániť a uchovávať, ale súčasne s tým 
aj odborne evidovať, teda spracovať. Práca každého typu inštitúcie je u nás podmienená 
špecifickou legislatívou, ale prax ukazuje, že v rôznych druhoch inštitúcií môžeme nájsť 
rovnaké druhy prameňov. A preto aj evidencia a ochrana zbierok musí logicky viesť k veľmi 
podobným výsledkom.
Evidencia všeobecne značí vedenie záznamov, zoznamov, súpis, register, index, inventár, 
ale aj mať v niečom určitý prehľad, orientáciu. Výraz ochrana predstavuje odvrátenie 
nebezpečenstva, škodlivých vplyvov, starostlivosť, opateru, ale aj prevenciu a ošetrovanie, 
odvrátenie nežiaduceho účinku.2 Odbornú evidenciu a náležitú odbornú ochranu svojich 
zbierok, by mala u nás zabezpečovať každá zbierkotvorná inštitúcia, nielen kvôli príkazom 
príslušnej legislatívy. Uchovávame totiž spoločné kultúrne dedičstvo.
Základom odbornej evidencie je tvorba informácií. Tvorba a interpretácia dát je podmienená 
viacerými činiteľmi. Predovšetkým – o aký druh prameňa ide a aká je jeho výpovedná 
hodnota, existencia ďalších súvisiacich informácií (okrem údajov o obsahu a vonkajších 
fyzických znakoch). V neposlednom rade je dôležitá osobnosť spracovateľa informácií, jeho 
poznanie súvislostí a miera subjektívnosti pri získavaní a interpretácii faktov, týkajúcich 
sa prameňa. Odborný pracovník tvorí z nepopísaných historických prameňov informačné 
objekty; objekty hodné prezentácie, ale aj ochrany a tento činiteľ býva najproblémovejší.
Údaje o prameňoch ako informačných objektoch zoradené podľa istých kritérií do určitého 
systému tvoria katalóg informácií. Katalogizácia teda znamená tvorbu, zostavovanie súpisu, 
zoznamu vytvorených informácií. Všetky inštitúcie, ktoré majú vo vlastníctve alebo v 
správe predmety kultúrneho dedičstva si musia uvedomiť dôležitosť tvorby a spracovania 
informácií o uchovávaných predmetoch, najmä z dôvodu ich ochrany a hroziacej fyzickej 
pominuteľnosti. Základom ochrany a sprístupňovania kultúrneho dedičstva v súčasnosti 
však už nie je živelná tvorba informácií. „Organizovanosť“ v ich tvorbe považujú za nosnú 
všetci, ktorí so zaznamenanými  údajmi o jednotlivých prameňoch pracujú.
Prvé súpisy informácií vznikali už v období staroveku, keď sa vzdelaní jedinci pokúšali 
nadobudnuté údaje roztriediť a systematicky poukladať. Spočiatku postačovalo, ak 
zaznamenaným údajom rozumel ich tvorca, ich interpretácia však vyžadovala jeho 
prítomnosť (využíval reč, posunky). Už v prípade, že šlo o opakovane zaznamenávané 
informácie rovnakého druhu (najmä dáta o množstvách), musel si ich tvorca (zatiaľ sám 
pre seba) vytvoriť určitý systém. A ako náhle sa dané údaje dostávali k širšiemu okruhu ľudí, 
kde fyzickú prítomnosť ich tvorcu nebolo možné zaistiť, sa systém zaznamenávania dát – 
používanie istých pravidiel – stal nevyhnutnosťou. A ak hovoríme o určitom usporiadanom 
systéme informácií, môžeme hovoriť o katalógu informácií.
Cielene nájsť potrebné údaje spracované na papieri (prípadne iných v minulosti používaných 
materiáloch) za predpokladu použitia pravidiel je prácne, bez ich použitia niekedy aj 
náhodné. Organizovanosť v tvorbe informácií sa uskutočňuje predovšetkým prostredníctvom 
používania katalogizačných pravidiel, t. j. akceptácie určitých noriem a zásad zápisu údajov. 
Vytvorenie takýchto pravidiel predstavuje enormné množstvo času a námahy, pretože je 
potrebné brať do úvahy veľa faktorov: predovšetkým druh a formu spracovávaných informácií, 
spôsob ich zápisu, uloženia a vyhľadávania. Špecifiká jazyka spracovania, schopnosti tvorcov 
i cieľové skupiny používateľov. V súčasnosti, kedy vo svete vidíme trend informácie spájať, 
je potrebné akceptovať aj stav za hranicami nášho štátu. V prípade existencie už v praxi 
používaných pravidiel, by bolo vhodné využiť aspoň časť z nich. A vzhľadom na to, že istý 
sumár využiteľných informácií už existuje, je potrebné vytvoriť aj spôsob jeho začlenenia 
2 Slovenské slovníky. [online]. Dostupné na internete: <http://slovniky.juls.savba.sk>.
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do novobudovaného systému. Šancu na úspech majú len takéto pravidlá, ktoré budú zároveň 
čo najjednoduchšie a najlogickejšie. Napriek tomu, že pamäťové a fondové inštitúcie, 
ktoré tvoria u nás katalógy informácií, vzájomne spolupracujú, katalogizácia v každom type 
inštitúcie prebiehala (a aj v súčasnosti ešte) samostatne. Archívy, knižnice, múzeá a galérie na 
Slovensku si vytvárali pre spracovanie dát vlastné pravidlá, pričom zriedka akceptovali stav, 
že v ich zbierkovom fonde sa nachádzajú porovnateľné pramene.
Jednou z najpodstatnejších zložiek pri spracovávaní informácií sú použité výrazy. Užitie 
správneho slova, slovného spojenia, na označenie daného obsahu je rovnako dôležité ako 
jeho vybraná forma. Už spracovanie najzákladnejších údajov prinášalo snahy spracovateľov 
o istú unifikáciu výrazov (aj keď len v rámci jednej inštitúcie). Aj to najjednoduchšie 
členenie informácií si vyžadovalo použitie opakujúcich sa výrazov, ktoré následne pomáhali 
vyhľadať nielen údaje o predmete, ale na základe nich i predmet samotný (v rámci sumára 
údajov bývala v zázname uvedená i lokácia predmetu). Prvenstvo v takejto katalogizácii 
medzi našimi pamäťovými a fondovými inštitúciami patrí knižniciam, ktoré pri tvorbe 
systematických katalógov začali cielene tvoriť a využívať štandardizované preferované výrazy 
a snažili sa zachovávať aj ich stanovenú formu a obsah. Tieto výrazy dostali názov autority.
Pre označenie rovnakého obsahu (tie isté osoby, predmety, miesta, rôzne abstraktné 
pojmy, atď.) slúžia rôzne názvy, pomenovania. Aby sa s informáciami dalo pracovať, bolo 
potrebné pri každom výraze stanoviť jeho „hlavný názov“ a odlíšiť ho od alternatívnych 
– synonymických, cudzojazyčných, krajových, slangových a rôznych ďalších používaných 
jazykových ekvivalentov. Vznikali tak v podstate záznamy s údajmi nielen o prameňoch, 
nachádzajúcich sa v zbierkach, ale zároveň aj záznamy o používaných výrazoch pri ich 
spracovaní. Ukážkovým príkladom je výraz Bratislava, ktorý je v súčasnosti hlavným 
názvom pre označenie hlavného mesta, zároveň správneho, ekonomického, politického 
i kultúrneho centra Slovenska. Podľa hlavného názvu i alternatívnych pomenovaní mesta 
– Pressburg, Prešporok, Pozsony, Wilsonov atď. – nemusí byť každému jasné, že ide o to 
isté. Využívaním systému autorít prostredníctvom využívania riadenej terminológie je 
zabezpečená jednoznačnosť pomenovania obsahu (vrátane charakteristiky stavu predmetu, 
dôležitého údaja pri ochrane).
Pri spracovávaní údajov v rámci jednej inštitúcie bolo istým spôsobom možné zabezpečiť 
používanie rovnakých výrazov aj prostredníctvom katalogizácie na papieri. Využitie 
elektronických katalogizačných systémov prácu podstatne zjednodušilo. Aj v prípade 
zavádzania informačných technológií u nás majú prvenstvo knižnice. V súčasnosti pomáha 
informatizácia pri spracovaní rôznych údajov všetkým typom pamäťových a fondových 
inštitúcií. Na Slovensku sa rozšírilo množstvo elektronických katalogizačných systémov, 
v ktorých sa súčasti kultúrneho dedičstva spracovávajú. Archívy, múzeá, galérie sa stretávajú 
pri katalogizácii s podobnými problémami ako v minulosti knižnice, takže majú reálnu 
možnosť „učiť sa na chybách iných“. A rovnako ako knižnice už pocítili potrebu riadenej 
terminológie.
Vzhľadom na to, že sa v zbierkových fondoch rôznych našich inštitúcií nachádzajú pramene 
spolu súvisiace, je potrebné riešiť problém celonárodných autorít, ktoré by pri spracovaní dát 
tvorili a používali všetky inštitúcie spoločne. Následné využitie by bolo ohromné – reálne by 
bolo možné spájať rôzne zbierkové fondy, pričom v umiestnení konkrétneho predmetu by sa 
nezmenilo nič. Pri vyhľadávaní údajov o akomkoľvek prameni by sa zobrazili ďalšie súvisiace 
informačné zdroje bez ohľadu na inštitúciu. A ak by boli prepojené naše informačné systémy 
so zahraničnými, mohli by sa spájať informácie o kultúrnom dedičstve na celom svete.3

3 Príkladom môže byť Europeana (európska digitálna knižnica) budovaná online.
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Rôzne fondové inštitúcie majú možnosť viesť katalógy svojich informácií v rôznej podobe. 
Globalizácia sveta spolu s informatizáciou priniesla aj potrebu medzinárodných noriem 
v spracovaní prameňov. Spočiatku sa spájalo spracovanie informácií medzinárodne podľa 
typu inštitúcie (osobitne knižnice, osobitne múzeá); dnes sme svedkami snáh o zjednotenie 
spracovania informácií pamäťových a fondových inštitúcií ako celku.
Podstatnú úlohu pri štandardizácii z rôznych vedných disciplín zohráva Medzinárodná 
organizácia pre štandardizáciu ISO – najväčší svetový tvorca a vydavateľ medzinárodných 
štandardov.4 Normy ISO sú na Slovensku používané aj pri spracovaní informácií o kultúrnom 
dedičstve.
Prvenstvo pri celosvetovej normalizácii informácií z pamäťových a fondových inštitúcií 
majú knižnice. Medzinárodná federácia knihovníckych asociácií a inštitúcií IFLA5 pripravila 
postupne štandardy ISBD6 - medzinárodné štandardné bibliografické popisy (pre staré 
tlače (antikváriá), pre kartografické materiály, pre seriály a iné zdroje na pokračovanie, pre 
elektronické zdroje, pre monografie, pre neknižné dokumenty, pre tlačené hudobniny, pravidlá 
aplikácie ISBD na popis článkov, všeobecný medzinárodný štandardný bibliografický popis).7 
Sú to v podstate pravidlá pre sumáre údajov, ktoré slúžia na popis a identifikáciu dokumentu 
– prameňa uchovávaného v knižnici. Okrem týchto štandardov sa na Slovensku pod kuratelou 
Slovenskej národnej knižnice používajú pri spracovaní informácií aj Anglo-americké 
katalogizačné pravidlá AACR2, určené pre spracovanie rôznych knižničných materiálov.8
Snahy o štandardizáciu v súčasnosti vidíme i v archívoch – Medzinárodná archívna rada 
ICA9 vydala ISAD(G) – Všeobecný medzinárodný štandard pre archívny popis, ktorý 
má byť používaný v spojení s existujúcimi národnými štandardami alebo ako základ pre 
vývoj národných štandardov.10 Spracovanie archiválií v kontexte si v podstate vyžiadalo aj 
ISAAR(CPF)11 – Medzinárodný štandard pre archívne autoritné záznamy korporácií, osôb 
a rodov, v ktorom sa nachádzajú pravidlá pre tvorbu archívnych autoritných záznamov. Tieto 
popisujú entity (subjekty), spojené s vytváraním a správou archiválií.
Pre popis umeleckých diel existujú medzinárodné pravidlá CDWA, ktoré okrem obsahu 
popisných položiek určujú aj ich formy a syntax.12

Asociácia VRA,13 ktorá o. i. podporuje výskum a vzdelávanie aj v oblasti kultúrneho dedičstva, 
pripravila v roku 2005 príručku pre popis kultúrnych objektov – CCO.14 Tieto katalogizačné 
pravidlá kladú najväčší dôraz na metaúdaje, čiže informácie, ktorými spracovateľ daný 
kultúrny objekt, teda prameň, opisuje. Sú určené najmä ako pomôcka pri tvorbe databáz 
– katalógov informácií, napovedá tomu aj ich členenie. Nezaoberajú sa len spôsobom 
opisu predmetu, ale aj formou a syntaxou použitých výrazov, vzájomnými vzťahmi medzi 
popisovanými prameňmi a výrazmi. Okrem iného odporúčajú popisovať aj daný prameň 
(nosiča informácií), aj rôzne jeho vizualizácie (napr. fotografie) oddelene.

4 International Organization for Standardization.
5 International Federation of Library Associations and Institutions.
6 International Standard Bibliographic Description. Dostupné na internete:
<http://www.ifap.ru/library/book264.pdf>. 
7 Slovenská národná knižnica. [online]. Dostupné na internete: <http://www.snk.sk>.
8 Anglo-American Cataloguing Rules.
9 International Council on Archives.
10 General International Standard Archival Description. [online]. Dostupné na internete: 
<http://www.icacds.orguk/eng/ISAD(G).pdf>.
11 ISAAR(CPF). [online]. Dostupné na internete: 
<http://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_2009_Guidelines_ISAAR%20(CPF)_Second-edition_CZ.pdf>.
12 Categories for the Description of Works of Art. [online]. Dostupné na internete: 
<http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/cdwa/>.
13 Visual Resource Association.
14 Cataloging Cultural Objects.
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Pri spracovaní informácií sú podstatné aj vzťahy medzi nimi. Medzinárodná federácia 
knihovníckych asociácií a inštitúcií v roku 2009 pripravila upravené vydanie metodiky 
Funkčné požiadavky pre bibliografické záznamy FRBR, upravujúcej aj vzťahy medzi 
spracovávanými údajmi (entitami).15 
Medzinárodný výbor pre dokumentáciu CIDOC pri Medzinárodnej rade múzeí ICOM 
pripravil Konceptuálny referenčný model CRM.16 Normu, ktorá stanovuje definície a model 
vzťahov medzi spracovávanými pojmami a formuluje požiadavky na informačné systémy 
pre dokumentáciu kultúrneho dedičstva. CRM sa v roku 2006 stal normou ISO 21127 a tvorí 
základ katalogizačného systému Slovenského národného múzea, vyvinutom v rámci projektu 
CEMUZ.
V 90. rokoch 20. storočia vzniká iniciatíva medzinárodných expertov Dublin Core (DC), 
ktorá pôvodne mala slúžiť popisu digitálnych dokumentov na internete, s cieľom uľahčiť 
vyhľadávanie informácií. Postupne sa súbor 15 odporúčaných popisných prvkov začal 
využívať pri spracovaní údajov nielen v knižniciach, ale aj múzeách a ďalších inštitúciách.17 
Dublin Core v podstate predstavuje sémantický štandard, ktorý spolu s katalogizačnými 
pravidlami môže zjednotiť odborné spracovanie a prezentáciu informácií v rôznych 
pamäťových a fondových inštitúciách.
Z predchádzajúceho vyplýva, že pamäťové a fondové inštitúcie majú veľmi podobné ciele 
a riešia aj rovnaké problémy. Pri tvorbe sumárov informácií je potrebné brať do úvahy 
všetky dostupné údaje. Fyzický popis prameňa je rovnako podstatný ako okolnosti jeho 
vzniku, súvisiace osoby, geografické a ďalšie dáta z nálezových správ alebo spomienok 
svedkov, téma obsiahnutá v prameni a podobne. Knižnice rovnako ako galérie či múzeá 
vedú knihy prírastkov s údajmi o nadobudnutí, a či je následný odborný popis vedený na 
katalogizačnom lístku, dokumentačnej karte alebo v katalogizačnom zázname, je z hľadiska 
sumára údajov v podstate jedno. Za predpokladu použitia rovnakých pravidiel spracovania, 
spoločnej riadenej terminológie a následného vzájomného sprístupnenia informácií, je 
rozhodujúce to, či môže daná inštitúcia vytvoriť dostatočne vhodné podmienky na ochranu 
a tým aj na uchovanie prameňa. Kvalitná odborná evidencia znamená aj ľahšiu a dôslednejšiu 
ochranu.

Vedomostný systém, vedomostná spoločnosť
Ochrana a uchovanie kultúrneho dedičstva nadobúda v súčasnosti na aktuálnosti aj 
v súvislosti s budovaním vedomostnej spoločnosti na Slovensku. Zahŕňa v sebe po znatky 
ako výsledky poznávacej činnosti človeka, vedomosti ako súhrn poznatkov, ktoré človek 
nadobudol18 a znalosti ako schopnosti vyznať sa v niečom, t. j. logicky uvažovať a chápať 
súvislosti.19

Z hľadiska celospoločenskej prosperity hovoríme na Slovensku od 90-tych rokov 20. storočia 
o budovaní informačnej spoločnosti, ktorá sa stala súčasťou budovania vedomostnej 
spoločnosti. Ak vezmeme do úvahy, že základom sprístupňovania kultúrneho dedičstva 
sú informácie a uchovávané pramene sú nosičmi daných informácií, potom aj vedomostné 
systémy pamäťových a fondových inštitúcií môžeme považovať za jeden zo základov 
budovania znalostnej, vedomostnej spoločnosti.

15 Functional Requirements for Bibliographic Records. [online]. Dostupné na internete: 
<http://www.ifl.org/files/cataloguing/frbf/frbf_2008.pdf>.
16 Conceptual Reference Model. [online]. Dostupné na internete: <http://cidoc/ics/forth.gr>
17 Iniciatíva Dublin Core – prvý krok k jednotnému popisu digitálnych dokumentov. [online]. In Informačné technológie 
a knižnice. 2000, roč. 4, č. 4. Dostupné na internete: <http://www.cvtisr.sk/itlib/bc2000_4/dublin.htm>.
18 Slovenské slovníky, ref. 1.
19 POŽGAY, Rudolf. Kritériá znalostnej spoločnosti. Bratislava : Slovenská asociácia pre znalostnú spoločnosť, 2009. [online]. 
Dostupné na internete: <http://www.saks.sk/domain/saks/files/publikacie/zs-kriteria-v1.3.2.doc>.
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Ochrana a uloženie diel výtvarného umenia
– špecifiká galerijných zbierok

PhDr. Alexandra Homoľová
Slovenská národná galéria Bratislava

Abstrakt
Napriek skutočnosti, že múzeá a galérie rozširujú rozpon svojho funkčného záberu o ďalšie nové formy udržiavania a získavania 
záujmu verejnosti, nerezignovali – a nesmú rezignovať – na napĺňanie najzákladnejšieho zmyslu svojej existencie. Ku kľúčovým 
činnostiam pracovníkov pamäťových inštitúcií totiž stále ešte patrí profesionálne zabezpečovanie odbornej ochrany zbierkových 
predmetov vrátane systematického úsilia o spomalenie prirodzených procesov degradácie vzácnych zbierkových predmetov 
– v prípade galérií historických i súdobých artefaktov výtvarného umenia vysokej umeleckej a kultúrno-historickej hodnoty. 
Nasledujúca informácia je príspevkom k mapovaniu súčasného stavu v oblasti ochrany a uloženia diel výtvarného umenia 
vo verejných galerijných zbierkach v Slovenskej republike.

Pri spätnom pohľade na hlavné témy viacerých konferencií, ktoré sa uskutočnili v poslednom 
období u nás i v okolitých krajinách, si nemožno nevšimnúť istú euforickú črtu: tituly 
akcentujú vstup do tretieho tisícročia, vyžarujú okúzlenie z pocitu očakávania celkom novej 
etapy, nastupujúcej po výraznom medzníku, zdôrazňujú vstup do akejsi novej dimenzie... 
Diskusia na tému „ako ďalej, múzeá a galérie?“ je samozrejme úplne legitímna v každom 
momente, práve tak ako dôležitá je aj objektívna analýza aktuálneho stavu a perspektív tohto 
typu inštitúcií. Múzeá a galérie už dávno prestali byť uzavretými kabinetnými pracoviskami, 
doba, kedy sa temer výlučne sústreďovali na plnenie svojich tezauračných funkcií, 
je nenávratne preč. Je určite dobrým trendom, že sa usilujú byť živými domami, rozširovať 
diapazón svojich projektov, programov, podujatí, udržiavať „starých“ a získavať nových 
návštevníkov a priaznivcov.
Nové funkcie a aktivity však nie sú v kontroverzii so základným zmyslom existencie 
fondových inštitúcií, ktoré vznikli na to, aby svojím nezastupiteľným spôsobom participovali 
na zachovávaní a formovaní pamäte národa. V trocha zjednodušenom vzorci to znamená, 
aby dopĺňali, chránili, ošetrovali, dokumentovali a sprístupňovali významnú časť kultúrneho 
dedičstva tejto krajiny. Ku kľúčovým činnostiam pracovníkov pamäťových inštitúcií preto 
patrí profesionálne zabezpečovanie odbornej ochrany zbierkových predmetov pred stratou, 
odcudzením, poškodením, znehodnotením alebo zničením, a to vrátane systematického 
úsilia o spomalenie prirodzených procesov degradácie vzácnych zbierkových predmetov 
– v prípade galérií historických i súdobých artefaktov výtvarného umenia vysokej umeleckej 
a kultúrno-historickej hodnoty. Týmto hodnotám je potrebné systematicky a priebežne 
vytvárať slušné podmienky ich fyzickej existencie: po ich nadobudnutí, zaevidovaní 
a zdokumentovaní ich udržiavať v dobrej „kondícii“ reštaurovaním, uložením v relevantne 
nastavených depozitárnych priestoroch a zabezpečením optimálneho – alebo aspoň 
štandardného – režimu pri ich premiestňovaní (štúdium, reštaurovanie, vystavovanie, 
sprievodné aktivity, výpožičky a pod.).
V správe galérií v Slovenskej republike je k 31. 12. 2009 evidovaných 165 363 položiek 
(inventárnych čísiel), čo predstavuje 170 038 kusov zbierkových predmetov. Na prvý 
pohľad nie je vyššie uvedené číslo až také ohromujúce (najmä v porovnaní s kvantifikáciou 
zbierkových predmetov slovenských múzeí), ak však vezmeme do úvahy špecifický charakter 
galerijných zbierok, je zrejmé, že zabezpečenie aj základnej starostlivosti o ne nie je jedno-
duchou úlohou.
Galérie v poslednom období kontinuálne avizujú poddimenzovanosť zdrojov a hľadajú 
spôsoby ako zvýšiť svoje príjmy prenájmom, sponzorskými príspevkami, grantovými zdrojmi, 
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združovaním finančných prostriedkov atď. Takto získané doplnkové finančné zdroje sú však  
smerované v zásade výlučne k prezentačným a programovým aktivitám; počíta sa s tým, 
že výkon základných, tezauračných činností je pokrytý príspevkom na činnosť od zriaďovateľa. 
Rozhodujúcim momentom vykonávania vyššie uvedených činností sú teda finančné zdroje 
poskytované z verejných rozpočtov. Ich chronicky nedostatočný objem však vyjadruje 
disproporciu medzi zadanou verejnou objednávkou a reálnymi možnosťami jej napĺňania. 
Realitou je, že galérie sú dlhodobo finančne a personálne poddimenzované a majú vážne 
problémy napĺňať základné funkcie formulované v ich zriaďovacích listinách: zabezpečovanie 
objektov a zbierok, reštaurovanie, akvizície, prezentačné a edičné projekty, programové 
aktivity a pod. Rozpočtový príspevok na činnosť zväčša nepostačuje na základné prevádzkové 
vstupy, limitované sú prostriedky na obnovu a rekonštrukciu budov a samozrejme aj na 
samotnú odbornú činnosť. Pre ilustráciu: fungovanie a činnosť Slovenskej národnej galérie 
jej zriaďovateľ Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v roku 2009 podporil základným 
finančným príspevkom vo výške cca 2,9 milióna eur (v priebehu roka bol postupne navyšovaný 
o finančné príspevky na prioritné projekty v celkovej výške cca 600 000 eur). Na prvý pohľad 
je to v kontexte rozpočtov ostatných galérií „luxusná“ suma. SNG je však vrcholnou inštitúciou 
svojho druhu na Slovensku, opatruje najrozsiahlejšie a najštruktúrovanejšie zbierkové fondy, 
spravuje najviac objektov (viaceré sú rozľahlé pamiatkovo chránené komplexy), významne 
sa podieľa na štátnej reprezentácii, zabezpečuje viaceré strešné a koordinačné aktivity, 
vykonáva funkcie metodického centra pre oblasť galerijnej činnosti atď. Tiež treba zdôrazniť, 
že minulý rok bol pre SNG z rozpočtového hľadiska mimoriadne priaznivý, vyznačoval sa 
bezprecedentným medziročným nárastom: oproti roku 2008 predstavoval nárast finančných 
prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom v celkovom objeme cca 350 000 eur a poskytoval 
galérii primeraný priestor na štandardnú prevádzku. Rok 2010 však priniesol dramatické 
zníženie základného príspevku na necelých 2,3 milióna eur (čo predstavuje krátenie o viac 
ako 600 000 eur). Základné príspevky na činnosť ostatných galérií sa v roku 2009 podľa 
výročnej štatistiky pohybovali v rozmedzí od cca 10 000 eur (galérie v mestských kultúrnych 
strediskách) po cca 600 000 eur (Galéria mesta Bratislavy), pričom vo väčšine oscilovali 
medzi cca 100 000 (napr. Kysucká galéria v Čadci, Tatranská galéria v Poprade, Múzeum 
Vojtecha Löfflera v Košiciach) až cca 300 000 – 350 000 eurami (napr. Východoslovenské 
galéria v Košiciach, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Nitrianska galéria).
Zbierkové predmety majú byť v galériách uložené v špeciálnych na to určených priestoroch, 
oddelených od ostatných pracovných priestorov – v depozitároch. Depozitáre majú spĺňať 
zvýšené bezpečnostné kritériá pre uloženie zbierkových predmetov (zábrany a opatrenia 
proti krádežiam, nekontrolovanému vniknutiu cudzej osoby a pod.) a vykazovať a udržiavať 
príslušné fyzikálno-technické parametre (stabilná klíma) vzhľadom na charakter zbierkového 
fondu, najmä s ohľadom na ich materiálové nosiče. V galériách je osobitne potrebné ukladať 
zbierkové predmety oddelene, podľa materiálových skupín, keďže jednotlivé skupiny 
(organické nosiče – drevo, plátno, papier, textil; kov, keramika, porcelán, plast a pod.) 
vyžadujú rozdielnu vlhkosť, teplotu a vykazujú nerovnakú citlivosť na priame svetlo, 
prach či zmeny klimatických podmienok. Depozitáre majú tiež disponovať špecifickým 
druhovo rozlíšeným mobiliárom na uloženie zbierkových predmetov (rampy, depozitárne 
skrine a pod.). Cieľom optimálneho uloženia zbierkových predmetov v depozitároch 
je minimalizovať negatívne vplyvy vonkajšieho prostredia na kondičný stav zbierkových 
predmetov. Uplatňovanie týchto zásad znamená existenciu niekoľkých samostatných 
depozitárov s rozdielnou, regulovateľnou mikroklímou, ktorej parametre sa nastavujú podľa 
povahy uloženého materiálu; toto samozrejme zvyšuje nároky na priestorové a technické 
vybavenie galérie, ako aj na stabilizáciu klimatických podmienok pomocou prístrojového 
vybavenia v jednotlivých depozitároch.
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Podľa najnovších údajov, poskytnutých galériami pri spracovaní komplexnej výročnej 
správy za rok 2009 je však zrejmé, že hoci kapacita a kvalita depozitárnych priestorov 
v galériách nie je rovnaká, väčšina inštitúcií stále avizuje nedostatočnú priestorovú kapacitu 
a nevyhovujúce technické vybavenie depozitárov. Viaceré galérie, napríklad Galéria P. M. 
Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Kysucká galéria v Čadci, Stredoslovenská galéria v Banskej 
Bystrici, Šarišská galéria v Prešove, Turčianska galéria v Martine či Múzeum moderného
umenia A. Warhola v Medzilaborciach informujú o neschopnosti udržať v depozitároch 
stabilné technicko-klimatické podmienky a o nedostatočnom vybavení depozitárnych 
priestorov, v ktorých chýba profesionálny mobiliár. Potrebu vybudovania nového depozitára 
v Kopplovej vile a realizácie protipožiarneho a bezpečnostného systému artikuluje v svojich 
podkladoch Galéria J. Koniarka v Trnave. Priestorová poddimenzovanosť a nedostatočná 
technická vybavenosť depozitárnych priestorov a z nich vyplývajúce problémy v súvislosti 
s uložením, ochranou a manipuláciou so zbierkovým fondom predstavujú dlhodobý problém 
aj pre Slovenskú národnú galériu. Situáciu mimoriadne komplikuje skutočnosť, že depozitár 
rozsiahlej a v súvislosti s pohybom diel mimoriadne exponovanej zbierky maliarstva 
20. storočia je už niekoľko rokov lokalizovaný vo Zvolene – nie je ťažké predstaviť si, aké 
náročné je toto „dočasné“ riešenie z hľadiska operatívnych potrieb inštitúcie a v neposlednom 
rade aj z hľadiska finančného. Riešenie súvisí s avizovanou, žiaľ neustále sa odďaľujúcou 
komplexnou rekonštrukciou bratislavského areálu Slovenskej národnej galérie.
Galérie môžu zbierkové predmety dočasne premiestniť z depozitára, kde sú trvalo uložené, 
na účely vedeckého skúmania, odborného ošetrenia, prezentácie (najmä formou expozície 
a výstavy) a kultúrno-vzdelávacích aktivít. Legislatívne normy zaväzujú vytvoriť pri 
týchto aktivitách pre zbierkové predmety „optimálne klimatické, svetelné a bezpečnostné 
podmienky“, čo i samotné inštitúcie chápu ako svoju elementárnu povinnosť a vyvíjajú 
všetko úsilie na to, aby tejto povinnosti čo najdôslednejšie dostáli. Aktuálne finančné 
a prevádzkové možnosti +však aj v tejto oblasti predstavujú významný limitujúci faktor. 
Nie všetky expozičné a výstavné priestory galérií v Slovenskej republike spĺňajú podmienky 
na vystavovanie vzácnych exponátov: podľa podkladov z inštitúcií viaceré expozície 
nie sú vybavené klimatizáciou ani mobilnými klimatizačnými jednotkami, nemajú 
dostatočné technické vybavenie (rolety na rozptyl svetla, fólie zadržiavajúce UV žiarenie, 
profesionálne – dielam neubližujúce – osvetlenie a pod.), chýba profesionálny výstavnícky 
fundus (napr. prachuvzdorné, resp. klimatizované vitríny), na výstavách v našich galériách 
– s výnimkou veľkých výstavných projektov s mimoriadnymi výpožičkami – stále ešte nie 
je štandardom technická ochrana bezpečnosti jednotlivých exponátov (kamerový systém, 
systém predmetovej ochrany).
Veľkým problémom je poisťovanie exponátov, ktoré predstavuje významnú položku 
v sumári finančných nárokov na realizáciu výstavných a prezentačných podujatí, aj úroveň 
transportných podmienok, a to najmä v súvislosti s medziinštitucionálnymi výpožičkami 
v rámci siete galérií a pri transportoch na území Slovenska. Tieto tvoria podstatnú časť 
pohybu galerijných zbierkových predmetov a ich profesionalizácia predstavuje významný 
krok k štandardizácii procesu komplexnej ochrany zbierok, ktoré sa nachádzajú v správe 
galérií v Slovenskej republike.
Priebežné a systematické ošetrovanie zbierkových predmetov – bez ohľadu na ich aktuálne 
využitie pri prezentačných činnostiach – patrí k základným a prioritným odborným činnostiam 
v galériách. Cieľom základného odborného ošetrenia zbierkových predmetov je zachovať 
jestvujúci stav a zabrániť ich ďalšej možnej deštrukcii. Pri kompletnom reštaurovaní zbierkového 
predmetu je miera zásahov reštaurátora väčšia a je spojená s úsilím odborníkov prinavrátiť 
zbierkovému predmetu – umeleckému dielu – jeho pôvodnú umeleckohistorickú hodnotu.
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Na výkon reštaurovania galérie potrebujú špecializované pracoviská, personálne saturova-
né odborne spôsobilými pracovníkmi – reštaurátormi. Väčšina galérií v SR však takýmto 
špecializovaným útvarom nedisponuje, reštaurátorské zásahy preto rieši externe – dodáva-
teľským spôsobom. V súčasnosti väčšina galérií nemá v trvalom pracovnom pomere rešta-
urátora; k 31. 12. 2009 pracovalo v galériách v Slovenskej republike spolu 13 reštaurátorov 
reštaurátorov, z toho v Slovenskej národnej galérii 7, v Galérii mesta Bratislavy 3, v Galérii 
P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši 1, v Galérii umenia v Nových Zámkoch 1 a v Šarišskej 
galérii v Prešove 1.
Podľa kvalifikovaných odhadov v súčasnosti približne tretina zbierkových predmetov 
múzeí a galérií potrebuje konzervačný alebo reštaurátorský zásah. Predpokladaná potreba 
galérií iba na reštaurovanie predmetov najvyššej kvalitatívnej úrovne (pre „pamätníkov“ 
– zbierkové predmety v minulosti kategorizované ako I. kategória) sa pohybuje 
v státisícoch eur ročne. Aj v podkladoch pre výročnú správu za rok 2009 galérie ako jeden 
z najvýznamnejších problémov opakovane artikulujú nedostatok finančných zdrojov 
na reštaurovanie umeleckých diel. V rámci podprogramu 2.2 grantového systému MK SR síce 
získali niektoré galérie príspevok na realizáciu reštaurovania časti svojho zbierkového fondu: 
Galéria mesta Bratislavy na reštaurovanie grafických listov, Oravská galéria v Dolnom Kubíne 
na reštaurovanie barokových plastík, Galéria umenia v Nových Zámkoch na reštaurovanie 
zbierkového fondu grafiky, ale stále možno hovoriť iba o čiastkových výsledkoch.
Prekážkou významného posunu v rozsahu a kvalite reštaurovania zbierkových predmetov 
prostredníctvom získania zdrojov z grantového systému MK SR je predovšetkým limitovaný 
objem financií, alokovaných v podprograme 2.2. Podstatným momentom je aj nastavenie 
priorít jednotlivých galérií, a to nielen v kontexte ich ostatných – z príspevku zriaďovateľa 
finančne nepokrytých – aktivít, ale aj v kontexte vecného vyhodnotenia potrieb a možností 
v oblasti samotného reštaurovania zbierkových fondov.
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Ochrana archívneho bohatstva
v rezorte kultúry

PhDr. Elena Machajdíková
Archív Slovenského národného múzea Bratislava

Abstrakt
Problematika ochrany je komplexná téma, rozoberateľná z viacerých hľadísk. Autorka sa snaží vo svojom príspevku v súvislosti 
s ochranou archívnych dokumentov poukázať na problém ochrany  zdravotného stavu odborných pracovníkov aj bádateľov.

Obraz archívov v očiach mnohých nie je zreteľne definovaný. Archívy, archívnu prácu 
a archívne dokumenty vníma aj odborná verejnosť z oblasti rezortu kultúry ako špecifické 
inštitúcie s vlastnými pravidlami, nesúvisiace celkom s ich odbornou prácou. Treba si 
však uvedomiť, že odborní zamestnanci tvoria, a to doslovne, dejiny vlastnej inštitúcie 
prostredníctvom registratúry, ktorú vytvárajú pri svojej odbornej práci. Veď aj súčasnosť bude 
minulosťou. Významné registratúrne záznamy sa stanú archívnymi dokumentmi tvoriacimi 
archívne fondy. Okrem archívnych fondov vlastnej inštitúcie sa v archívoch nachádzajú aj 
osobné fondy významných osobností, rôzne zbierky alebo súbory archívnych dokumentov.
Spoločným záujmom našich pamäťových inštitúcií je starostlivosť a ochrana týchto 
„písomností“. Či už ide o archívne dokumenty v archíve, zbierkové predmety písomného 
charakteru v zbierkovom fonde, alebo knižné pamiatky v knižniciach.
V úvode je potrebné priblížiť typy archívov pôsobiacich v rezorte kultúry.
Je všeobecne známe, že archívnu sieť v Slovenskej republike tvoria predovšetkým štátne 
archívy. Popri nich tu pôsobia aj špecializované verejné archívy. Keď sa hovorí o archívoch 
v oblasti kultúry, ide práve o špecializované verejné archívy, ktoré sa začali postupne 
formovať v polovici 20. storočia. Za polstoročnicu svojej existencie sa názvy týchto archívov 
viackrát obmenili. Od zvláštnych, osobitných, archívov organizácií osobitného významu sa 
dostali až po dnešné súhrnné označenie špecializované verejné archívy. Špecializované sú 
pre významnú činnosť a postavenie svojich inštitúcií (pôvodcov) v celoslovenskom kontexte, 
ako aj preto, že uchovávajú a ochraňujú archívne dokumenty vyhotovené často aj na iných 
nosičoch ako na papieri. Ide najmä o audiovizuálne, obrazové a filmové dokumenty.
Do roku 1989 tvorilo túto skupinu 10 archívov – dva univerzitné, tri mediálne, tri archívy 
zastupujúce oblasť múzejníctva a galérie a po jednom z oblasti vedy, knižníc. Do roku 2005 
k nim pribudlo ďalších 14 archívov. Ich počet vzrástol najmä dôsledkom rozdelenia Českej 
a Slovenskej federatívnej republiky a vznikom samostatnej Slovenskej republiky, s novými 
úradmi a inštitúciami v oblasti štátnej správy, bankovníctva, vojenstva a pod. Najmladšími 
členmi v tejto skupine sú Archív Divadelného ústavu (2002) a v roku 2005 pribudli Archív 
Ústavu pamäti národa a Archív Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. 
Špecializované verejné archívy tvoria svojim obsahom a aktivitami nezastupiteľnú časť 
archívov na Slovensku.
Špecializované verejné archívy sú archívy niektorých ústredných štátnych orgánov 
a organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou a významom z oblasti vedy, kultúry a štátnej 
správy. Boli zriadené so súhlasom Ministerstva vnútra a v zmysle platného zákona 
o archívoch v danom čase. Svoj vznik a charakter odvodzujú od: 
1.  odlišného postavenia vzhľadom k tradičnému kultúrnemu alebo vedeckému významu 

inštitúcie, z činnosti ktorej vznikali: 
− Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice, Martin 1954,
− Ústredný archív Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1963,
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− Archív Univerzity Komenského 1963,
− Archív Slovenskej technickej univerzity 1965,
− Archív Slovenského národného múzea, Bratislava 1974 (1929),
− Archív výtvarného umenia Slovenskej národnej galérie, Bratislava 1979,
− Archív Múzea Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 1980,
− Archív Pamiatkového úradu, Bratislava 1992,
− Archív Ekonomickej univerzity 1993,
− Archív Matice slovenskej 2000 (1857),
− Archív Divadelného ústavu, Bratislava 2002,
− Archív Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš 2005,

2.  úschovy osobitných druhov dokumentov, ktorých technická povaha (obrazový, zvukový 
materiál) vyžaduje aj rozdielne formy archívnej starostlivosti:
− Archív Slovenskej televízie, Bratislava 1961,
− Archív Slovenského rozhlasu, Bratislava 1971,
− Národný filmový archív Slovenského filmového ústavu, Bratislava 1963 (1958),
− Ústredný archív geodézie a kartografie, Bratislava 1990,
− Archív Mincovne Kremnica 1994 (1752),

3.  zvláštneho významu v organizácii štátnej správy alebo právneho postavenia rezortov 
či organizácií, v ktorých sa zriaďujú:
− Archív Kancelárie prezidenta SR, Bratislava 1993,
− Diplomatický archív Ministerstva zahraničných vecí SR, Bratislava 1993,
− Archív národnej banky Slovenska, Bratislava 1993,
− Vojenský historický archív, Bratislava 1994,
− Archív Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, Bratislava 1994,
− Parlamentný archív NR SR, Bratislava 1998,
− Archív Ústavu pamäti národa, Bratislava 2004.

V rezorte kultúry pôsobí v súčasnosti 10 inštitúcií, ktoré majú zriadený archív spadajúci 
do skupiny špecializovaných verejných archívov. Metodicky a odborne v oblasti archívnej 
činnosti vedie celú skupinu Odbor archívov, a  v oblasti správy registratúry Odbor registratúr 
a správy dokumentov ministerstva na Ministerstve vnútra SR.
Naše materské inštitúcie majú povinnosti a práva zriaďovateľa. Starajú sa teda o budovanie, 
ochranu a sprístupňovanie svojho archívneho bohatstva. Výsledky týchto archívov v odbor-
nej ako aj reprezentatívnej rovine nasvedčujú tomu, že sa inštitúcie v rezorte kultúry, 
vzhľadom na svoje možnosti, snažia poskytnúť svojim archívom vhodné podmienky na ich 
ochranu a prosperovanie.
O ochrane môžeme hovoriť z viacerých hľadísk na seba nadväzujúcich a od seba závislých. 
Ochrana archívnych dokumentov nie je účelná bez ochrany priestorového, technického, 
materiálového a finančného zabezpečenia archívu, garancie ľudských zdrojov a vnútorných 
predpisov. Samozrejme jedným z najdôležitejších kritérií ochrany je dôsledná evidencia 
archívnych dokumentov. Najväčší dôraz sa kladie predovšetkým na preventívnu ochranu, 
ktorá je súhrnom viacerých činností zameraných na zamedzenie alebo minimalizáciu účinkov 
škodlivých činiteľov a procesov spôsobujúcich znehodnocovanie archívnych dokumentov.
Archívne dokumenty sú vystavené rôznym degradačným vplyvom, ktoré môžu negatívne 
ovplyvňovať ich fyzický stav. Poznáme vonkajšie a vnútorné degradačné faktory. Vnútor-
né vyplývajú z materiálovej podstaty archívnych dokumentov, zo spôsobu výroby alebo 
prípravy ich nosičov, ako aj zo spôsobu vyhotovenia archívnych dokumentov (§24 bod 1 
vyhlášky MV SR). Vonkajšie degradačné faktory sú vytvárané okolitým prostredím, atmos-
ferickými vplyvmi, ale napríklad aj ich využívaním (manipuláciou, vystavovaním a pod.). 
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V nesprávnych pomeroch môžu deštrukčne pôsobiť fyzikálne faktory ako svetlo, teplo, 
vlhkosť a prach; chemické faktory (oxidy síry, oxidy dusíka a ozón zo znečistenej atmosféry 
a pod.) a biologické (mikrobiologické znečistenie a biologickí škodcovia – plesne, hmyz 
a hlodavce). Nemali by sme však zabudnúť ani na prírodné katastrofy, ako sú stále častejšie 
požiare a povodne, ale napríklad aj vojnové konflikty, či jednoducho nevhodná manipulácia 
konkrétnej osoby. Vonkajšie faktory vytvára alebo ovplyvňuje do veľkej miery človek. 
Archivári, múzejníci (vrátane galérií), či pamiatkári, majú zakotvené konkrétne podmienky 
ochrany svojho bohatstva už aj v platnej legislatíve. Venovať sa im budú poprední odborníci, 
preto by som v tejto súvislosti v kontexte ochrany archívnych dokumentov chcela poukázať 
na problém ochrany  zdravotného stavu odborných pracovníkov aj bádateľov.

Ochrana zdravotného stavu odborných pracovníkov aj bádateľov
Položme si otázku: Kto je archivár? Pre mnohých je to pracovník oblečený v čistom bielom 
plášti s bavlnenými rukavičkami používanými pri manipulácii s archívnymi dokumentmi1, 
ktorý na požiadanie vytiahne príslušný spis a pri ďalších otázkach poskytne informácie 
o „čomkoľvek“. Avšak archívny materiál je zväčša „všetko“, len nie čistý. Archivári nepracujú 
len so zreštaurovanými listinami, ale najčastejšie so silne znečisteným materiálom, plným 
prachu, niekedy starým aj niekoľko storočí. Medzi archívnymi dokumentmi nachádzame aj 
stopy po myšiach alebo holuboch, nehovoriac o skrytých nepriateľoch archivárov, baktériách 
a rôznych plesniach, ktoré poškodzujú nielen archívne dokumenty, ale aj zdravie archivárov 
a v konečnom dôsledku samozrejme aj bádateľov.
Podmienky ochrany archívnych dokumentov a archivárov v krajinách bývalého socialistic-
kého bloku nemôžeme porovnávať napríklad s podmienkami v rakúskych archívoch. Hoci aj 
na Slovensku si môžu archivári zadovážiť spomínané biele rukavičky, prístroje na odsávanie 
plesní zostávajú však len v štádiu „desideria pia“. Nedostatočne chrániaci sa archivári veľ-
mi často trpia astmou, rôznymi alergiami, či respiračnými ochoreniami, ako aj plesňovými 
ochoreniami.
Nepochybne nielen archivári by privítali zavedenie prísnejších hygienických postupov 
spočívajúcich v každoročných preventívnych prehliadkach depozitárnych priestorov 
s kontrolnými stermi a následným zabezpečovaním ich pravidelnej dezinfenkcie 
a dezinsekcie. Treba podotknúť, že znečistenie sa netýka len starého archívneho materiálu, 
ale aj materiálu zo súčasnosti.
Špecializované verejné archívy v rezorte kultúry sídlia v priestoroch svojich pôvodcov 
a nemajú vlastné budovy. Priestorové, respektíve klimatické podmienky úložných priestorov 
sa pravidelne sledujú pomocou termohydrografov. Túto povinnosť archívom ukladá zákon 
o archívoch a registratúrach2 a vykonávacia vyhláška MV SR3. Archívne priestory určené 
na uloženie a ochranu archívnych dokumentov v našich archívoch sú sotva ideálne. Musíme 
sa uspokojiť s tým, že kým hodnoty teploty a relatívnej vlhkosti radikálne nepresahujú 
stanovené limity, sú archívne dokumenty relatívne bezpečne uložené. Skutočnosť je však 
zložitejšia.

1 Manipulácia s poškodenými archívnymi dokumentmi v bielych bavlnených rukaviciach nie je vôbec jednoduchá a ani taká 
účinná. Okrem sťaženej manipulácie (napríklad prevracanie strán), preniká cez ne prach, pot, baktérie, plesne a pod.. Môžeme 
používať aj chirurgické gumené rukavice. Avšak ani to nie je ideálne riešenie, pretože ruky sa v nich veľmi paria. Často sa 
využíva kombinácia oboch. 

2 Zákon Národnej rady SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch zákon a registratúrach v znení neskorších zmien a predpisov.
3 Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach v znení 

neskorších zmien a predpisov.
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Na ochranu archívnych dokumentov v súvislosti s uložením vplývajú aj ďalšie faktory, ako sú 
prirodzená cirkulácia vzduchu, optické žiarenie, prašnosť a mikrobiologicky čisté prostredie. 
Niektoré archívy sú vybavené klimatizačným zariadením a odvlhčovačmi, vďaka čomu sa 
darí udržiavať teplotu aspoň v prijateľných hodnotách, a tiež čiastočne znižovať aj vlhkosť 
vzduchu. Je nutné si však uvedomiť aj druhú stranu veci. Pri prítomnosti plesní, sa tieto 
klimatizačnými zariadeniami len rozvíria a rozšíria.
Agresívnymi degradačnými faktormi, ktoré ovplyvňujú fyzický stav archívnych dokumentov, 
sú bezpochyby svetlo a prašnosť. Patria k vážnym problémom v depozitároch. Prach sa usádza 
nielen na podlahe, ale aj na policiach regálov a archívnych krabiciach či doskách. Dôležité je 
ich priebežné čistenie aj mechanickými a technickými prostriedkami, pretože prach preniká 
cez obalovú techniku až na archívne dokumenty. Kvalitná obalová technika z nekyslých 
lepeniek čiastočne chráni archívne dokumenty pred poškodením (archívne krabice, dosky 
a špeciálne obaľovacie papiere). Dnes už existujú firmy, ktoré sa špecializujú na ekologické 
materiály vhodné aj pre archívne dokumenty. Týka sa to aj úložného priestoru - regálov. 
Pravidelný hygienický režim, vysávanie, umývanie a pod., môže eliminovať degradačné 
faktory na minimum. Ale čo sa týka pravidelného upratovania depozitárov existujú iste 
značné nedostatky vo viacerých archívoch.
Okrem už spomenutých skutočností, archívne dokumenty aj nás „spracovávateľov“ - 
archivárov a „využívateľov“ – bádateľov,  ohrozuje mikrobiologické znečistenie, biologickí 
škodcovia a plesne. Každoročná  dezinsekcia a dezinfekcia depozitárnych priestorov môže 
znížiť výskyt mikroorganizmov, nie však plesne. Na tie sú potrebné iné techniky a chemikálie. 
Z veľkého množstva plesní, ktoré existujú v prírode, sa na archívnom materiáli vyskytuje 
asi 150 druhov. Jediné zariadenie na likvidáciu škodlivých mikroorganizmov a sterilizáciu 
napadnutého archívneho materiálu nežiadúcimi plesňami má Slovenský národný archív 
v Bratislave. Ale dokumenty z vákuovej sterilizačnej komory sa vrátia späť do tých istých 
depozitárov, neošetrených protiplesňovou kúrou.
Plesne sú nenáročné, darí sa im vo vlhkom prostredí. Rastú v širokom rozmedzí teplôt 
a dokážu si vhodne upraviť pH substrátu, v ktorom rastú. Z rozmnožovacích orgánov 
sa uvoľňujú výtrusy (spóry). Spóry sú ľahké a veľmi jednoducho sa uvoľňujú. Kontaminujú 
ďalšie predmety a priestory. Plesne prenikajú do archívnych dokumentov, napadajú 
zariadenie, ale aj steny a pod. A v neposlednom rade aj ľudský organizmus.
Spóry, uvoľňované z nárastov plesní do  ovzdušia,  vyvolávajú u vnímavých jedincov 
chronickú precitlivenosť (alergiu), ktorá sa prejavuje najčastejšie ako priedušková astma 
alebo alergická nádcha. Priamym kontaktom s plesňami dochádza však aj k častým 
ochoreniam a poškodeniam kože (ekzémy, plesne, psoriáza). Mnohí archivári sú toho 
priamymi svedkami.
Hlavnou príčinou rozvoja plesní je zvýšená vlhkosť objektu pri narušení vnútornej klímy 
budovy. Spôsobuje ju najčastejšie zatekanie dažďovej vody, vystupovanie zemnej vlhkosti 
a pod.
Ako výskytu plesní v depozitároch zabrániť? Predovšetkým vytvorením prostredia, kde 
plesne nemôžu prežiť. Najlepší spôsob je umiestňovanie depozitárov vo vhodnom a suchom 
prostredí (samozrejme nie pod strechou, nie v suteréne, aj vodovodné potrubia sú veľkou 
hrozbou). Napríklad kolegovia z Archívu Univerzity Komenského, ako aj Archív SNM majú 
skúsenosti s pretrhnutým potrubím. Potopa znehodnotí všetko.
Veľmi dôležitým faktorom zabraňujúcim rastu plesní je pravidelné a dostatočne intenzívne 
vetranie miestností, teda prirodzené prúdenie vzduchu. Niektoré depozitáre sú však bez 
okien, dokonca niekde sú archívne dokumenty umiestnené vo vstavaných skriniach. V týchto 
prípadoch by ich mal pôvodca vybaviť vetracím systémom.
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Nečistoty a škodlivé mikroorganizmy či plesne sa do depozitárov dostávajú paradoxne nielen 
starým, ale aj súčasným materiálom. Keby existovala možnosť jeho pravidelného dôkladného 
očistenia pred spracovávaním a po spracovaní možnosť uloženia v ekologických obaloch 
a vo vhodných priestoroch, ochraňovali by sa aj archívne dokumenty aj zdravie archivárov 
a bádateľov.
Problematika ochrany je komplexná téma, rozoberateľná z viacerých hľadísk. V príspevku 
je načrtnutý len jeden problém, na ktorý však nadväzujú mnohé ďalšie. Verím, že závery 
a poznatky v tejto oblasti neostanú len vo verbálnej polohe, a že toto podujatie otvorí 
viac možností na riešenie takých závažných problémov, akou ochrana nepochybne je. 
Najmä dodržiavanie všetkých pravidiel ochrany v súlade s platnými normami pôvodcami 
a dôslednú kontrolu zo strany kompetentných nadriadených orgánov.
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Stanovenie celkovej farebnej diferencie
a krvácavosti farieb rôznych druhov lepeniek

Ing. Božena Marušicová, Ing. Hana Paulusová, Dr. Ing. Michal Ďurovič
Národní archiv Praha

Abstrakt
Obaly archívnych materiálov, tak škatule, ako aj obálky, bývajú väčšinou zhotovené z kartónov a lepeniek rôznych farieb. Obaly 
chránia archiválie pri dlhodobom uložení v depozitároch a našou požiadavkou je, aby boli zhotovené z kvalitných surovín. Cieľom 
predloženej práce bolo sledovať farebnú stabilitu vybraných lepeniek pri svetelnom namáhaní a pri podrobení umelému termickému 
a vlhkému starnutiu. V uvedenej práci bola skúmaná celková farebná diferencia ∆E*

ab a krvácavosť rôznych druhov lepeniek. Ďalej 
boli zmerané a vyhodnotené reflexné spektrá skúmaných lepeniek, pomocou ktorých je možné lepšie študovať správanie farbív počas 
starnutia.

Experimentálna časť

Testované lepenky
A Lepenka vyvinutá NK Praha – zelená (hrúbka 1,2 mm; dodávateľ Ceiba, Katalog 

pro restaurování 2006/2007, str. 37)
B Anglická lepenka – šedá, zadná strana biela (hrúbka 1,5 mm; katalóg Preservation 

Equipment Limited 2002/03, str. 6)
C Skladací kartón – šedo-hnedý (plošná hmotnosť 300 g/m2; dodávateľ Dytec, objednávací 

kód 4038)
D Skladací kartón – šedo-modrý (plošná hmotnosť 845 g/m2, zadná strana biela, dodávateľ 

Dytec, objednávací kód 4038)
E Archívna lepenka EMBA – modro-šedá (1300 g/m2; dodávateľ Ceiba, Katalog 

pro restaurování 2006/2007, str.34) 
F Lepenka Laurent, EMBA – šedá (1,2 mm; nová, nie je v ponuke)

Umelé starnutie vzoriek
• Umelé tepelné starnutie za sucha
Sledovaný súbor vzoriek bol podrobený umelému tepelnému starnutiu pri teplote 105 ºC 
po dobu 28 dní (ISO 5630/1) v komore (Sanyo Gallenkamp OMT OVEN, Veľká Británia).
• Umelé tepelné starnutie za vlhka
Druhá časť vzoriek bola podrobená umelému vlhkému starnutiu pri teplote 80 ºC a relatívnej 
vlhkosti 65% po dobu 28 dní (ISO 5630/3) v klimatizačnej komore (Sanyo Gallenkamp PLC, 
Veľká Británia).
• Umelé svetelné starnutie
Posledná časť vzoriek bola podrobená umelému svetelnému starnutiu v rozsahu vlnových 
dĺžok 330 – 780 nm, pri teplote 23,5 ºC po dobu 31 dní. Na simuláciu prirodzeného denného 
svetla sa použilo 9 nízkotlakých ortuťových výbojok Philips ´TL´ D950 18W s teplotou 
chromatičnosti 5300 K.

Použité experimentálne metódy a testované vlastnosti
• Stanovenie celkovej farebnej diferencie
Na nestarnutých vzorkách i vzorkách podrobených umelému starnutiu svetlom, teplom 
a vlhkom boli zmerané hodnoty farebných súradníc L*, a*, b* na miestach vymedzených 
šablónkou. Farebná diferencia bola stanovená prenosným spektrofotometrom CM – 2600d 
(MINOLTA, Japonsko).
Zo získaných chromatických súradníc L*, a*, b* bola vypočítaná celková farebná diferencia 
∆E*

ab zostarnutých vzoriek, vzhľadom na nestarnuté vzorky farebných kartónov.
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Ďalej bola sledovaná jasová odchylka ∆L* a hodnoty ∆a*, ∆b*, ktoré znázorňujú rozdiely 
polohy v kolorimetrickom diagrame CIE L*a* b*.
Podmienky merania: uhol pozorovateľa 2 , zdroj osvetlenia - D65 (teplota chromatičnosti 
6 504  K), priemer meranej plochy 8 mm.
• Meranie UV/VIS reflexných spektier
Pre vzorky nestarnuté aj starnuté (teplom, vlhkom a svetlom) boli pomocou spektrofotometra 
UV4 (UNICAM UV 550 s integračnou guľou Labsphere, Veľká Británie) zmerané hodnoty 
reflektancie v oblasti 250 do 750 nm. Získané hodnoty reflektancie boli vynesené do grafu 
v závislosti od vlnovej dĺžky.

Skúška krvácavosti farieb
Štvorčeky farebných kartónov o rozmeroch 40 x 40 mm boli namočené do destilovanej vody 
o teplote 22 ºC, umiestnené na hárok papiera Watmann, prekryté hárkom rovnakého papiera 
a zaťažené závažím o hmotnosti 2 kg, ktorému zodpovedá tlak približne 12 kPa.

Výsledky a diskusia
Stanovenie celkovej farebnej diferencie
Pri sledovaní farebných zmien na lepenkových vzorkách boli prevedené dve paralelné 
merania pre každý druh starnutia. Výsledné hodnoty ∆E*

ab sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke.

Farebná diferencia ∆E*
ab

suché 
stárnutie

vlhké 
stárnutie

svetelné 
stárnutie

∆E ∆E ∆E

vzorka názov lepenky / meranie I II I II I II
A Anglická lepenka 0,47 0,57 0,88 0,71 0,12 0,12
B Lepenka NK 3,32 3,17 8,43 7,96 9,84 9,76
C Emba Laurent 1,05 1 1,03 1,03 0,43 0,27
D Archívna lepenka EMBA 4,94 4,86 5,59 5,54 13 12,9
E Skladací kartón šedo-hnedý 0,76 0,86 0,98 0,66 0,22 0,27
F Skladací kartón šedo-modrý 0,17 0,25 0,34 0,32 0,24 0,18

 * - paralelné merania sú označené ako I a II

Meranie UV/VIS reflexných spektier
Závislosti reflektancie na vlnovej dĺžke nestarnutých vzoriek i vzoriek umelo zostarnutých 
suchým a vlhkým teplom a svetlom bola zobrazená graficky.

Skúška krvácavosti farbív
Skúška krvácavosti farbív je po 48 hodinách negatívna u všetkých vzoriek. Použité farbivá 
a pigmenty sa vo vode nerozpúšťajú a nie sú pre ukladaný materiál nebezpečné.

Záver
Vybrané vzorky lepeniek, boli vystavené umelému starnutiu pomocou tepla, vlhka a denného 
svetla.
Na zostarnutých vzorkách bola sledovaná farebná zmena (∆E*

ab) vzhľadom na vzorky nestar-
nuté. Vypočítané hodnoty celkovej farebnej diferencie sú uvedené v tabuľke 1. Z výsledkov 
je zrejmé, že najväčšie farebné zmeny nastali na vzorkách lepenky NK a archívnej lepenky 
Emba, vystavených starnutiu denným svetlom.
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U vzorky archívnej lepenky Emba nastal výrazný nárast hodnoty súradnice L, čo sa prejavilo 
vyblednutím danej vzorky. Hodnoty ∆a, ∆b pre vzorku lepenky NK sú pomerne vysoké, teda 
dochádza nielen k blednutiu vzorky, ale aj k zmene jej farby. Farebné zmeny u týchto vzoriek 
nastali aj pri vlhkom a tepelnom starnutí.Pri zvyšných testovaných vzorkách sa takéto 
výrazné farebné rozdiely nezaznamenali.
Najmenšie farebné zmeny boli pozorované na vzorkách anglickej lepenky a šedo-modrého 
skladacieho kartónu (Dytec) pri všetkých troch starnutiach. Pre jednoduchšie porovnanie 
farebných zmien, ktoré nastali na vzorkách po všetkých starnutiach boli zhotovené 
fotografické snímky znázorňujúce vzorku pred a po starnutí teplom, vlhkom a svetlom. 
Snímky sú uvedené v prílohe (Obrázok 1 až Obrázok 6 ).
Výsledky UV/VIS spektrálnej analýzy korešpondujú s výsledkami farebnej diferencie. 
(Obrázok 7 až Obrázok 12). 
Na spektrách anglickej lepenky, lepenky Emba Laurent a šedo-hnedého skladacieho kartónu 
(Dytec) boli pozorované len minimálne zmeny. Na spektrách vzorky lepenky NK zostarnutej 
svetelným starnutím pozorujeme nárast reflektancie v takmer celom rozsahu vlnových 
dĺžok, a tiež rozšírenie pásu v oblasti od 466 do 630 nm. Táto skutočnosť naznačuje, že 
u vzorky nedochádza len k vyblednutiu, ale aj k celkovej zmene farby, čo potvrdzuje aj 
hodnota ∆E*. Nárast absorbancie v oblasti od 400 do 670 nm u vzorky archívnej lepenky 
Emba potvrdzuje, že došlo k jej vyblednutiu. Pri spektrálnej analýze vzorky šedo-modrého 
skladacieho kartónu pozorujeme zmeny v oblasti 340 nm, teda v UV oblasti, čo sa pripisuje 
bližšie nešpecifikovaným zmenám na molekulovej úrovni.
Na nestarnutých vzorkách všetkých lepeniek bola prevedená skúška krvácavosti farbív. 
Výsledok je negatívny u všetkých vzoriek. Použité farbivá a pigmenty nie sú z tohto hľadiska 
pre ukladaný materiál nebezpečné.

Zhrnutie
Z výsledkov experimentu vyplýva:

• vzhľadom na testované parametre sa ako najodolnejšie voči umelému starnutiu suchom, 
vlhkom a svetlom javia vzorky šedo-modrého skladacieho kartónu (Dytec) a anglickej 
lepenky, pričom rozdiely medzi nimi sú len minimálne

• veľmi dobrú stabilitu vykazujú tiež vzorky šedo-hnedého skladacieho kartónu (Dytec) 
a lepenky Emba Laurent

• vzorky zelenej lepenky NK a archivní lepenky Emba sú vzhľadom na testované 
vlastnosti málo stabilné

Prílohy

Obrázok 1 Snímka vzorky Anglickej lepenky: 
1 - nestarnutá; zostarnutá 2 - suchým, 
3 - vlhkým a 4 - svetelným starnutím

Obrázok 2 Snímka vzorky lepenky NK: 
1 - nestarnutá; zostarnutá 2 - suchým, 
3 - vlhkým a 4 - svetelným starnutím
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Obrázok 3 Snímka vzorky lepenky 
Emba Laurent: 1 - nestarnutá;

zostarnutá 2 - suchým, 3 - vlhkým 
a 4 - svetelným starnutím

Obrázok 4 Snímka vzorky 
archívnej lepenky Emba: 1 - nestarnutá;

zostarnutá 2 - suchým, 3 - vlhkým 
a 4 - svetelným starnutím

Obrázok 5 Snímka vzorky 
šedo-hnedého skladacieho kartónu:

1 - nestarnutá; zostarnutá 2 - suchým, 
3 - vlhkým a 4 - svetelným starnutím

Obrázok 6 Snímka vzorky 
šedo-modrého skladacieho kartónu:

1 - nestarnutá; zostarnutá 2 - suchým, 
3 - vlhkým a 4 - svetelným starnutím

Obrázok 7 Graf závislosti reflektancie 
od vlnovej dĺžky pre vzorku Anglickej lepenky

Obrázok 8 Graf závislosti reflektancie 
od vlnovej dĺžky pre vzorku lepenky NK
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Obrázok 9 Graf závislosti reflektancie 
od vlnovej dĺžky pre vzorku lepenky 

Emba Laurent

Obrázok 10 Graf závislosti reflektancie 
od vlnovej dĺžky pre vzorku archívna lepenka 

Emba 

Obrázok 11 Graf závislosti reflektancie 
od vlnovej dĺžky pre vzorku šedo-hnedého 

skladacieho kartónu

Obrázok 12 Graf závislosti reflektancie 
od vlnovej dĺžky pre vzorku šedo-modrého

skladacieho kartónu
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Knižničné zbierky Slovenskej národnej knižnice
– súčasný stav, uloženie a možnosti ochrany

Ing. Martina Bajzíková, PhD.
Slovenská národná knižnica Martin

Abstrakt
Základným poslaním Slovenskej národnej knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb a informačných technológií 
zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, budovať, ochraňovať a sprístupňovať knižničné 
fondy, archívne fondy a všetky zbierkové predmety.1
Nevyhnutné je využiť všetky dostupné prostriedky a hlavne preventívnou ochranou predchádzať a zabraňovať poškodeniu a kultúrnej 
strate písomného dedičstva.

Súčasný stav
Slovenská národná knižnica v Martine je najstaršia, najväčšia a najvýznamnejšia národná 
a vedecká knižnica na Slovensku. Súčasne je konzervačnou a depozitnou knižnicou 
Slovenskej republiky. Takmer 150 rokov sa stará o diela, ktoré dokumentujú minulý 
a súčasný duchovný a materiálny vývin slovenského národa. Získava, spracúva, ochraňuje 
a sprístupňuje všetkým dedičstvo našich predkov. Zhromažďuje a opatruje materiály, ktoré 
vytvorili slovenskí autori, dokumenty, ktoré boli vydané alebo zviazané na území Slovenska, 
dokumenty, ktoré sú napísané v slovenskom jazyku alebo sa obsahovo akokoľvek dotýkajú 
Slovenska2. Slovenská národná knižnica je pamäťou Slovenska a Slovákov. Je depozitom 
skvostov národnej kultúry.
Ako národná knižnica Slovenskej republiky je v súčasnosti modernou vedeckou, 
kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá slúži všetkým občanom Slovenska 
a používateľom zo zahraničia. Zhromažďuje a sprístupňuje knižničné, literárno-archívne 
a literárno-muzeálne zbierky. Koordinuje rozvoj Knižničného systému Slovenskej 
republiky a je vedúcou inštitúciou zabezpečujúcou modernizáciu vlastných knižničných a 
informačných služieb ako aj služieb partnerských knižníc, pričom priamo spolupracuje s 
domácimi a zahraničnými inštitúciami3.
Súčasťou Slovenskej národnej knižnice sú dve literárne múzeá. Jedno z nich sa nachádza 
v Martine a druhé v Brodzanoch. Vo fonde knižnice je 5.5 milióna dokumentov. V archíve je 
1.5 milióna jednotiek a v múzeách sú desiatky tisíc muzeálnych jednotiek.
Zbierky v správe SNK sa uchovávajú v depozite, ktorý bol vystavaný v 60. rokoch minulého 
storočia a jeho technické riešenie bolo a aj zostalo na úrovni tých rokov. Kapacita bola 
projektovaná na 2,75 mil. kníh a už v roku 2009 sa tu nachádzalo 4,5 mil. knižných 
jednotiek4.

Uloženie
V depozitoch knižníc sú dokumenty a fondy ukladané v spoločných priestoroch, napriek ich 
rôznorodosti a potrebe individuálneho prístupu. V najhoršej fyzickej kondícii sú písomné 
dokumenty 19. a 20. storočia5. Rozsiahle poškodenie súvisí s technológiou výroby papiera, 
spôsobom spracovania a v neposlednom rade spôsobom uloženia v depozite.
V depozite SNK sú osobitne uložené historické knižné fondy a dokumenty a ostatné 
písomné dedičstvo. Konzervačný fond SNK je uložený osobitne od duplikátneho fondu. 
Uloženie kníh v depozite je rozdelené podľa formátov a príslušnej signatúry (SA, SB, SC, 
SD, SE). Nové zbierkové fondy, či už pozostalosti, súkromné knižnice, ale aj súčasná tvorba 
sú zaraďované podľa následnosti získania, priradí sa im nasledujúca signatúra podľa príslušného 
formátu. Nie je preto vylúčené, že sa vedľa seba ocitnú historická kniha s novodobou. 
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Okrem kníh sú tu uložené zväzky ročníkov časopisov, novín, skriptá, diplomové práce. 
Na jednej polici sa vedľa seba nachádzajú rôznorodé materiály nielen z hľadiska typu 
dokumentu, ale najmä roku vydania a tým súvisiacej miery a typu poškodenia. Dôležité 
je preto individuálne pristupovať ku každej knižnej jednotke a uvážlivo vykonať selekciu a 
zvážiť vhodný postup ochrany.
Hlavné metódy a formy komplexnej ochrany6:

• preventívna ochrana,
• pasportizácia,
• konzervovanie,
• reštaurovanie,
• digitalizácia,
• mikrofilmovanie.

Komplexné hodnotenie je náročné po interpretačnej aj časovej stránke7. Knihy ako nosiče  
informácií plnia viacero funkcií, z ktorých jednou z najdôležitejších je uchovávanie 
a predávanie informácií ďalším generáciám.

Obr. 1 Kvalitatívne triedenie 
knižničných a archívnych dokumentov 

na papierovom nosiči8.

V dôsledku viacerých činiteľov papier 
časom stráca svoje vlastnosti, podlieha 
degradácií, ktorá sa prejavuje vonkajšími 
zmenami, ale i zmenami v štruktúre papiera. 
Vplyv a pôsobenie faktorov sa prejaví na 
stálosti a trvanlivosti. Papier knihy stráca 
pevnostné vlastnosti – krehne, lámu sa 
strany, optické vlastnosti – žltne a po čase 
môže až zhnednúť, menia sa chemické 
vlastnosti – znižuje sa dĺžka vlákien, zvyšuje 
sa kyslosť dokumentu.
Rozsah parametrov potrebný na popis 
a selekciu dokumentov tak, aby bol schopný 
poskytnúť relevantné údaje a kompletný 
obraz o stave materiálu, bol popísaný 
v monografii. (Obr. 1)
Triedenie knižných dokumentov sa za-
meriava na identifikáciu množstva kyslých 
a krehkých fondov a na poskytnutie 
dôležitých technologických údajov pre 
výber vhodnej technológie ošetrenia.

Ochrana
Zadefinovaním a stanovením najdôležitejších parametrov sa pristupuje k rozhodnutiu 
aplikácie vhodnej metódy ošetrenia. Každý dokument by ale mal byť vystavený procesu 
digitalizácie a mikrofilmovania s cieľom poskytovania takejto formy diela konečnému 
užívateľovi a ochrany písomného diela.
Historické knižné fondy a dokumenty sa podľa miery poškodenia podrobujú individuálnemu 
ručnému reštaurovaniu alebo konzervovaniu. Procesy sú časovo náročné, avšak dovoľujú 
osobitý prístup ku každému dielu. (Obr. 2)
Značnú časť fondu tvoria knižné a archívne dokumenty vyrobené od roku 1850. Väčšina 
dokumentov z tohto obdobia si vyžaduje určitý stupeň ochrany a aplikáciu viacerých 
úkonov ošetrenia. Vzhľadom na množstvo dokumentov je potrebné zvoliť masové spôsoby 
ochrany. (Obr. 3)
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Obr. 2 Individuálne procesy ochrany 
- ručné reštaurovanie 

Obr. 3 Technologický proces masovej ochrany 
knižných dokumentov Bookkeeper

Masové neutralizačné procesy sa rozdeľujú na:
- vodné procesy (NESCHEN proces Buckeburg a Hoppegarten Berlin Nemecko a Kornwestheim 

Nemecko, VIENNA proces Rakúsko)
- nevodné procesy
- kvapalná fáza (WEI ´TO proces Kanada a Francúzsko, BATTELLE proces ZFB Leipzig 

Nemecko, ZFB Eschborn Nemecko, Papersave Švajčiarsko, CSC proces Španielsko a Preservation 
Academy Leipzig, BOOKKEEPER proces Preservation Technologies USA a Archimascon 
Holandsko, SOBU proces Nurnberg Nemecko, LITHCO-FMC proces Lithium Corporation 
USA, BRITISH LIBRARY proces Anglicko

- plynná fáza (LIBERTEC proces Nurnberg Nemecko, AKZO proces Library of Congress, 
BOOKSAVER proces BPA USA)

Dôležité kritérium pri výbere vhodného neutralizačného procesu je neutralizačné činidlo. 
Výskum vhodných neutralizačných činidiel sa traduje na začiatok 20. storočia. Prvý patent 
pochádza z  roku 1936 a podnietil výskum v tejto problematike. Podľa Barrowa sa začína 
používanie kyslých materiálov už od druhej polovice 17. storočia.
Masové neutralizačné procesy sú založené na rôznych modifikačných látkach, pričom väčšina 
z nich je na báze horečnatých zlúčenín (procesy WEI ́ TO, BATTELLE , CSC, BOOKKEEPER, 
LITHCO-FMC, LIBERTEC, NESCHEN).
V Slovenskej národnej knižnici sme testovali na modelových vzorkách účinnosť procesov 
SoBu Fürth, BOOKKEEPER Krakov a plánovaná je analýza vzoriek upravených procesom 
Papersave Švajčiarsko.
Testované procesy sú založené na báze horečnatých a vápenatých zlúčenín:
Bookkeeper - proces založený na kombinácií neutralizačného činidla oxidu horečnatého 
vo fluórovanom uhľovodíku (perfluórheptán) ako nosiči.
SoBu – sa zaraďuje medzi plynné procesy, neutralizačná látka je oxid horečnatý (MgO), 
dolomit (CaCO3.MgCO3) a ako nosič sa využíva vzduch.
V obidvoch prípadoch boli ako skúšobný materiál použité vyradené knihy z 20. storočia. 
Knihy boli zvolené podľa kritérií, ktoré sa určili tak, aby reprezentovali najširšiu škálu 
zastúpených kníh 20. st. v depozite. Úlohou bolo overenie účinnosti a vhodnosti vybraných 
procesov na testovanú skupinu dokumentov.
Preukázala sa účinnosť postupov ako neutralizačných procesov. Testované kyslé knihy 
boli zneutralizované na postačujúcu hodnotu pH = 8,0. Rozdielny neutralizačný účinok 
procesu SoBu sa prejavil v prípade nerovnomernosti nánosu účinnej látky a potvrdil sa aj 
pri stanovení alkalickej rezervy. Efektivita vytvorenia dostatočnej alkalickej rezervy u oboch 
procesov závisí významne od počiatočnej kyslosti dokumentu.
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Veľkou výhodou metodík je šetrné zaobchádzanie s dokumentmi prostredníctvom jemného 
prúdu vzduchu, nedochádza k rozpíjaniu farieb a atramentov, poškodeniu pečatí a väzieb.9 
Neutralizované knihy si po procese zachovali svoj vzhľad, avšak na niektorých miestach 
sa vyskytol nános účinnej látky, ktorý je potrebné odprášiť. Prítomnosť nánosu a miera 
odprášenia súvisia aj s prípadným nárastom hrúbky neutralizovaných kníh.
Nerovnomerná distribúcia častíc pri procese SoBu a zvýšenie vlhkosti vplyvom aerosólu sa 
zaraďujú k nevýhodám procesu.
Nedostatkom procesu Bookkeeper je tiež malý nános usadenej modifikačnej látky (MgO), 
ktorý je potrebné na niektorých miestach odprašovať. 
Nevýhody testovaných procesov môžeme zhrnúť do nasledovných bodov10:

- značný nános bielej usadeniny na povrchu
- nerovnomernosť prieniku častíc do materiálu
-  potrebná predselekcia
- zvýšená prašnosť
- účinnosť neutralizácie závisí od stupňa zaglejenia papiera
- zosvetľovanie neutralizovaného materiálu
- malá kapacita zariadenia SoBu
- zrenie 1 týždeň
- zvýšenie vlhkosti dokumentov vplyvom použitého vodného aerosólu
- zvýšená prašnosť môže spôsobiť zdravotné problémy používateľovi
- môže dochádzať k poškodeniu väzby.

Naopak medzi značné výhody procesov patrí:
- nepoškodzujú atramenty, obaly, plasty lepidlá, pečate, väzby - šetrné zaobchádzanie 

s dokumentmi prostredníctvom jemného prúdu vzduchu
- pH = 9,0 – 10,0
- alkalická rezerva 1,1 – 1,5 %
- netoxické chemikálie (nehorľavé, enviromentálne vhodné)
- kontrolované uskladnenie v komore pre zrenie pri procese SoBu
- nepoškodzujú sa poťahy knižných dosiek a knižné väzby
- nie je ohrozené životné a pracovné prostredie
- nedochádza k zvlneniu papiera
- bez zápachu.

Záver
Zvolené procesy masovej neutralizácie sa vybrali na základe dostupnosti a možnosti 
prijateľnosti pre praktické využitie, enviromentálnej vhodnosti a možnosti ošetrenia 
dokumentov bez predsúšania. Obidva testované procesy sú vhodné na ošetrenie 
určitého typu materiálov, avšak je potrebná predselekcia. Technológia procesu SoBu 
nie je veľkokapacitná, ale je možnosť jej úpravy. Naopak technológia Bookkeeper má 
prepracovanú technológiu ošetrenia kníh a dokumentov rôznych formátov (napr. novín, 
kníh, veľkorozmerových dokumentov...). Dosiahnuté výsledky testovaných analýz potvrdili 
vhodnosť využitia spomínaných technológii ako možné alternatívy masovej ochrany 
papierových dokumentov.
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K problematike premiestňovania pamiatok výtvarného charakteru
a hnuteľných kultúrnych pamiatok

Mgr. Jaroslav Formanko
Krajský pamiatkový úrad Bratislava

Abstrakt
Príspevok je v prvej časti orientovaný na analýzu druhov premiestňovania kultúrnych pamiatok bez vedomia krajského pamiatkového 
úradu, zistených pri plnení úlohy aktualizácie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR. Druhá časť príspevku sa zameriava 
na komparáciu dvoch zákonov (pamiatkového zákona a zákona o múzeách a galériách) z pohľadu možností a rizík variabilného 
riešenia problematiky premiestňovania kultúrnych pamiatok, ktoré sú zároveň zbierkovými predmetmi.

Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, ako organizačná súčasť Pamiatkového úradu SR, sa už 
viac rokov systematicky venuje, popri vykonávaní špecializovanej štátnej správy, aj ďalším 
odborným činnostiam, medzi ktorými má významné postavenie aktualizácia a revízia 
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR podľa územnej príslušnosti. Zameranie tohto 
príspevku sa orientuje na poznatky jeho odborných pracovníkov v oblasti dodatočne 
zisteného premiestňovania nehnuteľných výtvarných pamiatok (pomníky, pamätníky, 
súsošia, morové stĺpy, pamätné tabule a pod.) a hnuteľných kultúrnych pamiatok (väčšinou 
cirkevný mobiliár, oltáre, sochy, maľby, liturgické predmety).
Východiskom zabezpečenia uvedenej úlohy je spracovanie plánu výjazdov do obcí, kde 
sa podľa aktuálnych platných informácií z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR 
vybrané pamiatky nachádzajú. Realizácia úlohy spočíva v spracovaní novej podrobnej 
digitálnej fotodokumentácie celku a zvlášť jednotlivých jeho častí, v komparácii údajov 
o rozmeroch, popise a technickom stave pamiatky so skutočnosťou. Nie vždy sa však táto 
úloha podarí splniť do dôsledkov z veľmi prozaického a objektívneho dôvodu – uvedená 
pamiatka sa na mieste nenachádza, resp., povedané slovami „pamiatkového zákona“ (ktorý 
nebol dodržaný) bola pamiatka premiestnená bez akýchkoľvek kontaktov s krajským 
pamiatkovým úradom. Najčastejšie sa po vyvolanom pátraní alebo spätnej informácii 
správcu či vlastníka pamiatky zistia tieto druhy „tichého“ premiestnenia:

a/ do múzeí alebo galérií (miestnych, oblastných, regionálnych, špecializovaných) – Ide 
väčšinou o pamiatky hnuteľné, najmä sochy, obrazy, diela umeleckých remesiel, ale aj 
sochárske časti nehnuteľných výtvarných pamiatok ako morových a trojičných stĺpov, 
pamätníkov a pod. Dôvodom môže byť v dobrom úmysle iba uloženie poškodenej 
pamiatky pred ďalším chátraním, či už v pôvodnom interiéri, ale častejšie vo vonkajšom 
prostredí; alebo následné zaradenie pamiatky do zbierkového fondu múzea či galérie. 
V oboch prípadoch ide najčastejšie o trvalé premiestnenie, ktoré pred „pamiatkárov“ 
stavia úlohu dodatočného dohľadávania a nových výjazdov (ak nie je vytvorená kópia 
„in situ“).

b/ v rámci obce, mesta – Ide väčšinou o trvalý, odborne nekonzultovaný presun samostatne 
evidovaných nehnuteľných výtvarných pamiatok v rámci intravilánu (niekedy len o 200 
– 300 metrov, inokedy do iných ulíc); najmä pomníkov, pamätníkov, pamätných tabúľ 
a pod., ktoré svojim pôvodným umiestnením „bránia stavebnému rozvoju“.

c/ ako súčasť architektonickej pamiatky – Ide najmä o busty, pamätné tabule, alegorické 
sochárske diela v záhradách, nádvoriach, na fasádach, evidované ako časť súboru 
s dominantným architektonickým objektom.

d/ v rámci farských úradov – Ide väčšinou o pamiatky hnuteľné, liturgického charakteru 
alebo mobiliár, pričom premiestnenie (trvalé aj dočasné) sa vykonáva v rámci „vnútornej 
štruktúry“ z filiálky na správcovskú faru alebo naopak.
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e/ v rámci inštitúcie, organizácie, firmy – Ide o obdobný presun v rámci „vnútornej štruktúry“ 
ako v bode d/, najmä historického zariadenia a výtvarných diel do iného objektu (napr. 
z kaštieľa do budovy ústredia), často ide o premiestnenie (najmä trvalé) do iného mesta.

f/ do zahraničia – Ide o dočasné zapožičanie najmä pamiatok výtvarného charakteru 
na výstavnícke projekty, rôzne prezentácie, sprievodné podujatia a pod.

Jediným druhom premiestnenia, pri ktorom je krajský pamiatkový úrad informovaný 
a zapojený do „pohybu“ pamiatok (bez zistenia „tichých“ presunov) je dočasné premiestnenie 

g/ v rámci reštaurovania, pretože uvedená činnosť je počas celého obdobia usmerňovaná 
schvaľovacím procesom od zámeru na reštaurovanie až po odovzdanie dokumentácie 
skutočne vykonaných prác a vrátenie pamiatky na pôvodné, alebo nové miesto.

Ako bolo uvedené, všetky druhy premiestnení, ktoré by bolo možné konkretizovať príkladmi 
(úlohou konferencie však nie je ich riešiť), obchádzajú „pamiatkový zákon“ (zákon č. 49/2002 
Z. z. z 19. decembra 2001 o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z. 
a zákona č. 208/2009 Z. z.), ktorý v § 24 vymedzuje podmienky a možnosti premiestnenia 
kultúrnej pamiatky a viaže ich na právny akt rozhodnutia krajského pamiatkového úradu. 
Takže na premiestnenie národných kultúrnych pamiatok, či už trvalé alebo dočasné, 
nepostačuje oznamovacia povinnosť a už vôbec nie dodatočná informácia správcu či 
vlastníka po zistení absencie pamiatky (s výnimkou mimoriadnych udalostí, živelnej 
pohromy a pod.). Následný § 25 tohto zákona ustanovuje podmienky a možnosti dočasného 
vývozu pamiatky do zahraničia (trvalý vývoz pamiatky z územia SR nie je možný).
Jednoznačnosť a konštatujúci charakter prvej časti tohto príspevku z pohľadu autora 
– pamiatkára – sa znejasní, ak v súlade so zameraním konferencie a témou príspevku 
začneme porovnávať niektoré ustanovenia „pamiatkového zákona“ a „zákona o múzeách 
a galériách“ (zákon č. 206/2009 Z.z. z 28. apríla 2009 o múzeách a galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov), presnejšie bežnú prax a spoluprácu 
„bratských či sesterských“ inštitúcií. V § 9 „zákona o múzeách...“ ods. 10 sa uvádza, že ak 
múzeum alebo galéria nadobudne ako zbierkový predmet kultúrnu pamiatku, jej zápis 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu zostáva nedotknutý. Inými slovami - kultúrna 
pamiatka je takto chránená v podstate dvoma zákonmi. Je to výhoda ? Alebo táto skutočnosť 
spestruje a znejasňuje možnosť premiestňovania pamiatky – zbierkového predmetu; možnosť 
sledovania jej lokalizácie ? V žiadnom prípade nechceme spochybňovať odbornú starostlivosť 
o pamiatku – zbierkový predmet v renomovaných múzeách a galériách. Chceme uviesť iba 
niekoľko postrehov (viac-menej teoretických) nejednoznačných možností aplikácie oboch 
zákonov, resp. možností redukcie povinností ich napĺňania.

a/ V citovanom § 9 „zákona o múzeách...“, ktorý sa venuje nadobúdaniu zbierkových 
predmetov sa v odseku 6, písm. e) uvádza možnosť zámeny zbierkového predmetu - 
pamiatky s iným múzeom alebo galériou. Je to bežná prax budovania zbierkového fondu, 
avšak kto si spomenie na povinnosť uvedenú v § 24 „pamiatkového zákona“ požiadať 
o súhlas s premiestnením pamiatky – zbierkového predmetu krajský pamiatkový úrad? 
Pritom v § 12 „zákona o múzeách...“ je pod písm. d) uložená povinnosť zamedziť 
nedovolenému premiestňovaniu zbierkových predmetov – pamiatok z priestorov múzea 
alebo galérie.

b/ V § 10 „zákona o múzeách...“, ktorý sa venuje evidencii, ale aj vyraďovaniu zbierkových 
predmetov – pamiatok sa uvádza pod písm. c) možnosť vyradenia z dôvodu trvalého 
vývozu. „Pamiatkový zákon“ však v § 25, ktorý vymedzuje kultúrne pamiatky vo vzťahu 
k zahraničiu neumožňuje trvalý vývoz z územia SR žiadnej pamiatke – zbierkovému 
predmetu.
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c/ Obdobné rozpätie pri dvojakom aplikovaní porovnávaných zákonov umožňuje 
problematika sprístupňovania zbierkových predmetov – pamiatok formou dlhodobých či 
krátkodobých výstav, výchovno-vzdelávacích aktivít a pod. (§ 15 „zákona o múzeách...“) 
bez zmienky o prepojení s krajským pamiatkovým úradom, ale aj dočasný vývoz 
zbierkového predmetu – pamiatky najviac na dva roky (§ 17 „zákona o múzeách...“), resp. 
na tri roky (§ 25 „pamiatkového zákona“). Všetko záleží od uhla pohľadu a autonómneho 
riešenia? Možno autor príspevku umelo spája svojvoľne dva nespojiteľné zákony. Ale čo 
ak sa podobným miešaním dospeje k neželanému výsledku, zameranému proti ochrane 
pamiatky alebo zbierkového predmetu?

Nechceme týmto príspevkom na tému premiestňovania kultúrnych pamiatok hierarchizovať 
uvedenú problematiku z pohľadu spolupráce múzeí, galérií a pamiatkových úradov. Naopak, 
pokusom o analýzu viacerých možností a zamyslením sa aj nad potenciálnym zneužitím 
ochrany pamiatok – zbierkových predmetov chceme apelovať na kvalitnejšie vzájomné 
kontakty a informovanosť odborných pracovníkov z týchto inštitúcií. Nie nad rámec alebo 
mimo stanovených zákonných povinností, iba ich uplatňovaním. Aby sa nestávali prípady, 
kedy sa pamiatkár dozvie o transporte výtvarnej pamiatky na výstavu do zahraničia až 
pri sledovaní televíznych novín alebo takmer nepochopiteľný list z kultúrnej organizácie, 
adresovaný krajskému pamiatkovému úradu s otázkou či nevieme, kde majú nehnuteľnú 
pamiatku. V žiadnom prípade sme však nechceli, aby bol tento príspevok pochopený ako 
manuál možností pre nečestné zmýšľanie. V tom prípade by musel mať tento text v hornom 
rohu označenie: Top Secret.
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Správa a prevod archeologického nálezu

Ing. Elena Bukovčanová
Krajský pamiatkový úrad Bratislava

Abstrakt
Cieľom tohto príspevku je podať stručný prehľad o spravovaní archeologického nálezu ako majetku štátu ako aj jeho prevodu na iné 
zákonom stanovené subjekty. Stručne - ako sa nález stáva archeologickým nálezom - od jeho “objavenia”, cez vyzdvihnutie, možnosti 
jeho ochrany a uloženia.

Archeologický nález je z legislatívneho hľadiska chránený proti poškodeniu, znehodnoteniu, 
zničeniu či odcudzeniu pamiatkovým zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 49/
2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov zákona č. 208/2009 
Z.z. účinného od 01.06.2009 (ďalej len pamiatkový zákon). Zákonné ustanovenia sú však 
jedna vec a prax druhá. Často sú laikovi nejasné už základné pojmy a postupy. Pokúsme sa 
teda o ich stručné objasnenie, pretože nálezcom sa môže stať nečakane ktokoľvek z nás.
Pojem nález zahŕňa v sebe mnohé podoby a predstavy. Nález je vec existujúca, ukrytá až 
do momentu objavenia. Tak, ako by ho dokázal rôzne opísať každý z nás, aj v slovníkoch 
sú rozmanité definície; napríklad nález ako vec nájdená alebo nájdenie niečoho (strateného), 
prípadne zistenie niečoho (nového). Pre potreby pamiatkarskej praxe ide o „každú vec 
pamiatkovej hodnoty, ktorá sa nájde výskumom, pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi, 
pod vodou alebo v hmote historickej stavby“.
Nakoľko podmienka vykonania archeologického výskumu je neraz súčasťou stavebných 
povolení, najčastejšie sa stretávame s nálezmi archeologickými, ku ktorým dochádza 
pri realizovaných archeologických výskumoch v prípade stavebných zemných prác priamo 
na mieste stavieb. Definícia archeologického nálezu vyplývajúca z pamiatkového zákona znie 
jasne a jednoznačne: „Archeologický nález je hnuteľná alebo nehnuteľná vec, ktorá je dokladom 
o živote človeka a jeho činnosti od najstarších dôb a spravidla sa našla alebo nachádza sa v 
zemi, na jej povrchu alebo pod vodou”. Archeologické nálezy sú teda dokladmi miestneho 
osídlenia. Sú to nálezy ukryté pod zemou – rôzne artefakty, nástroje, keramické fragmenty, 
mince, šperky a iné, ďalej archeologické situácie – hroby, sídliskové a kultúrne jamy, múry, a 
iné objekty, ktoré sú v priebehu archeologického výskumu skúmané a zároveň nenávratne 
výskumom “ničené“. Preto je nevyhnutná maximálna možná miera ochrany, dokumentovania, 
konzervovania a uchovania nálezu.
Ochrana hnuteľného nálezu je zabezpečená v ustanoveniach pamiatkového zákona už vo fáze 
prebiehajúceho archeologického výskumu. Prakticky ide o to, že oprávnená osoba je povinná 
archeologické nálezy získané terénnym výskumom postupne celkovo spracovať a komplexne 
vyhodnotiť. Vo fáze spracovania nálezov je nevyhnutné ich očistenie, kresebné a fotografické 
zdokumentovanie, popis, laboratórne spracovanie (chemické a fyzikálne analýzy, rozbory 
antropologického a osteologického materiálu, archeobotanické a enviromentálne analýzy), 
následne ich reštaurovanie a konzervácia.
Pamiatkový zákon jasne definuje povinnosť oprávnenej osoby, t.j. osoby vykonávajúcej 
archeologický výskum, nájdené nálezy „držať a chrániť“ až do odovzdania alebo až do prevodu 
vlastníckeho práva alebo správy.
Pri súčasnom stavebnom rozvoji však môže nastať aj situácia pomenovaná ako tzv. 
nepredvídaný archeologický nález na mieste akejkoľvek stavby. V tomto prípade sa dostávame 
k otázke ohlásenia a ochrany takto objaveného nálezu. Ako postupovať v prípade zistenia 
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existencie archeologického nálezu? Čo sme povinní urobiť, komu nález ohlásiť a ako nález 
ochrániť? Podľa vyššie spomenutého pamiatkového zákona „ak sa archeologický nález nájde 
počas prebiehajúcej stavebnej činnosti, je stavebník alebo organizácia zabezpečujúca stavbu 
povinná tento nález najneskôr na druhý pracovný deň oznámiť stavebnému úradu a krajskému 
pamiatkovému úradu. Do príchodu archeológa krajského pamiatkového úradu alebo osoby 
ním poverenej je nutné zastaviť práce a nález, ochrániť pred poškodením a ponechať ho bez 
zmeny do obhliadky krajským pamiatkovým úradom. Takto objavený archeologický nález môže 
vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba 
a to metódami archeologického výskumu“. Čím dôslednejšie a kvalitnejšie je zdokumentovaná 
nálezová okolnosť archeologického nálezu, tým väčšia je jeho výpovedná hodnota. Počas 
vykonávania stavebných prác sa na náhodný nález použije režim stavebného zákona (zákon 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, najmä 
§ 127). Ustanovenia tohto zákona tiež ukladajú povinnosť oznámenia nálezu a zabezpečenia 
nevyhnutných opatrení, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
Pri poľnohospodárskych prácach, v dôsledku zosuvu pôdy na poli, v lese, pod vodou 
a podobne, môže rovnako nastať situácia náhodného nálezu archeologickej povahy. Tak ako 
nevieme čo presne môže náhodný nález byť, tak presne sa ani nedá vyšpecifi kovať kto sa môže 
stať náhodným nálezcom. Nepochybne by každého z nás v prípade náhodného objavenia 
niečoho zaujímalo, či nájdená vec má hodnotu, ak áno, tak akú, či má nálezca právo nález si 
ponechať, prípadne kto a za koľko od neho nález odkúpi, čiže - na koho sa s nálezom obrátiť. 
Keďže vieme, že vo vzťahu k archeologickému nálezu platí zásada vlastníckeho práva štátu 
- archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky, nálezca má povinnosť nielen nález 
oznámiť, ale ho aj odovzdať. Ak nálezca nález ohlási, riadne požiada o vyplatenie nálezného, 
poskytne svoje identifi kačné údaje, teda ak spĺňa zákonom stanovené podmienky – má právo 
na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu, ako i právo na nálezné. 

Objavenie 
archeologického nálezu

Archeologický nález

archeologický výskum náhodne, napr. v lese

počas stavby
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Nálezcovi môže byť priznané nálezné Pamiatkovým úradom SR v sume nálezného až 
do výšky 100 % hodnoty nálezu. Pamiatkový úrad SR zoberie do úvahy najmä spôsob 
objavenia nálezu – to, že nález nebol nájdený na nepovolenom výskume alebo pomocou 
detektora (úmyselný zber nálezov je protizákonný), ďalej splnenie povinností nálezcu - t. 
j. nález bol riadne nahlásený pamiatkovému úradu, konanie nálezcu v dobrom úmysle 
a zákonnosť jeho konania. Hodnotu materiálu bez ohľadu na jeho vlastnú vedeckú hodnotu 
- kultúrno-historickú, estetickú či umeleckú, je potrebné znalecky určiť v prípadoch, keď 
samotný materiál má pravdepodobne vysokú cenu, najmä v prípade predmetov z drahých 
kovov (podľa § 17 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch).
Ako sme už vyššie spomenuli, v zmysle platnej legislatívy sú archeologické nálezy 
vlastníctvom Slovenskej republiky. Toto právo môže byť prostredníctvom kompetentného 
štátneho orgánu prevedené na určité, zákonom stanovené subjekty. Od 1. júna 2009 
pamiatkový zákon stanovuje správcu archeologického nálezu ako správcu majetku štátu. 
Správcom archeologického nálezu teda sú:
- Pamiatkový úrad SR – a to od prijatia výskumnej dokumentácie prostredníctvom 

príslušného Krajského pamiatkového úradu
- Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied Nitra - od nájdenia archeologického 

nálezu počas výskumu ním vykonávaným
- múzeum zriadené ústredným orgánom štátnej správy - od nájdenia archeologického 

nálezu počas výskumu ním vykonávaným alebo od prijatia správcovstva na základe 
zmluvy medzi ním a Pamiatkovým úradom SR

Nasledujúci jednoduchý graf nám priblíži a pomôže pochopiť mechanizmus prevodu 
vlastníctva a správy archeologického nálezu.

Prevod vlastníctva a správy archeologického nálezu

Správca
archeologického

nálezu

Archeologický 
ústav SAV

Pamiatkový úrad

Múzeum

prevod správy

prevod vlastníctva

Hnuteľný
archeologický

nález

Nehnuteľný
archeologický

nález

Hnuteľný
archeologický

nález

Nehnuteľný
archeologický

nález

Múzeum zriadené
obcou alebo samo-
správnym krajom

Národná banka SR

Vlastník pozemku

Obec

Samosprávny
kraj

Múzeum zriadené
orgánom štátnej

správy

Štátna rozpočtová
organizácia

Štátna príspevková
organizácia
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Prevod vlastníctva a správy sa uskutočňuje na základe zmluvy, ktorej súčasťou je zoznam 
archeologických nálezov spolu s ich stručným popisom a fotografickou dokumentáciou. 
V prípade nehnuteľného nálezu (napríklad zemný val, priekopa, torzá neznámych murív 
a konštrukcií) musí byť nález súradnicovo zaznačený do katastrálnej mapy. Nehnuteľné 
nálezy, nálezové súbory a archeologické nálezisko možno vyhlásiť za kultúrne pamiatky 
alebo pamiatkové územia. Zákon predpokladá odovzdanie hnuteľných nálezov do múzeí 
zriadených ústredným orgánom štátnej správy, kde sú chránené podľa zákona č. 206/2009 
Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Ak je správcom 
archeologického nálezu Pamiatkový úrad SR, ten vedie osobitnú evidenciu hnuteľných 
a nehnuteľných archeologických nálezov podľa § 40 ods. 7 pamiatkového zákona, ktorá 
obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov (obec, katastrálne územie, 
parcelné číslo, zameranie, fotografia, popis, spôsob naloženia, umiestnenie, číslo zmluvy). 
Táto evidencia sa podľa pamiatkového zákona „uschováva počas 5 rokov nasledujúcich po 
roku, v ktorom s archeologickým nálezom naložil“, ale vzhľadom na informačnú hodnotu 
údajov o náleze v nej uvedených, evidencia bude aj po uplynutí 5 rokov uložená v archíve 
Pamiatkového úradu SR.
Každý z nás sa môže stať nálezcom a môže pomôcť zachovať nálezy a ich výpovednú hodnotu 
pre budúcnosť. Každý z nás môže prispieť k ochrane tohto nenahraditeľného hmotného 
prameňa poznania našej minulosti. Dôležitejšie ako nález objaviť je však vedieť správne 
reagovať v situácii zistenia nálezu, komu a kde nález oznámiť, a tým predísť ešte stále častému, 
a žiaľ aj vedomému nerešpektovaniu zákona a ničeniu archeologických pamiatok. A najmä, 
netreba sa báť použiť okrem fotoaparátov (čo je veľmi dôležité pre vernú dokumentáciu 
nálezových okolností) aj príslušné paragrafy zákona. Tie ponúkajú v súčasnosti oproti 
minulosti pomerne veľké možnosti legislatívnej ochrany archeologických nálezov.
V oblasti pamiatkovej ochrany nálezov sú rozhodujúce nasledovné zákony a vyhlášky:
- Zákon č. 49/2002 Z.z. z 19. decembra 2001 o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 

479/2005 Z. z. a zákona č. 208/2009 Z. z.
- Vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, ktorá s účinnosťou od 17.05.2010 
nahradila vyhlášku č.16/2003 Z. z.

- Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 
a zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov

- Zákon č. 479/2005 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
- č. 344/2001 Z. z. Európsky dohovor o ochrane archeologického dedičstva (revidovaný) 
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Ochrana a využitie nehnuteľných pamiatok 
v správe Slovenského technického múzea

Ing. Dagmar Lobodová
Slovenské technické múzeum Košice

Abstrakt
Príspevok prináša informácie o systematicky vyvíjaných aktivitách Slovenského technického múzea zameraných na ochranu 
a revitalizáciu nehnuteľných pamiatok v jeho správe. Ide o pamiatky ochraňované in situ, ktoré sa viažu k histórii hámorníctva,  ťažbe 
soľanky a solivarníctva, spracovaniu železnej rudy a výrobe železa na Slovensku.

Postavenie Slovenského technického múzea v Košiciach medzi ostatnými múzeami na 
Slovensku je špecifické a je dané zameraním jeho činnosti. Z pozície svojho celoslovenského 
pôsobenia a zamerania sa vo svojich jednotlivých vývojových etapách snažilo od svojho 
vzniku v roku 1947 o komplexnú dokumentáciu pamiatok vedy a techniky na Slovensku. 
V oblasti prieskumu a dokumentácie nehnuteľných pamiatok uplatňovalo metodiku 
osvedčenú pamiatkovými organizáciami, avšak špecificky zameranú na technické pamiatky. 
Z retrospektívy viac ako 60 rokov, ktoré uplynuli od jeho založenia, je potrebné konštatovať, 
že táto inštitúcia sa účinne podieľala  na prieskume a vedecko-výskumnej práci pri objavovaní 
pamiatok vedy, výroby a techniky v teréne, pri ich evidovaní a hodnotení a samozrejme pri 
ich odbornej ochrane na mieste vzniku. V priebehu predchádzajúcich rokov STM zabezpečilo 
napríklad pamiatkovú údržbu a opravu Hámra v Medzeve, vysokých pecí v Červeňanoch 
a vo Vlachove, banských diel, šachiet, štôlní a portálov na Dubníku, v Merníku, v Zlatej Idke, 
ako aj zvonice v Zlatej Idke. Múzeum aktivovalo kováčsku dielňu v Moldave nad Bodvou, 
v ktorej po rekonštrukcii inštalovalo pôvodné zariadenie a nástroje.
Vzhľadom na zameranie odbornej konferencie, v ďalších častiach príspevku venujem 
pozornosť ochrane a revitalizácii nehnuteľných pamiatok v správe Slovenského technického 
múzea v Košiciach.

Technická pamiatka Hámor  Medzev
V správe Slovenského technického múzea je kultúrna pamiatka Hámor Medzev. 
Rekonštrukcia objektu technickej pamiatky Hámor Medzev bola prioritným projektom 
Slovenského technického múzea v Košiciach v rokoch 2008 - 2010. Projekt bol financovaný 
zo štátneho rozpočtu, z prioritných finančných zdrojov MK SR. 
Po viacročných snahách získať finančné prostriedky, Slovenské technické múzeum pristúpilo 
ku komplexnej rekonštrukcii technickej pamiatky. Dôvody boli pre STM jednoznačné 
– zachovanie unikátnych tradícií v regióne, pretože medzevská hámornícka výroba mala 
v minulosti značný význam, a to aj v širších historických, ekonomických a spoločenských 
súvislostiach. Hámornícka výroba v Medzeve pretrvávala viac ako šesť storočí. Ukončená 
bola v 60-tych rokoch 20. storočia, kedy bola táto špeciálna maloželeziarska výroba 
vystriedaná priemyselnou výrobou. 
Technika a technológia vyvinutá v medzevských hámroch cez stáročia bola ojedinelá 
nielen na území Slovenska, ale aj v európskom meradle. Posledným majiteľom hámra bol 
Jozef Tischler, od ktorého hámor zakúpilo v  70-tych rokoch minulého storočia Technické 
múzeum v Košiciach.
Technická pamiatka predstavuje dvojohniskový, jednokladivový hámor, ktorý pôvodne slúžil 
na výrobu poľnohospodárskych nástrojov - motýk, rýľov, lopát, sekier, klincov a podkov.  
Dnes predstavuje historickú technológiu výroby pomocou kladiva - hámra na vodný pohon. 
V súčasnosti je hámor Medzev evidovaný ako chránená technická pamiatka.
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Stanoviť reálny program ochrany, obnovy a najmä využitia objektov priemyselného dedičstva 
je v súčasnom období veľmi náročné z dôvodu, že stav ekonomiky štátu dovoľuje pre túto 
oblasť vyčleniť finančné prostriedky veľmi obmedzene.   
Na základe pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu MK SR v roku 2008 - 2009 začalo  
STM Košice revitalizovať túto technickú pamiatku in situ na náležitej odbornej úrovni.  
Plánovalo ju sprístupniť  a zároveň vytvoriť podmienky pre optimálne kultúrno-vzdelávacie 
využitie objektu.
Rekonštrukcia objektu prebiehala v dvoch etapách. V prvej fáze v roku 2008 bola zameraná 
na zabezpečenia funkčnosti objektu, t. j. stavebné exteriérové úpravy,   zabezpečenie 
inžinierskej činnosti, opravu objektu – obvodových drevených dĺžkových stien, vstupných 
otvorov, opravu krovu a šindľovej strechy, výrobu a osadenie drevenej vodnej nádrže - 
stavadla, osadenie bleskozvodu a elektroinštalácie.
V roku 2009 boli uvedené do činnosti technické a technologické zariadenia. V rámci 
stavebných interiérových úprav sa uskutočnila oprava ohnísk a dúchadlových komôr. 
Následne, v rámci modernizácie expozície, bola uskutočnená  oprava hámorníckeho vodného 
kladiva, brúsky a nákov, výroba nových vodných kolies. Doriešená bola aj problematickejšia  
obnova vodnej hate (rezervoára) hámra s vyriešením prívodu vody.
V konečnej fáze, v hámri s oživenou technológiou výroby, doplnilo STM interiér hámra 
všetkými autentickými nástrojmi, pomôckami a vybranými zbierkovými predmetmi 
medzevských výrobkov, ktoré sa STM podarilo získať v rámci akvizičnej činnosti v roku 2009 
od žijúcich potomkov majiteľov bývalých medzevských hámrov. 

Hámor Slovenského technického múzea v Medzeve bol po rekonštrukcii oficiálne 
sprístupnený dňa 09.09.2010. Predstavuje svojim spôsobom „živú technickú pamiatku“, 
preto bude v hámri návštevníkom predvádzaná historická technológia výroby náradia 
kovaním pomocou vodného kladiva.  V svojráznom prostredí hámra návštevníci budú môcť 
sledovať dôvtip a um medzevských kováčov. 
Vzhľadom na to, že ide o pamiatkový objekt, bude sa dbať na zachovanie pôvodného 
prostredia i v blízkom exteriéri, aby sa dosiahla maximálnou mierou autentickosť pamiatky. 
Objekt je zabezpečený elektronickým zabezpečovacím systémom a elektronickým požiarnym 
systémom.
Vzhľadom na funkčnú účelovosť, výrobno-historický význam a svojráznu architektonickú 
zvláštnosť hámra STM Košice v Medzeve,  predmetom revitalizácie  je  plánovaná dynamická 
expozícia hámra STM Košice. Je určená pre návštevníkov a turistov všetkých kategórií, 
vrátane zahraničnej klientely.

TP Hámor Medzev pred rekonštrukciou - február 2009. Foto: Ing. Dagmar Lobodová
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TP Hámor Medzev po I. etape rekonštrukcie - oprava krovu, strechy a stavadla, marec 2009. 
Foto: Ing. Dagmar Lobodová

NKP Solivar pri Prešove
K prioritným projektom obnovy technických pamiatok v rokoch 2009 - 2011 v Slovenskom 
technickom múzeu patrí i Národná kultúrna pamiatka Solivar pri Prešove. Konkrétnym 
objektom je Sklad soli, ktorý je súčasťou unikátneho komplexu technických objektov tejto 
kultúrnej pamiatky. Okrem Skladu soli tento komplex tvorí šachta Leopold, četerne, huta, 
varňa, kováčske dielne a klopačka, ktoré sa tiež postupne obnovujú. 

Sklad soli bol najimpozantnejším objektom celého areálu, kým v máji 1986 nevyhorel. 
Požiarom sa zničila nenapodobniteľná svorníková drevená konštrukcia krovu. Z pôvodného 
objektu sa zachovali len zvislé konštrukcie bez výplňových konštrukcií. Od požiaru (23 rokov) 
objekt chátra a v súčasnosti sa nachádza v havarijnom stave. Objekt nedisponuje žiadnym 
technickým vybavením. Je umiestnený na miernom svahovitom teréne. Okolo objektu, z 
južnej strany tečie potok, ktorý tvorí prirodzenú hranicu stavby. Samotná stavba Skladu soli 
je jednopodlažný objekt, bez suterénov, tvarovaný do tvaru písmena „U“ s polootvoreným 
átriom. Z uvedeného vyplýva jednoznačná potreba rekonštrukcie objektu, pretože vplyvom 
času a poveternostných podmienok hrozí jeho úplná likvidácia.

Slovenské technické múzeum pre záchranu tohto objektu požiadalo o nenávratný finančný 
príspevok Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR zo štrukturálnych fondov 
v rámci  Regionálneho operačného programu (ROP)  Prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho 
potenciálu regiónov (ROP-3.1b-2009/02). Po ukončení realizácie projektu sa zrekonštruuje 
NKP - Sklad soli na území mestskej časti Prešov – Solivar. Po rekonštrukčných prácach 
vznikne:

• viacúčelový, dvojpodlažný objekt s vysokou manzardovou strechou
• v objekte bude využívané najmä prvé podlažie, ktoré pozostáva z dvoch úrovní, druhé 

podlažie tvorí krov
• obe úrovne prvého podlažia budú tvorené expozičnými priestormi na prezentáciu 

dobových postupov pri ťažbe a skladovaní soli, ako aj na prezentáciu osobností 
pôsobiacich v tomto regióne, solivarskej paličkovej čipky a dubnického opálu

• oboma úrovňami bude prechádzať aj muzeálna predajňa na predaj umeleckých 
a spomienkových predmetov symbolizujúcich stavby a činnosti v areáli solivarov

•  centrálnu časť objektu tvorí kongresová sála, ktorá bude slúžiť pre medzinárodné 
sympóziá a konferencie realizované STM
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NKP Solivar - Sklad soli. 
Foto: Archív STM

NKP Solivar - Sklad soli, marec 2007. 
Foto: Bartolomej Cisár

• stravovacia a hygienická časť bude v hospodárskej časti objektu, okrem toho sa vytvorí 
priestor pre technické vybavenie objektu (kotolňa) 

• do objektu sa presunie aj administratívna činnosť z vedľajšieho objektu Varne, okolie 
objektu bude upravené spevnenými plochami a vysiatym trávnikom, celková úžitková 
plocha technicky zhodnoteného objektu je 1696 m2.

Žiadosť o pridelenie nenávratného finančného príspevku bola podaná na MVaRR SR 
18.11.2009. Projekt bol zverejnený ako schválený MVaRR SR dňa 25.01.2010. MK SR bolo 
uskutočnené verejné výberové konanie na dodávateľa stavebných prác v mesiaci september 
2010. Zmluva s dodávateľom stavebných prác má byť uzatvorená do 31.10.2010. Realizácia 
stavebných prác musí byť ukončená do 24 mesiacov od podpísania zmluvy. 

Vlachovo (TP Karlova huta, okres Rožňava)
Vysokopecnú hutu pri sútoku rieky Slanej a potoku Dobšiná postavil roku 1843 gróf Karol 
Andrássy. Huta bola pomenovaná po jej majiteľovi „Karlova huta“. Pri hute pracovala aj 
zlievareň, v ktorej vyrábali zariadenia pre liehovarnícky priemysel. Neskôr sa železiareň stala 
súčasťou železiarskeho podniku grófa Emanuela Andrássyho, ktorý tu v roku 1870 postavil 
druhú vysokú pec v objeme 28 m3 a výške 12 m. Bola to vysoká pec pilierovej konštrukcie 
s otvorenou nistejou. Na ohrev vzduchu slúžil liatinový ohrievač vzduchu, pohon 
vysokopecného dúchadla zabezpečovali dve vodné kolesá. Surové železo sa spracúvalo 
v miestnych hámroch, resp. v značnej miere sa dostávalo na trh v nespracovanom stave.

Huta Karol v 50-tych rokoch 20. storočia. Foto: Archív STM
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Z vysokopecnej huty sa zachovala vysoká pec 
s prevádzkovanou budovou v obdobnom archi-
tektonickom prevedení ako vysoká pec v Nižnej 
Slanej. Rekonštrukciu objektu vysokej pece zabez-
pečilo Slovenské technické múzeum v Košiciach 
v roku 1992 (strecha, zadebnenie otvorov, oplo-
tenie).

Huta Karol v roku 1991. 
Foto: Archív STM

Medzi prioritné projekty plánu hlavných úloh, týkajúce sa obnovy a zachovania priemyselného 
dedičstva v rokoch 2009 - 2011 v STM v Košiciach je zaradená aj rekonštrukcia tejto 
jedinečnej technickej pamiatky na Gemeri. Cieľom rekonštrukcie TP je začlenenie Huty 
Karol medzi kultúrno-priemyslené pamiatky projektu Stredoeurópskej železnej cesty (SEŽC)  
s funkčným využitím pre muzeálnu, výstavnú a dokumentačnú pamiatku vysokých pecí 
v regióne.

Projekt zriadenia slovenských trás SEŽC predpokladá vytvorenie: 
• informačného a riadiaceho centra pre slovenské trasy SEŽC 
• kongresového a prezentačného centra pre poskytovanie odborných stretnutí a podujatí 

pre výchovu mládeže a rozvoj turizmu
• vytvorenie novej expozície s artefaktami z oblasti hutníctva a baníctva prezentujúcej 

históriu trás Slovenskej železnej cesty
• využitie priestorov pre krátkodobé výstavy a odborné podujatia
• prípravu odborných programov pre školskú mládež s názornými ukážkami kovania 

a odlievania 

Projekt rekonštrukcie huty Karol bude realizovaný v rokoch 2010 - 2012, v závislosti 
od finančných prostriedkov získaných zo štátneho rozpočtu, resp. štrukturálnych fondov EÚ. 
V priebehu roka  2009 bola vypracovaná stavebno-realizačná projektová dokumentácia.

Huta Karol v januári 2010. 
Foto: Ing. Dagmar Lobodová



Slovenské technické múzeum v Košiciach napĺňa atribúty svojho odborného obsahového 
zamerania a v spolupráci s ostatnými inštitúciami, zaoberajúcimi sa ochranou, využitím 
a výskumom priemyselných kultúrnych pamiatok, je jedným z nositeľov a garantov  
revitalizácie priemyselného dedičstva na Slovensku.

54



Ochrana rozmerných zbierkových predmetov 
v STM-Múzeu letectva

Ing. Miroslav Hájek
STM-Múzeum letectva Košice

Abstrakt
Zbierka leteckej techniky v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea - Múzea letectva vyžaduje maximálne zodpovedný 
prístup k jej ochrane pred degradačnými vplyvmi prostredia. Jednotlivé zbierkové predmety sú vo väčšine prípadov veľkých rozmerov, 
z 95 % sú vyrobené z ocele, hliníka, farebných kovov, ich zliatin a ich degradácia je urýchľovaná stálym umiestnením v exteriérových 
priestoroch.

Múzeum letectva má vo svojom zbierkovom fonde predmety, ktoré sa týkajú histórie leteckej 
techniky. Ide najmä o lietadlá, letecké motory, prístrojové vybavenie, letecké modely a časti 
lietadlových systémov.
Časť exponátov je umiestnená v plechových hangároch, ktoré ich len čiastočne chránia 
pred poveternostnými vplyvmi. Časť rozmerovo veľkých exponátov, najmä lietadlá, 
je krytých prestrešením, no podstatné množstvo je umiestnené na voľnom priestranstve.

Múzeum letectva situované na Letisku Košice
Letecká technika v zbierkovom fonde múzea je z 95 % vyrobená z ocele, hliníka,   farebných 
kovov a ich zliatin. Najväčší degradačný vplyv na letecké konštrukcie má nadmerná vlhkosť 
a zmena vonkajšej teploty. Zhoršujúcim faktorom je aj blízkosť železiarní U. S. Steel, ktoré 
svojimi splodinami niekoľkonásobne zvyšujú kyslosť ovzdušia, tým aj kyslosť vodných 
pár (hmla) a dažďov. Všetky tieto faktory nepriaznivo vplývajú na väčšinu zbierkových 
predmetov Múzea letectva, resp. ich konštrukčných častí. Určitou výhodou je, že časti 
najmä novších leteckých konštrukcií (obdobie po II. sv. vojne) sú vyrobené z hliníka a jeho 
zliatin a použité oceľové súčasti sú z vysoko legovanej ocele. Tieto materiály majú voči 
korozívnemu prostrediu podstatne väčšiu odolnosť než klasické oceľové konštrukcie. Určité 
špecifikum tvoria repliky historických lietadiel, ktoré majú klasickú priehradovú konštrukciu 
vyrobenú z dreva a pokrytú plátnom. Tieto repliky sú síce všetky umiestnené v prístreškoch, 
ale napriek tomu sa nevyhnú zvýšenej vlhkosti a zmenám teplôt od – 25 oC do + 40 až 45 oC. 
Niekoľkoročné skúsenosti nám len potvrdili skutočnosť, že dreveným konštrukciám lietadiel 
neprospieva ani vysoká, ani nízka teplota, a taktiež ani vysoká alebo naopak nízka vlhkosť. 
Ideálne sa javí teplota okolo 15 oC a 70 - 80 %-ná vlhkosť vzduchu. Účelné je zamedziť aj 
priamemu slnečnému žiareniu, ktoré má silný degradačný vplyv na drevené, gumené a iné 
organické materiály, a ktoré mnohonásobne urýchľuje proces starnutia týchto materiálov.
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Exponáty podliehajúce korózii, urýchľovanej 
umiestnením v exteriéri múzea

Repliky historických lietadiel umiestnené 
v hangároch, čiastočne chránené

Vplyv prostredia na poťah lietadiel 
v nechránenom prostredí

Deštrukcia pneumatiky váhou lietadla 
pri strate tesnosti (únik vzduchu)

Veľmi citlivé, najmä na ultrafialové žiarenie, sú pilotné priestory lietadiel. Priamy slnečný 
svit nepriaznivo vplýva na prístrojové vybavenie, kožené materiály a opticko–elektronické 
vybavenie.
Priame slnečné svetlo má veľmi rýchly degradačný účinok najmä na prekryty 
pilotných priestorov a ochranné sklá kabín. Prekryty pilotných priestorov sú vyrobené 
z polymetymetakrylátu (plexisklo), ktoré prepúšťa infračervené žiarenie a pohlcuje UV 
žiarenie. 
Staršie typy plexiskla menia svoje zafarbenie na žltasto. Ďalšou nevýhodou tohto materiálu 
je, že vplyvom žiarenia dochádza k pnutiu materiálu, a následne aj k vzniku mikroprasklín 
(striebrenie).
Z tohto dôvodu je potrebné pilotné priestory na nekrytých priestranstvách pred  vplyvom 
priameho slnečného svitu chrániť povlakmi aj za cenu zníženia estetického vzhľadu 
vystavovaného exponátu.
Aj vzhľadom na skutočnosť, že u vojenských lietadiel, ktorých je medzi exponátmi Múzea 
letectva väčšina, sú pilotné prekryty utesnené vzduchom a udržiavať tieto systémy v činnosti 
nie je z prevádzkovo a ekonomicky možné,  je nutné chrániť vnútorné priestory použitím  
povlakov prekrytov kabín.
V prípade že exponát, lietadlo je umiestnené pod prístreškom bez priameho poveternostného 
vplyvu a priameho slnečného žiarenia je aj po niekoľkých  rokoch pilotný priestor a zasklenie 
prekrytu v dobrom stave.
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Vplyv slnečného žiarenia (ultrafialového a infračerveného spektra) 
na nekovové súčasti pilotných priestorov (koža, plátno)

Vplyv slnečného žiarenia na pilotné prekryty 
vyrobené z polymetymetakrylátu (plexisklo)

Ochrana pilotných priestorov plachtou

Pre letecké konštrukcie, ktoré sú vyrobené 
z materiálov všeobecne odolnejších voči 
korózii je lepšie chrániť len určité časti než 
lietadlá ako celok.
Vzhľadom na skutočnosť, že exponáty 
Múzea letectva sa nachádzajú v nestabilnom 
prostredí je potrebné jednotlivé exponáty 
odborne ošetrovať a chrániť systematicky, 
a tak predchádzať ich znehodnoteniu.  
Ide hlavne o zbierku leteckých motorov, 
agregátov a častí systémov.
Pri reštaurovaní exponátov, aj za cenu 
rozdielov od originálov, je potrebné 
exponáty chrániť farebným nástrekom 
prijateľných odtieňov, prípadne celý exponát 
kryť bezfarebným lakom.

Kožené časti pilotných priestorov lietadiel 
chránených pred slnečným žiarením
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Piestový motor BMW – 801 pred rekonštrukciou Motor BMW-801 po rekonštrukcii

Časť motora BMW-801(rozdeľovač) 
pred rekonštrukciou

Na odstránenie nečistôt z povrchu 
zakonzervovaného motora bol použitý prostriedok 

na báze ropných produktov, ktorý v skutočnosti 
ochranu neporušil, ale estetický vzhľad bol 

narušený

Časť motora BMW-801(rozdeľovač) 
po rekonštrukcii

Exponáty leteckých piestových motorov, ktoré boli vyrábané v prvej polovici 20. storočia 
sú náchylnejšie na znehodnocovanie vznikom korózie. V súčasnej dobe u vytipovaných 
exponátov testujeme ochranu prostredníctvom konzervačného prípravku, ktorý sa používa 
v leteckej prevádzke u civilných dopravných lietadiel. Ochrana spočíva v nanesení prípravku 
prostredníctvom striekacej pištole. Takto ošetrený exponát je chránený pred atmosferickými 
vplyvmi, ale za podmienok, že odstránenie prípadných nečistôt sa musí vykonávať výhradne 
mechanicky alebo netlakovanou vodou. 
Ako príklad môžeme uviesť zakonzervovanie motora Rolls – Royce Merlin (používaný 
v  lietadlách Spitfire a Mosquito).

58



V prípade exponátu, u ktorého boli nečistoty 
odstránené len mechanicky 

sa podarilo zachovať povrchovú ochranu 
bez narušenia estetických hodnôt

Zbierkové predmety, ktoré sú umiestnené v depozitári a preukázateľne bez pôsobenia nepriaznivých 
poveternostných podmienok sú aj bez povrchovej ochrany v dobrom stave.

Motor RD-45 pred celkovou rekonštrukciou 
(motor  bol v nechránených priestoroch)

Motor RD-45 po celkovej rekonštrukcii 
umiestnený v chránených priestoroch

Pri pravidelnej a rutinnej ochrane zbierkového fondu Múzea letectva môžeme rozdeliť 
starostlivosť na niekoľko častí:
1. Rozmerné exponáty – lietadlá, ktoré sa nachádzajú v nechránených priestoroch, je nutné 

udržiavať prostredníctvom ochranných povlakov, konzervačných látok (olejov, mazadiel), 
chrániť gumené časti glycerínovým náterom.

Motor Rolls-Royce „Merlin“  po konzervovaní 
špeciálnym prípravkom

Motor Rolls-Royce „Merlin“ po chemickom 
„očistení“
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2. Exponáty umiestnené v hangároch a pod prístreškami podľa potreby ošetrovať odstránením 
nečistôt mechanickým spôsobom (stlačeným vzduchom), prípadne aj pomocou šampónov 
s následným konzervovaním častí, ktoré môžu podliehať oxidácii.

3. Historické exponáty – najmä letecké piestové motory chrániť nanesením konzervačnej 
ochrany s cieľom zachovania pôvodného stavu.

4. Problematické je chrániť v dokonalom stave historické repliky lietadiel, ktoré sú vyrobené 
dobovou technikou z dreva a plátna. Na ich konštrukcie je vplyv vlhkosti a teploty 
najzhubnejší. Preto je nutné preventívne ochranné zákroky prostredníctvom špeciálnych 
bezfarebných lakov vykonávať pravidelne a každoročne. Je to nákladné a časovo náročné.

5. Časti leteckých systémov a agregátov, ktoré sú v expozícii umiestnené v chránených 
priestoroch, nepotrebujú zvláštnu ochranu a ich stav je aj po niekoľkých rokoch na 
reprezentatívnej úrovni.

K starostlivosti o zbierkový fond Múzea letectva nemalou mierou prispievajú bohaté 
skúsenosti personálu ML, ktorý má prax v prevádzke leteckej techniky. Niektoré exponáty 
majú konzervované aj vnútorné časti systémov a je na nich zrealizovaná vnútorná konzerváciu 
motorov, ktorá umožní zachovanie týchto artefaktov v dobrom stave pre budúcnosť.
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Metodické centrum konzervace a centrální depozitáře 
Technického muzea v Brně

Ing. Alena Selucká, Ing. Ivo Štěpánek, Ing. Martin Mrázek, PhD.
Technické muzeum v Brně

Abstrakt
Příspěvek prezentuje projekt Technického muzea v Brně na vybudování Metodického centra konzervace (MCK) a centrálního 
depozitáře, který byl v r. 2010 schválen z Integrovaného operačního  programu EU. Cílem projektu je revitalizace budov bývalého 
vojenského areálu v Brně-Řečkovicích pro potřebu rozšířené činnosti stávajícího Metodického centra konzervace, které poskytuje 
komplexní servis v oblasti průzkumu, konzervace a restaurování muzejních sbírkových předmětů, metodiky zásahu, poradenství, 
ověřování i vývoj nových technologií; vzdělávání muzejních pracovníků a studentů.

Úvod
Počátky historie konzervování-restaurování v Technickém muzeu v Brně (TMB), 
příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury, spadají do přelomu 70. a 80. let 
20. století. V roce 1996 bylo rozhodnuto zpracovat ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou 
Masarykovy univerzity v Brně a dalšími zdejšími univerzitami projekt Metodického centra 
konzervace (MCK), jehož posláním měl být vznik základny pro rozvoj konzervátorsko-
restaurátorské činnosti v ČR. O tři roky později na ně navázal projekt „Program záchrany 
a obnovy TMB“. TMB totiž sídlilo v objektech v centru města, které byly vráceny v rámci 
restituce. Přestěhovalo se do zrekonstruované budovy v Brně – Králově Poli. Součástí tohoto 
Programu byl i vznik tzv. „Polyfunkčního muzejního centra“.
V roce 2000 připravili pracovníci TMB ve spolupráci s brněnskými vysokými školami projekt 
„Národní centrum pro výzkum a konzervaci hmotného kulturního dědictví přírodovědnými 
metodami“, který však nebyl realizován. Na základě vládního dokumentu „Kulturní politika“ 
byl zpracován projekt s názvem „Dlouhodobý program rozvoje muzejní konzervace v TMB“, 
který v sobě obsahoval i koncepci „Metodického centra konzervace“. Na základě Usnesení 
vlády ČR č. 216 ze dne 3. 3. 2003 k řešení situace povodněmi zasažených dokumentů státních 
organizací a organizací spravujících kulturní dědictví bylo rozhodnuto o vybudování MCK 
v TMB s tím, že prioritním úkolem pro léta 2004 – 2008 bylo ošetření fondů stižených 
povodní.
Činnost MCK vychází také z „Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České 
republice na léta 2003 – 2008“, kterou vzala vláda ČR na vědomí Usnesením č. 87 ze dne 
22. ledna 2003. Právě tento dokument plánuje vytvoření „školícího a metodického centra 
konzervace při Technickém muzeu v Brně“. MCK působí již od roku 2003 jako hlavní muzejní 
metodické centrum v oblasti konzervování-restaurování. TMB je organizací určenou dle 
Vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a některých dalších zákonů, k odborné pomoci a službám pro vlastníky a správce 
sbírek muzejní povahy. Vlastníky a správci těchto sbírek nejsou jen muzea a galerie, ale 
i Národní památkový ústav, Národní knihovna ČR a soukromé subjekty. Rozhodnutím 
ministra kultury č. 16/2009 se stalo MCK „…národním metodickým pracovištěm pro oblast 
konzervování-restaurování sbírkových předmětů ze sbírek muzeí v České republice“.
Odborná veřejnost byla od roku 2002 průběžně informována o záměru TMB na vybudování 
MCK a to jak prostřednictvím vystoupení na konferencích a seminářích, tak i publikováním 
článků v odborném tisku, mimo jiné i na semináři Fórum konzervátora – ochrana kultúrneho 
dědičstva, konaného 3. – 4.11.2005 v Martine.
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V roce 2007 došlo k začlenění projektu Technického muzea v Brně – Metodické centrum 
konzervace a centrální depozitáře (dále jen Projekt) na indikativní seznam projektů, které 
byly předloženy k podpoře v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 5 „Národní podpora 
územního rozvoje“, Oblast intervence 5.1 „Národní podpora využití potenciálu kulturního 
dědictví“, Podporovaná aktivita 5.1a,Vytváření a zefektivňování národních metodických 
center pro vybrané oblasti kulturního dědictví“. V r. 2010 byl Projekt schválen v celkové výši 
výdajů 232 092 tis. Kč. Projekční práce na Projektu byly zahájeny 1. 5. 2010 a jeho plánovaný 
termín ukončení je 31. 12. 2014. Období udržitelnosti projektu je počítáno nejméně na dobu 
5 let, tj. do konce roku 2019. Personální zajištění Projektu zahrnuje 21 přepočtených plných 
pracovních úvazků.

Popis projektu
Hlavním cílem Projektu Metodické centrum konzervace a centrální depozitáře je vybudování 
nového zázemí Metodického centra konzervace při Technickém muzeu v Brně a tím i zlepšení 
podmínek pro jeho další rozšířenou činnost za účelem zvýšení efektivity ochrany movitého 
kulturního dědictví ČR a to přestavbou budov vojenského charakteru v Brně – Řečkovicích.  

Budova bývalého vojenského objektu 
v Brně-Řečkovicích

Vizualizace Metodického centra konzervace 
a centrálních depozitářů

Tyto budovy, které jsou v majetku státu a hospodaření s nimi bylo převedeno z Armády ČR 
na TMB, budou přestavěny pro potřeby laboratorních a dílenských provozů Metodického 
centra konzervace a vybaveny potřebnými technologiemi a technickými prostředky pro 
aplikaci nejmodernějších metod a vývoj metod nových v oblasti konzervování-restauro-
vání movitého kulturního dědictví. MCK bude vykonávat zejména průzkumy materiálové 
podstaty předmětů a současně i u vybraných předmětů vlastní konzervování-restaurování. 
Zkušenosti takto získané budou využity k tvorbě metodik dobré správy movitého kulturního 
dědictví. Metodiky budou dále šířeny do organizací, spravujících movité kulturní dědictví, 
za účelem optimalizace a sjednocení postupů jejich ochrany a zachování pro budoucnost.
MCK bude po realizaci Projektu plnit rovněž funkci úložného pracoviště při globálním 
ohrožení nejvýznamnějších sbírkových předmětů živelními pohromami a válečnými 
konflikty nebo haváriemi velkého rozsahu a jako prostředek okamžité pomoci při lokálním 
zasažení nebo ohrožení jedné paměťové instituce. K tomu účelu budou sloužit speciální 
trezorové a depozitární místnosti v rámci vybudované rekonstrukce.
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Specifické cíly Projektu jsou následující:
• Stavební rekonstrukce dvou nevyužitých objektů vojenského charakteru (viz. obr. 1, 2)
• Tvorba metodik dobré správy kulturního dědictví
• Vytvoření a vybavení 14 provozů a laboratoří jako provozního zázemí pro konzervování-

restaurování a výzkum specifických druhů sbírkových předmětů
• Vytvoření prostorového zázemí pro část administrativy MCK
• Vytvoření vhodného prostředí pro vzdělávací činnost v oblasti konzervování-

restaurování sbírkových předmětů
• Vybudování trezorových místností pro uchování předmětů mimořádné kulturní 

hodnoty v případě globálního ohrožení státu v souladu se zásadami Mezinárodního 
výboru Modrého štítu (e International Committee of the Blue Shield - ICBS)1.

Projekt byl zpracován na základě spolupráce s partnery a spolupracujícími subjekty 
uvedenými v daném schématu, který obsahuje také vytýčenou cílovou skupinu uživatelů 
výstupů činnosti MCK.

Schéma spolupracujících subjektů s MCK:

1 )  Dále v souladu s Haagskou konvencí o ochraně kulturního dědictví v případě ozbrojeného střetnutí z r. 1954, Prvním 
protokolem (1954) a Druhým protokolem k ní, přijatým 26. 3. 1999, Konvencí UNESCO o ochraně světového kulturního 
dědictví z r. 1972, Doporučením UNESCO k ochraně kulturního a přírodního dědictví na národní úrovni (1972), Ženevskými 
konvencemi (1949), jichž je ČR smluvní stranou, Zásadami Mezinárodní dekády OSN pro zmírnění následků přírodních 
katastrof (1990-2000) a ustanoveními, doporučeními a žádostmi ICBS.

Základem pro další činnost MCK a naplnění stanovených cílů jsou jeho stávající odborná 
oddělení:

• Věda a výzkum - analytické centrum a technologická laboratoř pro zjišťování stavu a me-
chanismů poškození sbírkových, předmětů, analýzy chemického složení a identifikace 
materiálů, datace předmětů, ověřování původních technologií výroby a zpracování 
materiálů, ověřování konzervačních prostředků, metod a technologií, vývoj a výzkum 
nových konzervačních technologií (mikroskopie, plazmochemické metody, elektrolytické 
metody); v rámci realizace Projektu bude pracoviště rozšířeno o další analytické metody 
(radiografie, elektronovou mikroskopii - SEM, spektrální metody - SEM EDS, XRF).

63



• Konzervace-restaurování - ošetřování předmětů kulturního dědictví formou preventivní 
konzervace nebo konzervátorsko-restaurátorských zásahů (konzervátorská laboratoř, 
pracoviště ochrany technických památek, kovolitecká experimentální dílna); doplnění 
pracovišť o další zaměření na organické materiály (dřevo, papír, useň) a specifické technologie 
povrchových úprav (např. zlacení).

• Metodika, výuka a služby - publikační a informační servis, odborné kurzy a semináře pro 
pracovníky z praxe, ve spolupráci s vysokými školami zajišťuje výuku konzervování-rest
aurování; rozšíření tematických kurzů, e-learningových kurzů apod. 

• Krizové situace a mimořádné události - poskytuje rychlou pomoc při záchraně předmětů 
kulturního dědictví v mimořádných případech ohrožení a to jak formou konzultací, 
tak i přímou účasti při první pomoci ohroženým předmětům; vybudování trezorových 
místností a centrálního depozitáře.

Celkové cíle Projektu:
• Postupné zkvalitnění péče o sbírkové fondy na všech úrovních standardizací 

a sjednocením technologických postupů konzervace;
• Sjednocení úrovně dokumentace zásahů konzervování-restaurování;
• Snížení rizika dopadu krizových situací, větší akceschopnost a snížení ztrát plynoucích 

z krizových situací;
• Zefektivnění dohledu Ministerstva kultury nad ochranou sbírkových fondů evidovaných 

v CES (Centrální evidence sbírek MK ČR);
• Snížení nákladů na konzervaci a restaurování v důsledku vývoje a testování účinnějších 

a hromadných metod konzervování-restaurování;
• Zlepšení havarijního stavu části sbírkového fondu kulturních institucí, mající za následek 

malé či neefektivní využívání sbírek pro hlavní činnosti instituce;
• Zvýšení úrovně znalostí v oblasti metod průzkumu předmětů při konzervaci 

a restaurování prostřednictvím všech druhů vzdělávacích aktivit – odbornými kurzy, 
semináři, spoluprací s vysokými školami, zejména pak s partnery (Masarykova univerzita 
Brno, Vysoké učení technické v Brně) a spolupracujícími subjekty (Žilinská univerzita 
v Žilině, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě) s přímým 
zapojením do vzdělávacího systému ČR;

• Možnost přístupu k nákladným diagnostickým metodám průzkumu pro většinu 
paměťových institucí (archivy, instituce památkové péče, knihovny, církevní instituce, 
archeologické ústavy);

• Možnost uplatnění aplikovaného výzkumu v oblasti konzervace-restaurování (předávání 
výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti konzervování-restaurování prvotně mezi 
partnerskými organizacemi);

• Větší materiální a technické možnosti pro řešení grantových úkolů (prvotně pro part-
nerské a spolupracující instituce, zejména na základě reciprocity);

• Zvýšení společenské prestiže oboru konzervování-restaurování.
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Edukačná a odborná činnosť
reštaurátorského pracoviska SNA

Doc. Ivan Galamboš
Slovenský národný archív Bratislava

Abstrakt
Reštaurátorské pracovisko SNA sa v posledných rokoch vo veľkej miere podieľalo na edukačnej činnosti študentov Vysokej školy 
výtvarných umení, ktorí sa vzdelávali priamo na tomto pracovisku a umožnilo stáže mnohým odborným pracovníkom zo Slovenska 
i zahraničia. Toto pracovisko sa aktívne podieľa nielen na záchrane kultúrneho dedičstva, ale aktívne sa zúčastňuje na súčasnom 
dianí v našej spoločnosti. V nedávnych dňoch sa tu ošetrovali dokumenty z reštaurovanej koruny veže Dómu Sv. Martina v Bratislave. 

Slovenský národný archív má nemalú zásluhu na vývoji reštaurovania papiera, ale najmä 
reštaurovania historických kníh. Je takmer neuveriteľné, ako málo pozornosti venujeme 
záchrane historických kníh, ktoré predchádzajúce generácie celé stáročia ochraňovali. 
Konečne máme svoju slovenskú a dobrú strednú školu – Strednú priemyselnú školu 
Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Prečo môžem s istotou povedať, že dobrú? 
Už niekoľkí poslucháči boli na našom pracovisku v SNA na praxi alebo na stáži, a tak 
sme mali možnosť zistiť, aké poznatky si zo školy prinášajú. No niečo sme na Slovensku 
nedomysleli. My potrebujeme, aby sa mohli najschopnejší z nich vzdelávať ďalej. Nezostáva  
im však nič iné, ako ísť študovať do zahraničia. Naša Vysoká škola výtvarných umení má 
akreditáciu len na papier a kniha pre ňu nie je dosť výtvarný artefakt. Toto nebudem radšej 
komentovať. A tak pomáhajú štiavnickej škole pri výchove odborné pracoviská. Ponúkajú 
sa nám len dve možnosti: urobiť minimálne dvojročné pomaturitné štúdium alebo vytvoriť 
možnosť ďalšieho vysokoškolského vzdelávania. K tomu zrejme bude potrebné vytvoriť tlak 
inštitúcií, ktorých sa táto problematika týka.
Každopádne SNA zohral významnú úlohu pri výchove a dovzdelávaní odborníkov 
v tejto oblasti reštaurovania. Nielenže v spolupráci s VŠVU v minulosti vychoval prvých 
vysokoškolsky vzdelaných absolventov tejto profesie, ale umožnil mnohým záujemcom 
i zo zahraničia, aby tu načerpali cenné skúsenosti. Na tomto pracovisku stážovali reštaurátori 
z Francúzska, Švajčiarska, Rakúska, Poľska, Fínska, Maďarska, Bulharska, Mexika, Česka. 
Tu som spomenul len návštevy, ktoré boli dlhšieho charakteru. Krátkodobé návštevy by bolo 
veľmi zdĺhavé vymenovávať.
Len tento rok sa vrátila z ročného pobytu z Mexika naša kolegyňa, ktorá tak počas 
reštaurovania v Národnej knižnici Mexika odovzdávala naše skúsenosti. Na záver jej pobytu 
sa uskutočnila v univerzitnom centre Slovensko- mexická konferencia o reštaurovaní, 
na ktorej sme obaja prednášali a po prvý raz predniesli svoje príspevky aj ďalší 35 účastníci. 
Následne v lete bola u nás na mesačnej stáži vedúca reštaurátorského pracoviska Adriana 
Gomez. Tento rok bola v SNA naozaj veľká návštevnosť. Okrem poslucháčov zo Školy 
Samuela Mikovíniho bol na stáži aj pedagóg tejto školy. Všetci stážisti mali veľmi náročný 
program a využili svoju prítomnosť na maximum. Nespomínam toto všetko preto, aby som 
len informoval o čom verejnosť, aj odborná verejnosť vie len málo, ale chcem povedať, že toto 
sú dlhodobé investície, ktoré sú veľmi potrebné a môžu byť uskutočnené len vďaka tomu, 
že ich takto chápe vedenie SNA. Túto takpovediac službu robí SNA i pre inštitúcie, ktoré nie 
sú z rezortu, do ktorého patria archívy.
V súčasnosti si verejnosť omnoho viac uvedomuje existenciu SNA ako v minulosti. Je to 
aj preto, že nové vedenie archívu komunikuje s médiami, predstavuje SNA na rôznych 
samostatných výstavách a zapája sa do výstavnej činnosti slovenských múzeí i galérií.

65

ODBORNÉ OŠETRENIE ZBIEROK



Reštaurátorské pracovisko zabezpečuje vďaka vákuovej sterilizačnej komore servis, ktorý by 
mal byť samozrejmosťou pre všetky zbierkové predmety. Dovolím tvrdiť, že i predmety pre-
dávané v starožitnostiach alebo antikvariátoch by mali by podrobené očiste od drevokazného 
hmyzu a mikroorganizmov. Dôslednosť, ktorá sa uplatňuje u potravín, obuvi, liekov, rastlín 
či živočíšnych druhov, by mala platiť aj u kultúrnych pamiatok, ktoré mohli mať veľmi rôzne 
osudy a dostávajú sa opäť do užívania širokej verejnosti.
V nedávnej minulosti ma požiadali o ošetrenie veľmi zaujímavých dokumentov, ktoré boli 
vybraté pri reštaurovaní veže Dómu sv. Martina v Bratislave z jej vrcholu, teda priamo 
z koruny a kríža, ktorý je jej najvyšším bodom.

Vystretá, vyčistená pergamenová listina z koruny Dómu Sv. Martina 
v rukách doc. Halka, Dr. Javošovej a doc. Galamboša

Poďme teda postupne. Najprv som sa stretol so zvitkom, ktorý bol vybratý z kovového tubusu 
vloženého do kovovej, pozlátenej podušky, na ktorej koruna leží. Jeho tvar – zvitok, dovoľoval 
len čiastočne nahliadnuť, čo skrýva vnútro zvitku. Po vizuálnej analýze, že ide o poškodený 
pergamen umiestnený na papierovej a plátenej podložke, som dospel k názoru, že rozvinutie 
a vyrovnanie tohto dokumentu bude možné až po jeho čiastočnom zmäknutí, pričom však 
je potrebné rešpektovať, že nemôže byť text vystavený možnému poškodeniu.
Ako som sa dozvedel, v minulosti veža kostola horela a tak i samotná koruna a kovový tubus 
umiestnený v nej, bol vystavený vyššej teplote, aká je prípustná pre pergamen. Pri zvýšenej 
teplote reagujú rôzne materiály rôzne, a to sa týka v tomto prípade papiera, pergamenu, 
plátna i použitého lepidla.

1. Zvitok bol v zvlhčujúcom prostredí postupne zmäkčovaný a rozvíjaný až do úplného 
vystretia. Počas tohto procesu bola neustále testovaná rozpustnosť atramentu.

2. Listina napísaná čiernym atramentom vykazovala značnú deformáciu, ktorá nastala 
jej prehriatím pri požiari. Pergamen bol zvinutý od hornej strany tak, že dolná časť 
listiny sa dostala na povrch a teplo ju zasiahlo viac ako stred či vrch. Veľká teplota 
spôsobila zvraštenie až zrohovatenie a stmavnutie pergamenu. Ten sa stal lámavým, 
a preto sa ani do dnešných čias nezachoval. Po požiari bola listina, teda jej zachované 
časti i s deformáciami, upevnená na ručný papier a potom nalepená na tenké plátno 
a olemovaná čiernou páskou.
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3. Zrejme v minulosti nebola listina až natoľko chránená, keďže jej povrch niesol na 
sebe značný depozit prachu. Na jeho odstránenie bolo potrebné najprv listinu vystrieť 
a upevniť. Pomocou napínacích kolíkov, zabezpečených odpružením, bola listina napnutá 
a opakovane celkovo i lokálne zvlhčovaná, aby sa eliminovali deformácie na minimum.

4. Na mnohých miestach bolo potrebné injekčne zo zadnej strany vstreknúť lepidlo 
a pomocou teplého hladítka opatrne upevňovať bubliny, ktoré vytvárali deformácie.

5. Plátno na zadnej strane bolo nalepené tak, že prišlo k preloženiu a preto bolo potrebné 
túto deformáciu odstrániť otvorením a zahladením.

6. Vystretá listina bola zbavená mechanicky pomocou gumovej pryže povrchovej nečistoty.
7. Stabilizovanie rovnosti bolo vykonané pri zvlhčení medzi plstenou tkaninou počas 

niekoľkých dní.
8. Listina bude v rovnom stave inštalovaná vo vitríne v Dóme sv. Martina.

Deformácie pergamenu 
spôsobené vysokou teplotou

Pergamenová listina 
po upevnení a vystretí

Upevňovanie pergamenu na pôvodný historický podklad za pomoci napnutia celej listiny
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S jej obsahom Vás zoznámi Dr. Erika Javošová, ktorá sa zaoberala jeho analýzou a prečítaním.

Bohu Najlepšiemu Najväčšiemu, božskému Martinovi, patrónovi tohto mesta a baziliky 
a na chválu kresťanstva.
Za pontifikátu pápeža Klementa XIII., za vlády Márie Terézie, cisárovnej a uhorskej kráľovnej, 
za Jozefa II., rakúskeho vládcu a dediča uhorskej a českej koruny;
po tom, čo sme sa spamätali z neočakávanej smrti Františka I. Lotrinského, nepremožiteľného 
cisára, spoluvládcu Uhorska a obnoviteľa mieru (zomrel na XV. kalendu septembra = 18. 8.);
po tom, čo metropolitná ostrihomská arcidiecéza osirela po skončení pontifikátu jedinečného 
Františka Barkóczyho (na júnový idus = 13. 6.), za baróna Antona Baytaya ako prepošta zboru 
bratislavských kanonikov a Augustína Hermana ako správcu (kapituly);
keď toto slobodné kráľovské mesto, miesto uloženia kráľovskej koruny, miesto korunovácie kráľov, 
snemové mesto, sídlo Miestodržiteľskej rady, kráľovskej pokladnice, sídlo najvyšších cirkevných 
hodnostárov a najvyššej kráľovskej súdnej tabule sa stalo hlavným mestom kráľovstva
táto veža, od svojho počiatku nedokonalá, okrem toho bleskom zapálená na IV. idus mája roku 
1760 (12. 5.), a preto aj svojou výškou zničená, aby neostala osamotená medzi takými veľkými 
(významnými) vecami,
na pamäť tohto tak, ako je nižšie uvedené
Prezieravosťou a starostlivosťou kňazstva a bratislavskej mestskej rady z titulu patronátneho 
práva, s ..... a na náklady popredných mešťanov, ..... na tejto bazilike na pamäť ozdoby zhotovenej 
z dobrovoľných darov bola vybudovaná (veža) a na vrchole bola posvätne umiestnená koruna 
apoštolského kráľovstva v roku 1765 na deň Terézie Augusty (15. 10.?).

Po stranách textu sú vymenovaní mnohí významní predstavitelia, pravdepodobne účastníci 
slávnostného aktu umiestnenia koruny na vrchol veže - vľavo predstavitelia kapituly, vpravo 
predstavitelia mesta.

Z diplomatického hľadiska ide o listinu neúradného charakteru – o pamätnú listinu, ktorej 
úlohou už od momentu jej vzniku bolo slúžiť ako historický dokument, a nie ako právne 
relevantné svedectvo. Tento fakt dokazujú niektoré vnútorné znaky listiny – predovšetkým 
formulár. Listina nemá žiadneho vydavateľa a text neobsahuje ani ďalšie štandardné 
formulky, typické pre túto diplomatickú kategóriu: inskripciu, salutáciu, arengu, promulgáciu 
a pochopiteľne, ani sankciu. Na začiatku textu sa síce spomínajú najvýznamnejšie cirkevné 
i svetské autority tej doby, túto časť však takisto nemôžeme považovať za skutočnú 
intituláciu. Z aspektu vonkajších diplomatických znakov je listina vyhotovená v menej 
obvyklom formáte, nazývanom charta transversa (laicky „na výšku“). Na prvý pohľad je 
viditeľná nápadná strohosť, neokázalosť a takmer úplná absencia akýchkoľvek ozdobných 
prvkov. Zvýraznenie dôležitých slov (najmä mien, ale aj úvodnej modlitby) je dosiahnuté len 
ich napísaním väčšími literami a použitím majuskuly, na rozdiel od kurzívy ostatného textu. 
Písmo je úhľadné a na dokumente esteticky rozvrhnuté.
Analýza textu listiny poskytuje tiež niektoré zaujímavé informácie alebo indície. Hoci nie je 
formálne uvedený vydavateľ predpokladáme, že listinu napísal pisár Bratislavskej kapituly 
– že teda nevznikla v mestskej ani kráľovskej kancelárii. Dôvodom pre tento predpoklad je 
predradenie mena najvyššej cirkevnej autority – pápeža – pred mená svetských vládcov, a tiež 
strohé, neozdobné vyhotovenie. Okrem základnej autentickej informácie o rekonštrukcii 
veže po požiari spôsobenom úderom blesku a o slávnostnom umiestnení repliky kráľovskej 
koruny na jej vrchol pripomína text aj ďalšie dôležité historické fakty (overiteľné z iných 
zdrojov): že totiž v čase vykonania slávnostného aktu bol v krajine vakantný (neobsadený)
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tak cisársky stolec po smrti Františka I. Lotrinského, ako aj stolec ostrihomského arcibiskupa 
po smrti Františka Barkóczyho. Z mocenského hľadiska to bola zaujímavá, nie však celkom 
výnimočná situácia.
Druhým tajomným, voskom zapečateným balíčkom, ktorý bol uložený v tele kríža 
na samotnom vrchu koruny, som sa začal zaoberať až po absolvovaní medzinárodnej 
konferencie vyšegrádskej štvorky, ktorú organizovala Spoločnost Maďarských archivárov. 
Tu som zhodou okolností prednášal na tému reštaurovanie historických kníh z fondu 
Knižnice bratislavskej kapituly, ktoré boli v minulosti uložené priamo v streche Dómu 
sv. Martina. Obal bol zhotovený zo zeleného plátna, previazaný prírodným konopným 
motúzom, zapečateným, červeným, šelakovým pečatným voskom. I samotné plátno bolo 
uzavreté po okrajoch týmto voskom. Jedna časť balíčka, nazvime ju spodná, sa načisto 
zmenila na prach, ktorý sa neustále každým pohybom uvoľňoval.

1. Po zhotovení fotodokumentácie všetkých detailov som pristúpil k opatrnému 
odstraňovaniu motúzov a pečatí, ako i zlepenia okrajov plátna. Stále zostával záhadou 
obsah balíčku. Šírili sa informácie, že obsahom by mala byť mapa Bratislavy. Začal som 
skúmať či to bude tak.

2. Postupným uvoľňovaním vosku som oddelil motúzy. Plátno bolo také krehké, že bolo 
potrebné ho spevňovať, zvláčňovať, a postupne opatrne otvárať.

3. Keď sa podarilo otvoriť vonkajší obal, ukázal sa silne zahnednutý, rozpadávajúci sa 
papier, o ktorom sa nedalo predpokladať či je už dokumentom alebo ďalším obalom. Jeho 
rozbalenie si vyžiadalo pomerne veľa času.

4. Okraje tohto papiera boli veľmi deštruované a tak bolo dobre, že sa ukázalo, že je ďalším  
obalom.

5. Pod týmto obalom sa zjavil text vytlačený na papieri, ktorý bol veľmi zažltnutý až 
zhnednutý. Objavili sa noviny.

6. Niekoľko krát zložený novinový papier po rozložení odhalil, že ide o dobové noviny 
z roku 1905. Prvé – maďarské – Hiradó z 18.8. vydané v Poszony, a druhé – Abend 
Blat-Pressburger Zeitung z 17.8. a Morgen Blat-Pressburger Zeitung vydané taktiež 
18.8.1905. Spolu to teda bolo 16 strán tlačeného novinového textu. Papier drevitý, silne 
zahnednutý, kyslý, veľmi krehký s poškodenými rozpadávajúcimi sa okrajmi.

7. Najzaujímavejší dokument sa nachádzal vo vnútri tohto zvitku, ktorý bol navinutý na 
vnútornom papierovom obale. V strede novín som objavil list zlatníka Weinstabela, 
ktorý vyhotovoval korunu. Tento list bol veľmi poškodený. Strojový papier začínajúci 
vytlačenou hlavičkou, popísaný atramentom sa úplne rozpadával a v jeho strede boli 
veľké úbytky. Text je takmer nečitateľný a je predmetom ďalšieho skúmania

8. Bolo rozhodnuté, že tento dokument bude ošetrený neutralizovaním a povrchovým 
spevnením, aby mohol slúžiť ďalej ako doklad histórie chrámu.

Do reštaurovanej koruny sa vloží nový obsah zo súčasnosti, aby zostalo svedectvo o  našej 
generácii.
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Zhodnotenie ročného pobytu na projekte reštaurovania siedmich 
historických kníh v Národnej knižnici v Mexico City v Mexiku

Mgr. Alexandra Šamková
Slovenský národný archív Bratislava

Abstrakt
Zhodnotenie stáže a iných aktivít v Národnej knižnici v Mexiku.

Ako reštaurátorka Slovenského národného archívu som na základe projektu reštaurovania 
siedmych historických kníh z Národnej knižnice v Mexiku získala štipendium na vedecko-
výskumný ročný pobyt mexickej vlády cez organizáciu SAIA.
Úvodom by som chcela stručne predstaviť inštitúciu Národnú knižnicu sídliacu v Mexico 
City, v ktorej som hosťovala ako reštaurátorka papiera, knižnej väzby a pergamenu.
Mexická národná knižnica začala svoju aktívnu činnosť po páde vlády Maximiliána 
Habsburského a po obnovení republiky. Vtedajší prezident Benito Juarez zahrnul do kom-
petencie Národnej knižnice, vyhláškou z 30.11.1867, knižnice cirkevných rádov a konventov 
po znárodnení ich majetku.
Od roku 1914 sa Národná knižnica dostáva pod správu jednej z najväčších univerzít, 
Universidad Nacional Autónoma de México, v skratke UNAM. 
V 80. rokoch sa Národná knižnica presťahovala zo svojho pôvodného sídla z ex-konventu 
svätého Augustína do priestorov novej budovy v kultúrnej zóne univerzitného mesta.
Najvzácnejšie a najstaršie knihy a rukopisy sú uložené na oddelení „fondo reservado“ 
a „fondo del origen“, ktoré zaberajú tri podlažia inštitúcie, so zbierkami viac ako 95 000 
zväzkov diel vydaných väčšinou v Európe medzi rokmi 1501–1821.
Patria sem :

− archívy cirkevných inštitúcií, rádov a konventov
− osobné fondy významných reprezentantov kultúrneho a politického života Mexika, napr. 

Benito Juarez, Francesco. I. Madero a iní.
− rukopisy z 16.- 20.storočia- diela vedeckého, literárneho, historického a teologického 

charakteru
− chórové knihy, graduály zo 17. – 18. storočia

Ďalším oddelením je oddelenie „zbierok špeciálnych“:
− knižnice získané kúpou alebo darom od významných činiteľov kultúrneho a politického 

života
Oddelenie „zbierok všeobecných“:

− monografie,
− súčasné diela hlavne materiály z Mexického národného inštitútu,
− mexická bibliografia,
− mapotéka, videotéka, didaktické materiály, fonotéka,
− čitárne a študovne zahrňujúc aj špeciálnu službu pre zrakovo postihnutých transkripciu 

pomocou Braillovho písma
Súčasťou je aj oddelenie katalogizácie a spracovania registrov a inventárov v elektronickej 
podobe.
Od roku 1967 došlo k vytvoreniu inštitútu vedy a  výskumu „Instituto de Investigaciones 
Bibliograficas“,  pod ktorého administratívou sa nachádza aj Národná knižnica a taktiež 
„Hemeroteca nacional de Mexico“ - inštitúcia so zbierkami novín a časopisov, vydaných 
v Mexiku od roku 1722 až po súčasnosť.
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Môj projekt sa odohrával na pôde oddelenia ochrany knižného dedičstva a konzervovania.
Oddelenie pod vedením Lic. Adriany Gomez Llorente, jedinej odborníčky so vzdelaním 
v oblasti konzervovania a reštaurovania, má 8 konzervátorov vyškolených formou kurzov. 
Oddelenie sa zameriava prevažne na preventívnu ochranu dokumentov a kníh s čo naj-
menším zásahom do pôvodného stavu originálu a taktiež sa stará a kontroluje podmienky 
uloženia v depozitoch.
Okrem diagnostiky stavu poškodenia a mechanickej očisty knižného materiálu sa zaoberajú 
projektmi preväzieb novín, časopisov, moderných knižných diel zo zbierok pochádzajúcich 
z hemerotéky a iných oddelení.
V prípade kníh v dezolátnom stave, kde už proces konzervovania nie je dostatočný, 
nepristupujú priamo k reštauračnému zásahu z dôvodov časovej a finančnej náročnosti 
a nedostatočne vzdelaného personálu. Poškodené diela uložia do ochranných neutrálnych 
obalov s príslušným označením stupňa degradácie. Z tohto dôvodu Národná knižnica 
uvítala môj projekt reštaurovania kníh vybratých z „fondo reservado“ s rôznymi špecifickými 
problémami poškodenia.
Jedna z kníh od autora Valeria Toma bola dokonca bez inventárneho čísla a bližšej klasifikácie, 
vzhľadom na vysoký stupeň deštrukcie. Papier bol zvetraný s výraznými škvrnami po ples-
niach. Predná a zadná časť knižného bloku bola zlepená, niektoré listy sa nachádzali vo forme 
fragmentov doslova v šalátovom stave v podobe skladačky puzzle.
V dvoch prípadoch kníh v dezolátnom stave som musela pristúpiť ku kompletnému 
reštaurovaniu knižného bloku od kúpania jednotlivých listov, neutralizácie a spevnenia 
oslabeného papiera pomocou japonského papiera, v miestach úbytkov papierovej hmoty 
doliatím papierovinou.

Stav pred reštaurovaním Stav po reštaurovaní

V prípadoch kníh so zachovalým knižným blokom, išlo o reštaurovanie poškodenej väzby 
pergamenovej, celokoženej s drevenými doskami a kovaním. Ozajstným problémom bolo 
odstraňovanie sekundárnych zásahov z obdobia 50. – 60. tych rokov, kedy sa používalo 
bielenie papiera a iné nereverzibilné materiály a lepidlá. Spôsoby reštaurovania jednotlivých 
kníh som podrobnejšie opísala na konferencii pomocou fotodokumentácie.
Na začiatku môjho pobytu reštaurátorské ateliéry boli len slabo technicky zariadené. 
Počas roka môjho pôsobenia som mala možnosť postupne sledovať premenu ateliérov 
na profesionálne vybavené pracovisko.
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Keďže som úspešnou aplikáciou viacerých reštaurátorských metód dosiahla výborné 
výsledky na zdeštruovaných knihách, požiadali ma koncepčne pripraviť a viesť kurz 
základných procesov v reštaurovaní zameraný typologicky na štruktúru kníh najčastejšie sa 
vyskytujúcich v mexickom knižničnom prostredí. Dvojmesačný teoreticko-praktický kurz 
bol určený len pre konzervátorov s praxou dlhodobejšie pôsobiacich v odbore.
Pracovalo sa s viacerými fragmentmi originálov od kompletného ošetrenia a reštaurovania 
papiera až po čistenie a vyrovnávanie poškodeného pergamenového pokryvu.
Dokonca sa nám podarilo zorganizovať 3-dňovú konferenciu pod názvom „1. ročník 
konzervovania a reštaurovania v archívoch a knižniciach, Mexiko – Slovensko“ za podpory 
Slovenského veľvyslanectva. Pán veľvyslanec JUDr. Jozef Adamec spolu s riaditeľkou 
Národnej knižnice Guadalupe Curiel Defosé slávnostne otvorili toto prvé profesionálne 
stretnutie odborníkov organizované v Mexiku.
Okrem môjho príspevku reštaurovania mojich siedmych historických kníh sa konferencie, 
v rámci dovolenky, zúčastnil náš popredný, významný reštaurátor Doc. Ivan Galamboš, 
ktorého prezentáciou prác reštaurovania a vyhotovenia faximílií sa zahájil prvý deň podujatia. 
Na konferencii sa odprednášalo 35 príspevkov z viacerých zúčastnených mexických 
inštitúcií. Mali sme možnosť oboznámiť sa nielen so štruktúrou fungovania mexických 
knižníc a archívov, ale aj nazrieť do problémov v rámci mexického konzervovania.
Ako sa hovorí - viac hláv, viac rozumu - tak sa počas diskusií odprezentovali aj návrhy 
potenciálnych riešení problémov na základe viacerých skúseností odborníkov.
Aj do budúcnosti, každé dva roky, sa chystá Národná knižnica organizovať konferencie 
podobného typu.
Na záver môjho pobytu opätovne za podpory Národnej knižnice a Slovenského veľvy-
slanectva sa konala výstava mojich už spomenutých historických kníh s podrobnou 
fotodokumentáciou procesov počas reštaurovania. Súčasťou výstavy bola aj prezentácia 
zreštaurovaných diel mojich žiakov po ukončení kurzu.
Odozvou na našu slovenskú misiu v Mexiku bol aj záujem šéy oddelenia konzervovania 
Lic. Adriany Gomez Llorente o mesačnú stáž v júli tohto roku na Slovensku. Jej odborná 
prax reštaurovania historickej knihy a štúdia dobovej knižnej väzby sa uskutočnila 
v reštaurátorských priestoroch v Slovenskom národnom archíve pod vedením Doc. Ivana 
Galamboša.
Mexická kolegyňa mala možnosť spoznať aj iné reštaurátorské pracoviská a ich spôsoby 
konzervovania reštaurovania v archívoch a knižniciach nielen na Slovensku, ale aj v sused-
ných štátoch strednej Európy.
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Odbor reštaurovania a konzervovania dokumentov 
v SNK v Martine

Ing. Mária Trnková, Bc. Anna Boďová
Slovenská národná knižnica Martin

Abstrakt
Oboznámenie  s Odborom reštaurovania a konzervovania dokumentov Slovenskej národnej knižnice v Martine, jeho vznikom, 
vývojom , terajšom stave a úlohách, ktoré zabezpečuje pri ochrane, konzervovaní a reštaurovaní dokumentov SNK.

Dovoľte mi, aby som Vás v našom príspevku priblížila činnosť Odboru reštaurovania 
a konzervovania dokumentov Slovenskej národnej knižnice v Martine. Slovenská 
národná knižnica sa 1.7.2000 na základe Knižničného zákona č. 183/2000 vyčlenila 
z Matice slovenskej a stala sa samostatným právnym subjektom, ktorého zriaďovateľom je 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky so sídlom v Martine. Slovenská národná knižnica 
je konzervačnou a depozitnou knižnicou SR, ktorá prednostne zhromažďuje, odborne 
spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné slovacikálne dokumenty. 
Je tiež národnou bibliografickou agentúrou, ktorá zabezpečuje koordináciu národného 
bibliografického systému, národnú bibliografickú registráciu slovacikálnych dokumentov, 
odborné spracúvanie a sprístupňovanie slovenskej národnej bibliografie. Je pracoviskom 
na literárno-archívnu, literárno-múzejnú a biografickú dokumentáciu, výskum, ochranu 
a podporu slovenskej kultúry a literatúry, je metodickým, poradenským, koordinačným, 
vzdelávacím a štatistickým pracoviskom knižničného systému, je národnou agentúrou 
pre medzinárodné štandardné číslovanie dokumentov a medzinárodnú identifikáciu 
dokumentov, vedeckovýskumným a štandardizačným pracovisko knižničného systému, 
národným ústredím medziknižničnej výpožičnej služby a pracoviskom medzinárodnej 
medziknižničnej výpožičnej služby. Spravuje a ochraňuje historický knižničný dokument 
a historický knižničný fond, vyjadruje sa k návrhu na vyhlásenie a zrušenie historického 
knižničného dokumentu a historického knižničného fondu a určuje jeho hodnotu. Vedie 
ústrednú evidenciu historických knižničných dokumentov a historických knižničných 
fondov a evidenciu o dokumentoch a súboroch knižničných dokumentov vyradených z 
ústrednej evidencie. Vyjadruje sa k žiadosti o udelenie súhlasu na trvalý vývoz dokumentu 
alebo súboru dokumentov, ktorý by pre svoju mimoriadnu hodnotu bolo možné navrhnúť 
na vyhlásenie za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond. Slovenská 
národná knižnica je národným pracoviskom pre oblasť reštaurovania, konzervovania, 
ochranného kopírovania a digitalizácie knižničných dokumentov. Spravuje tiež súborný 
katalóg monografií knižníc a koordinuje tvorbu súborných katalógov knižníc.
História nášho pracoviska siaha do minulosti, keď Slovenská národná knižnica bola ešte 
súčasťou Matice slovenskej. Už v 60-tych rokoch minulého storočia bola snaha vybudovať 
pracovisko, ktoré by zabezpečovalo ochranu reštaurovanie a konzervovanie dokumentov. 
Prvé pracovisko vzniklo na Technickom oddelení Matice slovenskej ako pracovisko Knihárne 
a rozmnožovne, ktoré okrem tlače a zabezpečovania knižnej väzby sa začalo venovať 
opravám a neskôr aj reštaurovaniu kníh. História nášho pracoviska je úzko spätá s menami 
Jána Padúcha (rok 1960) a neskôr M. Bakovej (1964), ktorí boli priekopníkmi reštaurovania 
knižnej väzby v Matici slovenskej. Ján Padúch absolvoval odbornú stáž a zaškolenie u pána 
Jozefa Vyskočila, ktorý bol zakladateľom reštaurátorsko-konzervátorského oddelenia Státní 
knihovny v Prahe. Získané odborné vedomosti potom odovzdával ďalším spolupracovníkom. 
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Neskôr, na začiatku 80. rokov minulého storočia sa toto pracovisko osamostatnilo ako Reš-
taurátorsko-konzervátorské oddelenie, ktoré patrilo do Ekonomicko-technického odboru. 
Zabezpečovalo nielen reštaurovanie knižnej väzby, ale  aj reštaurovanie papiera a mechanickú 
očistu fondov, ich dezinfekciu a konzervovanie. V tomto čase tu pracovalo 5 ľudí. Vyšší 
dôraz Matice slovenskej na starostlivosť o knižné a archívne dokumenty a narastajúce 
úlohy pri zabezpečovaní starostlivosti o ochranu  knižných a archívnych zbierok, ich 
konzervovanie a reštaurovanie vyvolal ďalší rozvoj tohto pracoviska. V roku 1990 sa vytvoril 
Útvar reštaurovania a konzervovania dokumentov, ktorý tvorili dve oddelenia: Oddelenie 
konzervovania a výskumu dokumentov a  Oddelenie reštaurovania dokumentov. Riaditeľom 
Útvaru sa stal Ing. Vladimír Bukovský, PhD., pod vedením ktorého pracovisko zaznamenalo 
veľký rozmach. Na Oddelení konzervovania a výskumu pracovali traja pracovníci – Ing. A. 
Maková, Ing. I. Kuka a Zdenka Kýšková. Činnosť Oddelenia reštaurovania zabezpečovalo 
v tom čase osem ľudí: J. Padúch, M. Baková, A. Zvedelová (Múčková), M. Chovanová 
(Trnková), A. Slezáková (Boďová), D. Hrivnáková (Valovičová), Miroslav Kováčik, Sylvia 
Nemšáková. Problém masovej konzervácie veľkého množstva knižných i archívnych 
dokumentov, ktoré boli vydané po roku 1850 na strojovom drevitom papieri a narastajúce 
úlohy Slovenskej národnej knižnice v tejto oblasti vyvolal v roku 2002 vznik tretieho 
oddelenia dnes už Odboru reštaurovania a konzervovania dokumentov - Oddelenia 
výskumu a deacidifikácie, ktorého činnosť zabezpečujú 4 pracovníci : Ing. Martina Bajzíková, 
PhD., Mgr. Martin Maršala, Bc. A.Marková, D. Švehlová.
V súčasnosti činnosť Odboru reštaurovania a konzervovania dokumentov zabezpečuje 
16 pracovníkov. (Doc. Ing. V. Bukovský, PhD. - riaditeľ odboru; Oddelenie konzervovania - 
Ing. I. Kuka, Z. Kýšková; Oddelenie reštaurovania - Ing. Trnková, Bc. A. Boďová, K Lukáčová, 
A. Múčková, Mgr. P. Oravec, M. Samcová, J. Švábiková, Bc. D. Valovičová, Mgr. B. Vojteková; 
Oddelenie deacidifikácie a výskumu - Ing. M. Bajzíková, PhD, Mgr. Martin Maršala, Bc. A. 
Marková, Z. Švehlová).
V krátkosti by som uviedla činnosť jednotlivých oddelení.
Oddelenie konzervovania 
Oddelenie konzervovania je jediným konzervačným pracoviskom v Slovenskej republike, 
ktoré je zamerané na komplexné konzervovanie papierových dokumentov – kníh a listín, 
pergamenu, pergamenových listín, drevených dosiek, kovov, kože a fotografií. Oddelenie 
zameriava svoju činnosť na konzervovanie dokumentov v správe Slovenskej národnej 
knižnice. Na požiadanie a so súhlasom vedenia Slovenskej národnej knižnice realizuje 
konzervačné práce i pre iné inštitúcie.
Komplexné konzervovanie zbierkového fondu SNK spočíva v  mikrobiologickej kontrole 
zbierok, dezinfekcii a formaldehydovej sterilizácii, v komplexnej mechanickej očiste, 
v chemickej očiste usňových a pergamenových väzieb, v povrchových úpravách usňových 
a pergamenových pokryvov, v evidencii a počítačovom spracovaní konzervačných zásahov.
Oddelenie rozpracovalo a realizuje technológiu dolievania chýbajúcich častí papierových 
dokumentov. Venuje sa výskumnej činnosti v oblasti konzervovania papiera, kože, kovov, 
pergamenu a fotografií.
Oddelenie reštaurovania
Zabezpečuje reštaurovanie najvzácnejších knižných a archívnych zbierok Slovenskej 
národnej knižnice ako aj dokumentov vydaných po roku 1850, zhotovených na nekvalitnom 
strojovom drevitom papieri. Na základe dohody reštauruje aj vzácne zbierky ostatných 
slovenských knižníc. Zabezpečuje reštaurovanie kožených, polokožených, pergamenových, 
plátenných a papierových väzieb, ako aj reštaurovanie listín a rukopisných zbierok na papieri 
a pergamene. Pri komplexnom reštaurovaní zbierok dochádza k rozobratiu knižnej väzby, 
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zreštaurovaniu jej jednotlivých súčastí a nakoniec k jej rekonštrukcii na základe pôvodnej 
technológie. Okrem komplexného reštaurovania zbierok sa pristupuje v určitých prípadoch 
aj k ich reparácii, pri ktorej nedochádza k rozobratiu dokumentu, tento je opravovaný ako 
celok ( reštaurovanie dokumentu v stave in situ). Tento postup umožňuje viac zachovať 
z pôvodnej historickej identity dokumentu. Pre každý reštaurovaný dokument sa robia 
vstupné analýzy, dokumentácia pôvodného stavu, vypracuje sa reštaurátorský zámer, podľa 
ktorého sa postupuje pri záchrane daného dokumentu. Stav dokumentu, vykonané analýzy, 
pracovné postupy, použité chemické látky a materiály spolu s doporučeniami o skladovaní 
sa uvádzajú v sprievodnom protokole. Na ochranu dokumentov ako aj a pre expozičné účely 
SNK Oddelenie reštaurovania zhotovuje faksimile niektorých vzácnych kníh a listín. Na 
základe knižničného zákona č. 183/2000 zabezpečujeme  metodickú a výchovnú činnosť, 
týkajúcu sa ochrany, reštaurovania a konzervovania zbierok.
Oddelenie výskumu a deacidifikácie
Činnosť oddelenia je zameraná na výskum, rozvoj, vývoj a vzdelávanie v oblasti rozvoja 
chemických technológií, posúdenia stavu fondu Slovenskej národnej knižnice a riešenie 
problému hromadnej ochrany a stabilizácie papierových nosičov informácií. Hlavná úloha 
oddelenia spočíva v riešení problémov činností vyplývajúcich z požiadaviek iných odborov 
SNK a v zabezpečení plynulého chodu a preventívnej ochrany v depozite SNK. Cieľom 
oddelenia výskumu a deacidifikácie je podieľať sa na riešení projektov záchrany kultúrneho 
dedičstva, rozvíjať a modernizovať vybavenie s využitím kvalifikovaných pracovníkov 
a možnosťou poskytovania služieb na národnej úrovni.
V našom príspevku sme Vám chceli bližšie priblížiť Odbor reštaurovania a konzervovania 
dokumentov SNK v Martine, jeho vznik a vývoj i úlohy, ktoré jednotlivé oddelenia nášho 
odboru zabezpečujú. Podrobnejšie zameranie na konkrétne riešenia úloh z ORKD SNK bude 
v ďalších vystúpeniach našich spolupracovníkov.
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Problémy spojené s využitím 
masových konzervačných technológií

Doc. Ing. Vladimír Bukovský, PhD.1, Ing. Mária Trnková1, Mgr. Ivana Beniačová2

Slovenská národná knižnica Martin1, Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity2

Abstrakt
Vzhľadom na veľké množstvá dokumentov, ktoré sú ohrozené tzv. kyslou koróziu je potrebné pre ich záchranu použiť masové 
konzervačné technológie. Na trhu je už dostatok takýchto technológií, avšak ich nasadenie do efektívnej prevádzky si vyžaduje 
dôkladné poznanie predmetu ich činnosti. V článku sme sa pokúsili ukázať jeden z možných prístupov, ako toto poznanie získať 
a ako pripraviť postupy ktoré zabezpečia rýchly a dostatočne účinný výber knižných dokumentov do komplexného konzervačného 
postupu.

Úvod
Masové konzervačné technológie sa vyznačujú vysokým výkonom, ktorý je určovaný 
obyčajne kľúčovou konzervačnou jednotkou. Z toho dôvodu je potrebné pre efektívny 
priebeh takejto technológie pripravovať v krátkom časovom intervale pomerne veľké 
množstvá materiálov, napr. knižné dokumenty (KD), archívne dokumenty (AD) a iné. 
Knižný dokumentov je po stránke typológie knižnej väzby, materiálového zloženia a stavu 
poškodenia veľmi rôznorodý. Aj konzervačné technológie majú svoje technické obmedzenia, 
a preto je značne problematickou časťou celého procesu príprava týchto dokumentov 
do určitej technológie tak, aby sa dokumenty nezničili a celý proces bol čo najefektívnejší 
nakoľko  samotné postupy sú finančne značné náročné (hlavne deacidifikácie v nevhodnom 
prostredí).
Najväčším problémom, ktorý sa ukazuje pri plánovaní každého masového konzervačného 
procesu, je vyhľadanie a výber dokumentov s požadovanými vlastnosťami z určitého fondu.

Zloženie konzervačného fondu SNK v Martine
Aby bol výber dokumentov do hromadných konzervačných technológií efektívny, je potrebné 
poznať rozsah a zloženie fondov v depozite.
Prieskum bol navrhnutý tak, aby sme mohli:

a/  Popísať množstvá dokumentov v celom konzervačnom fonde SNK, ich rozdelenie   
do formátov a spôsob priraďovania signatúr vo formátoch

b/  Popísať množstvá dokumentov v jednotlivých desaťročiach 19. a 20. storočia
c/ Vyznačiť signatúry ohraničujúce vo formátoch jednotlivé desaťročia (desaťročie je 

minimálny súbor pre relevantné hodnotenie stavu dokumentu)
d/  Posúdiť heterogenitu fondu vo vybranom desaťročí
e/  Navrhnúť efektívny spôsob vyhľadávania požadovaných dokumentov v určitom 

formáte
f/  Popísať množstvo a uloženie historického fondu
g/  Urobiť základnú analýzu množstva periodík
h/  Posúdiť rozsah duplikátneho fondu
i/  Posúdiť rozsah fondu 21. storočia (do roku 2009)
j/  Navrhnúť informácie, ktoré by sa mali zakódovať do RFID kódu

Stav celého konzervačného fondu:
Knižné dokumenty prichádzali v minulosti do  SNK z rôznych zdrojov a sú obrazom vývoja 
a premien národnej knižnice. Čestný výtlačok sa pokúsil do slovenského knižničného vedomia 
uviesť tajomník MS, organizátor Bibliotéky MS Michal Chrástek už v roku 1864 (letopis MS). 
Zákon o povinnom výtlačku pre budúcu SNK prijal v roku 1939 Snem Slovenskej republiky. 
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Tento návrh sa v praxi začal uskutočňovať po 1.5.1941 – po vzniku SNK.
Od roku 1964 nadobudol platnosť Zákon č. 140/1964 Zb. o 2 povinných výtlačkoch. Týmto 
sa začal systematicky budovať duplikátny fond.

Východiská pre hodnotenie fondu
a/ Analýza fondu sa urobila v generálnom katalógu SNK (je vedený v ručne písanej podobe 

a na vytlačených kartičkách). Rozsah takto skúmaného fondu je 245 580 knižných 
jednotiek.

b/ Konzervačný fond SNK v Martine (a pravdepodobne aj u iných knižníc) je uložený 
osobitne od duplikátneho fondu.

c/ Fond je v depozite uložený podľa formátov A,B,C,D,E.
d/ Fond je označený signatúrami: SAxxx- SExxx (slovacikálny – formát- poradové číslo 

vo formáte).
e/ Pre jednotlivé desaťročia sa zistili hranice signatúr, v ktorých sa budú KD vyhľadávať.
f/ Určilo sa množstvo dokumentov podľa desaťročí, ktoré by mali byť základom pre určenie 

kapacity konkrétnej technológie (technológií).
g/ V jednotlivých desaťročiach sa urobila analýza na prítomnosť dokumentov vyrobených 

v inom ako popisovanom desaťročí.
h/ Variabilita KD ohraničená signatúrami určitého desaťročia je veľmi veľká, predovšetkým 

v 1. polovici 20. storočia a núti robiť roztriedenie dokumentov.

Obr. 1: Pomerné zastúpenie KD v  konzervačnom fonde podľa roku výroby (desaťročia).

Pri hodnotení množstva KD v časovom horizonte je dôležitý údaj o počte KD vyrobených 
do roku 1850. Tieto napr. nemusia ísť do deacidifikačného konzervačného procesu 
(neutralizácia papiera knižného bloku). Ostatné dokumenty vyrobené do 80. rokoch 
minulého storočia sa musia deacidifikovať, pretože sú vyrobené na kyslom papieri a rozsah 
ich poškodenia sa zväčšuje s vekom dokumentu. Viac ako 35% novodobých dokumentov sa 
deacidifikovať nemusí, lebo sú už v prevažnej miere vyrobené na neutrálnom papieri.
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Uloženie fondov v depozite podľa formátov
Uloženie KD v konzervačnom fonde podľa formátov je výhodou z hľadiska príprava KD 
do masových konzervačných technológií. Výber podľa formátov umožňuje lepšie využitie 
technologického zariadenia, zvýši jeho výkonnosť, čo sa prejaví znížením prevádzkových 
nákladov.

a/ Keďže fondy v depozite sú uložené podľa formátov (výšky KD), tak sa analyzovalo 
množstvo a zloženie KD v jednotlivých formátoch.

b/ KD sú uložené podľa formátov (A-E) tak, že pri doplňovaní fondu sa používajú následné 
signatúry. To znamená, že vedľa seba môžu byť uložené KD vyrobené pred  rokom 
1850 (na ručnom papieri) a novodobé dokumenty (vyrobené po roku 1850 na kyslom 
– drevitom papieri).

c/ Na odhad variability množstva dokumentov, ktoré sa nachádzajú v konkrétnom formáte 
a v konkrétnom desaťročí sa použili sondy (sonda - štatisticky vybratých 50 KD 
s nasledujúcimi signatúrami vo vybratom desaťročí, pri veľkom množstve dokumentov 
vo vybratom desaťročí sa urobili 3 sondy a ich výsledok sa spriemeroval).

Obr. 2: Zastúpenie jednotlivých formátov v konzervačnom fonde.

V konzervačnom fonde je najviac C formátov. Výrazne sú zastúpené aj B a D formáty. 
Menej je E formátov a najmenej A formátov. Prieskum ukázal, že vo všetkých formátoch 
sa nachádza vedľa KD vyrobených v 20. storočí viac alebo menej dokumentov starších, t.j. 
vyrobených do roku 1899. Takto budované fondy KD si budú vyžadovať tieto dokumenty 
vyhľadať a konzervovať ich podľa špecifických požiadaviek alebo alternatívnymi metódami.

Odporúčania
• Označiť všetky KD RFID kódom tak, aby bolo možné vyhľadávať jednotlivé KD alebo 

špecifické skupiny KD bez toho, aby bolo potrebné čítať čiarový kód.
• Do RFID kódu a následne do PC do bázy zaznamenať:

− desaťročie výroby (identifikačný prvok)
− rizikovú skupinu dokumentu (stav KD), resp. skupiny dokumentov vo vzťahu 

ku konzervačným a digitalizačným technológiám (u nás HTK- hromadnú 
technologickú kategóriu)

− súčasné miesto uloženia - pre návrat do depozitu na pôvodné miesto
− povahu zmeneného stavu dokumentu, ktorý získa po konzervačnom zásahu
− možné rizika pri následnom dlhodobom uložení
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Modelová knižnica 20. storočie - štatistický pohľad do depozitu
Pripraviť prehľad o stave akejkoľvek veľkej knižnice sa v súčasnosti robí na modelových 
knižniciach. V našom prípade cieľom modelovej knižnice bolo posúdiť stav veľkej knižnice, 
čo s týka zloženia, zastúpenia a degradácie materiálov. Reprezentatívny výber KD do knižnice 
nebol zameraný na formáty. Z tohto dôvodu sa riešila problematika formátov osobitne. Výber 
KD do modelovej knižnice bol zvolený tak, aby každé desaťročie bolo zastúpené dostatočným 
počtom knižných jednotiek. Výber počtu KD do desaťročí nekopíruje stav v reálnej knižnici, 
preto reprezentatívne výsledky sú vzťahované vždy na desaťročie. Po vyhodnotení obsahu 
KD v reálnej knižnici po desaťročiach (konzervačný fond SNK) je možné výsledky modelovej 
knižnice použiť na charakteristiku jednotlivých desaťročí reálneho fondu.

Prvá hladina hodnotenia KD
Dva základné parametre nutné pri hodnotení KD sú kyslosť a pevnosť. Kyslosť dáva obraz 
o tom, aká bude životnosť (použiteľnosť) papiera v KD v budúcnosti. Pevnosť je obrazom 
aktuálneho stavu KD. Pri budovaní modelovej knižnice sa postupovalo nasledovne:

a/ Vybral sa časový horizont 20. storočie ako celok a celé storočie bolo rozdelené 
po desaťročiach.

b/ Podľa hodnoty kyslosti a pevnosti boli dokumenty zaradené do nasledujúcich rizikových 
skupín:

Rizikové skupiny kyslosti: RS-pH I » do 3,9
    RS-pH II » od 4 do 4,9
    RS-pH III » od 5 do 5,9
    RS-pH IV » od 6 do 6,9
    RS-pH V » od 7 do alk. Oblasti
Rizikové skupiny pevnosti:  RS-P I » do 1 (vyjadrené ako počet dvojohybov)
    RS-P II » od 2 do 5
    RS-P-III » od 6 do 10
    RS-P IV » od 11 do 15
    RS-P V » od 16 do 30
    RS-P VI » od 31 do 80
    RS-P VII » nad 80

c/ Výsledky dávajú možnosť správcovi depozitu posúdiť základné vlastnosti fondu 
a na základe týchto poznatkov plánovať spôsob ochrany.

Pre skríningové hodnotenie jednotlivých dokumentov sa vybrali parametre, ktoré sú 
potrebné pre ohodnotenie aktuálneho stavu KD. Ďalšie parametre pomáhajú spresniť stav 
jednotlivého dokumentu a ďalej charakterizovať aj skupinu (zbierku) dokumentov. Vedľajšie 
parametre by mali pomôcť pri vyhľadávaní určitých dokumentov v zbierke s cieľom pripraviť 
ich do konzervačných technológií.
Prehľad parametrov, ktoré sa použili pri skríningovom popise KD je v nasledujúcej tabuľke 
č. 1.
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Tab. 1: Parametre a rozsah ich použitia pri hodnotení KD

Číslo Názov parametra                               Rozsah parametra 

P1 signatúra základný identifikačný znak

P2 rok vydania základná triediaca jednotka

P3 miesto vzniku mesto vydania

P4 typ dokumentu kniha časopis noviny listina iné

P5 hmotnosť dokumentu hmotnostné skupiny

P6 rozmer dokumentu šírka výška formát hrúbka

P7 podmienky v depozite teplota RV 

P8 testovacie miesto stred listu horný roh

P9 poškodenie dokumentu nepoškodené stredne veľmi

P10 typ poškodenia mechanické biologické iné

P11 typ knižnej väzby bez väzby historická priemyselná V1-V9

P12 poťahový materiál koža pergamen papier plátno plasty iný
P13 iné materiály v 

dokumente drevo kov umelá hmota lepidlá iné 
P14 typ papiera ručný strojový natieraný iný

P15 hrúbka papiera hrúbkové skupiny

P16 vlhkosť papiera % sušiny

P17 obsah lignínu bez lignínu nízky 
obsah vysoký obsah

P18 prítomnosť hliníka bez hliníka s hliníkom 

P19 prítomnosť škrobu bez škrobu so škrobom 

P20 zaglejenie papiera nezaglejený málo stredne veľmi

P21 pevnosť papiera reálna hodnota hĺbky vpich  ZT3P 

P22 kyslosť papiera určenie 5 rizikových skupín

P23 miera zožltnutia málo stredne veľa iné

P24 farebné súčasti 
dokumentu zložitý systém popisovania

P25 rizikové skupiny pevnosti určenie 7 rizikových skupín 
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Konzervačné technológie plánované v Integrovanom konzervačnom centre (IKC) - 
Martin -Vrútky
Celkový pohyb dokumentu z depozitu knižnice do konzervačných technológii a späť 
bude vychádzať z konzervátorského zámeru a bude pozostáva z viacerých (čiastkových) 
konzervačných zámerov, ktoré budú popisovať jednotlivé technológie, ktorým budú 
dokumenty vystavené. Táto cesta bude rozdelená na tieto základné etapy:

I/  knižnica a jej depozit (D I), výber dokumentov
II/ sklady na vstupe dokumentov do IKC (S II) a vstupná kontrola
III/ konzervačné technológie usporiadané podľa požiadavky technológií a stavu   

 dokumentov (KT III) v KKP
IV/ sklady na výstupe z konzervačných technológii (S IV)a výstupná kontrola
V/ návrat dokumentov do miesta ich ďalšieho uskladnenia (D V)

Obr. 3: Prepojenie medzi základnými etapami pohybu dokumentov počas prípravy 
a priebehu konzervačného zásahu

Na základe konzervátorského zámeru pripraveného pre určitý typ dokumentov, ktoré 
pochádzajú z určitého obdobia (vybraté desaťročie) a komplexného konzervačného postupu 
(KKP), ktorý vznikne v KT III sa v depozite D I alebo v sklade S II urobí výber KD. KD budú 
označené RFID kódom a pripravené na vývoz z depozitu D I do S II, kde sa urobí vstupná 
kontrola. Takto pripravené dokumenty pôjdu do KT III. V KT III sa zrealizuje požadovaný 
komplexný konzervačný proces (KKP), ktorý má obyčajne len 1 hlavnú technológiu.
Výstup z KT III, v ktorom je dominantný proces deacidifikácia, bude mať aj údaje o vytvorení 
HTK (hromadná technologická kategória) pre daný výber dokumentov. Na vytvorenie HTK 
sa použije modelová knižnica a program DATAMIN. V tomto prípade príprava dokumentov 
bude vychádzať z týchto údajov. Ďalšie možné riziká vyplývajúce z komplexného 
konzervačného procesu – KKP sa popíšu už v rámci zvolených HTK (viď Tab.1).
Súpis technológií a ich vlastností
V tomto súpise sú vybraté a zhodnotené technológie, ktoré pravdepodobne budú použité 
na konzervovanie KD a AD v IKC a riziká, ktoré tieto technológie prinášajú pre dokumenty. 
Z týchto technológií sa budú modelovať komplexné konzervačné postupy (KKP), ktoré určia 
aj spôsob výberu dokumentu do týchto technológií, tak aby sa zabezpečil optimálny výkon 
konzervačného procesu.
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Čistenie (označené boldom sú podrobne spracované, ostatné budú podľa potreby dorobené)
− ručné (nie u reštaurátorov)
− chemické
− mechanizované

Dezinfekcia 
− formaldehyd
− n- propanol

Sterilizácia s etylén oxidom
Sušenie
Masová nevodná neutralizácia:

−  Paper save (ponorenie)
−  SOBU (prášenie)
−  CSC – Booksaver (ponorenie)
−  Bookkeeper (ponorenie)
−  MMMK v metanole (ponorenie)
−  MMMK v metanole a PFH (ponorenie)

Masová vodná neutralizácia:
−  Neschen

Iné postupy, ktoré sa môžu stať súčasťou KKP:
Povrchové úpravy:

− usne a pergameny
− iné materiály

Základné hodnotenie každej technológie
Uvažuje sa o 5 rovinách, ktoré budú východiskom pri rozhodovaní o zaradení knižného 
dokumentu do určitej technológie:

•   Dokument Musí ísť do technológie.
•   Dokument Nemusí ísť do technológie – technológia sa nezaradí do KKP.
•   Dokument Nemôže ísť do technológie – technológia sa musí použiť, ale pre niektoré 

dokumenty je zničujúca, očakávaný konzervačný zásah sa dosiahne iným postupom, 
napr. ručným zásahom.

Ďalšie roviny, ktoré budú podrobnejšie popisovať riziká sú:
•  Dokument Môže ísť do technológie bez obmedzenia.
•  Dokument Môže s rizikom ísť do technológie – cez parametre sa určí miera tohto 

rizika.
Váha rozhodnutia je údaj, ktorý pri vytvorení komplexného konzervačného procesu ukáže 
dôležitosť rozhodnutia a popisovaného parametru (opakovaný výskyt).
Popis každej technológie je dvojaký:
• slovný (napr. poškodenie dokumentu)
• pomocou parametrov (napr. P9 - pozri príručka)
Príklad: 
P9/st.1- poškodenie dokumentu, určitým rizikom je poškodenie dokumentu stupeň 1
P12/KO, PE - poťahový materiál - určitým rizikom je koža (KO) a pergamen (PE)
Čistenie (ručné nie u reštaurátorov)
Pri rozhodnutí Musí ísť na čistenie, sa dokumenty podrobia čisteniu. Ide v podstate o ručný 
proces (mechanizácia sa masovo nepoužíva – nie je), ktorým sa odstraňujú mechanické 
nečistoty (predovšetkým prach), ktoré by mohli ohroziť celé KKP. Výkon tejto technológie sa 
dá zväčšiť len extenzívne.
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Tab. 2: Popis základného hodnotenia technologického procesu čistenie

Slovný popis technológie
Etapa 
KT-III Môže Môže 

s rizikom
Váha 

s rizikom Nemôže Váha 
nemôže Musí Nemusí

      x  

P9  poškodenie 
dokumentu 1 poškodenie 

dokumentu 1
  

P10    
prevládajúci 

typ 
poškodenia

1
  

P12  poťahový 
materiál 1,1   

  

P25  
rizikové 
skupiny 
pevnosti

1,1   
  

Popis pomocou parametrov
Etapa 
KT-III Môže Môže 

s rizikom
Váha 

s rizikom Nemôže Váha 
nemôže Musí Nemusí

      x  
P9  P9/st.1 1 P9/st.2 1   
P10    P10/BI 1   

P12  P12/KO, 
PE 1,1     

P25  P25/RS-P I, 
RS-P II 1,1     

Sušenie
Voda v papieri a iných hydroskopických materiáloch, ktorá sa vyskytuje v knižnej väzbe má 
svoj prirodzený priaznivý vplyv na vlastnosti materiálov. Jej obsah v papieri je v rozmedzí 
4- 6% hmotnostných podľa podmienok uloženia v depozite (ideálna RV 50%). Pre nevodné 
deacidifikačné procesy je nutnosťou množstvo vody sušením znížiť pod 1% hmotnostné. 
Technológie sú veľmi citlivé na vodu. Z tohto dôvodu je sušenie integrálnou súčasťou týchto 
technológií. Iná situácia je pri mimoriadnych udalostiach, kde je množstvo vody v materiálov 
značne vyššie a vyžaduje iné postupy sušenia.

Tab. 3: Popis základného hodnotenia technologického procesu sušenia. Schéma je navrhnutá pre fondy 
uložené v bežných podmienkach v depozite.

Slovný popis technológie
Etapa 
KT-III Môže Môže 

s rizikom
Váha 

s rizikom Nemôže Váha 
nemôže Musí Nemusí

P11  typ knižnej 
väzby 1     

P12  poťahový 
materiál 1,1,1     

P13  iný materiál 1     

P16     
stanovenie 

vlhkosti 
papiera

 

P23  miera 
zožltnutia 1     
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Popis pomocou parametrov
Etapa 
KT-III Môže Môže 

s rizikom
Váha 

s rizikom Nemôže Váha 
nemôže Musí Nemusí

P11  P11/st.1 1     

P12  P12/KO,PE, 
PV 1,1,1     

P13  P13/UH 1     

P16      P16  

P23  P23/st.1 1     

Sterilizácia s etylén oxidom
Etylén oxid je plynná látka a je silným metylačným činidlom, ktoré je schopné prakticky 
zničiť všetky živé organizmy v prostredí, do ktorého sa dostane. Prevádzka vyžaduje zvlášť 
prísne bezpečnostné zaistenie.
Používa sa vtedy, ak kontaminácia vnútorného prostredia plesňami a materiálov v ňom bola 
veľmi veľká a hrozí nevratné poškodenie materiálov. Takáto situácia je typická pre mimoriadne 
udalosti. Pre bežne skladovaný materiál (v dobrých skladových podmienkach) má takýto 
zásah skôr preventívny účinok.

Tab. 4: Popis základného hodnotenia technologického procesu sterilizácie

Slovný popis technológie
Etapa 
KT-III Môže Môže 

s rizikom
Váha 

s  rizikom Nemôže Váha 
nemôže Musí Nemusí

P9 poškodenie 
dokumentu 1    

P10  prevládajúci 
typ poškodenia 1   prevládajúci 

typ poškodenia  

P11  typ knižnej 
väzby 1,1     

P12  poťahový 
materiál 1 poťahový 

materiál 1,1   

Popis pomocou parametrov
Etapa 
KT-III Môže Môže 

s rizikom
Váha 

s rizikom Nemôže Váha 
nemôže Musí Nemusí

P9  P9/st-2 1     

P10  P10/ME 1   P10/BI  

P11  P11/st.1,   
st.2-V9 1,1     

P12  P12/KO 1 P12/KOb,PE 1,1   

84



Masová nevodná neutralizácia
Nevodné deacidifikácie sa komerčne už viac rokov využívajú na odstraňovanie kyslosti 
v papieroch knižných dokumentov vyrobených v období rokov 1850 – cca 1980. Nevodné 
prostredie zabraňuje temer všetkým poškodeniam, ktoré sú spojené s výskytom vysokého 
množstva vody v papieroch. Takéto situácie môžu nastať vtedy, ak by sme knižky ponárali 
do vody, resp. vodných neutralizačných roztokov alebo pri mimoriadnych situáciách 
(napr. povodniach). Tieto zmeny sú nevratné a pre knižné dokumenty zničujúce. Nevodné 
deacidifikačné prostredie je však veľmi citlivé na prítomnosť zostatkovej vody v papieri 
po predchádzajúcom sušení. Vyššia zostatková voda bráni prenikaniu deacidifikačných 
roztokov do hĺbky knižného bloku, resp. v určitom okamihu zničí deacidifikačný roztok (napr. 
zgélovatením). Organické rozpúšťadlá majú negatívny vplyv (vymývanie) na niektoré farebné 
súčasti knižného dokumentu (poťahové materiály, farby vo vnútri bloku a pod.). Z viacerých 
možných deacidifikačných technológii uvedieme ako príklad nemecko-švajčiarskú 
technológiu Papersave.

Papersave
Momentálne asi najšetrnejšia deacidifikačná technológia na báze neutralizačnej látky etanolát 
horečnatotitaničitý v rozpúšťadle hexametyldisiloxán.

Tab. 5: Popis základného hodnotenia technologického procesu deacidifikácie knižných dokumentov 
metódou Papersave

Slovný popis technológie
Etapa 
KT III Môže Môže 

s rizikom
Váha 

s rizikom Nemôže Váha 
nemôže Musí Nemusí

P6  rozmer 
dokumentu 1     

P9    poškodenie 
dokumentu 1,1   

P10  prevládajúci 
typ poškodenia 1     

P11       typ knižnej 
väzby

P12  poťahový 
materiál 1,1,1     

P20  zaglejenie 
papiera 1     

P22      kyslosť (pH) 
papiera 

kyslosť (pH) 
papiera 

P25    
rizikové 
skupiny 
pevnosti

1  
rizikové 
skupiny 
pevnosti
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Popis pomocou parametrov

Etapa KT 
III Môže Môže 

s rizikom
Váha 

s rizikom Nemôže Váha 
nemôže Musí Nemusí

P6  P6/výška 
(formát A) 1     

P9    P9/st.1, st.2 1,1   

P10  P10/ME 1     

P11      P11/st. 1

P12  P12/KO, 
PE, PV 1,1,1     

P20  P20/st.3 1     

P22      
P22/RS-pH 
I,RS-pH II,  
RS-pH III

P22/RS-pH 
IV,RS-pH V

P25    P25/RS-P-I 1  

P25/RS-P II, 
RS-P III, RS-P 

IV, RS-P V, RS-P 
VI,   RS-P VII

Modelovanie komplexných konzervátorských procesov (KKP)
Na základe konzervátorského zámeru (základného rozhodnutia o konzervovaní dokumentov, 
zbierky dokumentov) sa pripraví z dostupných konzervačných technológií komplexný 
konzervačný proces (KKP). Jeho príprava spočíva v tom, že sa v KT III usporiadajú za 
sebou (sériovo) potrebné technológie a ich sčítaním sa vytvorí a zhodnotí celý KKP. 
Výsledky zhodnotenia sa postúpia do D I alebo S II a z týchto poznatkov sa urobí potrebný 
výber dokumentov tak, aby sa maximálne obmedzila miera poškodenia/znehodnotenia 
dokumentov.

KKP-čistenie/etylén oxid/sušenie/Papersave
Deacidifi kačná technológia Papersave je v následnom KKP zaradená na koniec. Predtým 
ako sa vložia dokumenty do technológie mali by byť vyčistené, sterilizované a vysušené. 
Sušiaci proces je organickou súčasťou technológie Papersave. Jeho vyčlenenie z Papersave je 
v tejto ukážke modelovania len formálne a poukazuje na skutočnosť, že dokumenty musia 
byť predsušené a že pri tomto sušení môže dochádzať k určitému poškodeniu (aj v komore 
technológie). Posúdenie každého kroku v KKP je východiskom pre výber dokumentov 
v D I alebo počas vstupnej kontroly aj v S II.

Obr. 4: Schéma komplexného konzervačného procesu, kde je sterilizácia zaradená za čistenie 
a sušiaci proces sa formálne hodnotí ako samostatný proces.

86



Postup modelovania
Sčítaním podľa Obr. 4 sa urobí kombinácia KKP: čistenie/etylén oxid/sušenie/Papersave

Tab. 6: Výsledky kombinácie v KKP: čistenie, etylenoxid, sušenie, Papersave. Váha jednotlivých parametrov 
sa sčíta a určuje dôležitosť určitého parametru pri hodnotení knižných dokumentov v procese výberu do 
uvedeného KKP

Slovný popis KKP
Etapa 
KT III Môže Môže 

s rizikom
Váha 

s rizikom Nemôže Váha 
nemôže Musí Nemusí

P6  rozmer 
dokumentu 1     

P9  poškodenie 
dokumentu 1,1 poškodenie 

dokumentu 1,2   

P10  prevládajúci 
typ poškodenia 2

prevládajúci 
typ 

poškodenia
 1

prevládajúci 
typ 

poškodenia
 

P11  typ knižnej 
väzby 2,1    typ knižnej 

väzby

P12  poťahový 
materiál 4,3,2 poťahový 

materiál 1,1   

P13  iný materiál 1     

P16      
stanovenie 

vlhkosti 
papiera

 

P20  zaglejenie 
papiera 1     

P22      kyslosť (pH) 
papiera

kyslosť (pH) 
papiera

P23  miera 
zožltnutia 1     

P25  
rizikové 
skupiny 
pevnosti

1,1
rizikové 
skupiny 
pevnosti

1  
rizikové 
skupiny 
pevnosti
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Popis KKP pomocou parametrov
Etapa 
KT III Môže Môže 

s rizikom
Váha s 

rizikom Nemôže Váha 
nemôže Musí Nemusí

P6  P6/výška 
(formát A) 1     

P9  P9/st-1,st-2, 1,1 P9/st.1,st.2 1,2   

P10  P10/ME 2 P10/BI  1 P10/BI  

P11  P11/st.1, 
st.2-V9 2,1    P11/st. 1

P12  P12/KO,PE,PV 4,3,2 P12/KOb,PE 1,1   

P13  P13/UH 1     

P16      P16  

P20  P20/st.3 1     

P22      

P22/RS-pH I 
     RS-pH II  
       RS-pH 

III

P22/
RS-pHIV 
        RS-pH 
V

P23  P23/st.1 1     

P25  P25/RS-P II 1 P25/RS-P-I 1  

P25/RS-P II 
       RS-P III
    RS-P IV 
    RS-P V 
    RS-P VI 

     RS-P VII

Závery pre výber dokumentov pre KKP
a/ urobí sa rozhodnutie o dokumentoch ktoré Nemusia ísť do KKP:

• historické knižné väzby (ručný papier je málo kyslý)
• dokumenty, u ktorých je kyslosť papierov knižného bloku väčšia ako pH 6
• dokumenty, ktoré majú kyslosť papiera pH väčšiu ako 6 a pevnosť väčšiu ako 2 

dvojohyby (nastavenie spružín dvojohybačky 0,5 kg)
b/ urobí sa rozhodnutie o dokumentoch ktoré Musia ísť do KKP:

• dokumenty, ktoré sú biologicky poškodené –znečistené (etylénoxid)
• dokumenty, ktoré majú vlhkosť papiera nad 1% hmotnostné (sušenie)
• dokumenty, ktoré majú kyslosť papiera menšiu ako 5,9 (deacidifikácia) a nemajú 

pevnosť papiera menšiu ako 2 dvojohyby
c/ z procesu by sa mali vylúčiť dokumenty ktoré sú označené Nemôžu:

• ktoré sú stredne a veľmi poškodené (rizikom je čistenie a deacidifikácia)
• také dokumenty poškodené plesňou, ktoré nevydržia mechanické čistenie (rizikom 

je čistenie), ale do KKP by mali isť (etylénoxid). Rozhodnutie musia, ale pre krehkosť 
nemôžu

• ktoré majú poťahový materiál z bielej kože alebo pergamenu (rizikom je etylénoxid)
• dokumenty, ktoré majú pevnosť papiera menšiu ako 2 dvojohyby (rizikom je pevnosť 

papiera)
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d/ do procesu môžu ísť S rizikom:
• dokumenty s veľkosťou formát A (rizikom je, že nebudú  zneutralizované v celej 

hĺbke bloku)
• málo a stredne poškodené dokumenty (rizikom je čistenie)
• dokumenty s koženým poťahovým materiálom (váha 2) a pergamenovým poťahom 

(rizikom je čistenie)
• mechanicky poškodené dokumenty (rizikom je čistenie)
• historické knižné väzby (rizikom je čistenie)
• priemyselné väzby s umelohmotným poťahom (riziko je etylenoxid a sušenie)
• dokumenty s vysoko zaglejeným papierom v knižnom bloku (rizikom je 

deacidifikácia)
• dokumenty, ktoré majú pevnosť papiera v knižných blokoch v rizikovej skupine II, 
 t. j. počet dvojohybov 2 až 5 (rizikom je čistenie a pevnosť papiera)

Druhá hladina hodnotenia KD - DATAMIN (sieťový diagram)
Rozdelenie KD do HTK je základným triedením dokumentov v príprave, že boli vybraté 
do KKP v ktorom sa vyskytuje deacidifikačná technológia.
Pomocou DATAMINU je možné urobiť kvalifikované odhady počtov dokumentov, ktoré sú 
na základe pevnosti (v KKP, kde nie je deacidifikačná technológia - napr. kombinácia čistenie 
a sterilizácia ) alebo na základe pevnosti a v kombinácii s kyslosťou tam, kde je zaradená 
deacidifikačná technológia. V prípadoch, že sa ten istý parameter vyskytuje aj v stĺpci Môže 
s rizikom a aj v stĺpci Nemôže, tak prednosť má rozhodnutie Nemôže.
Poznámka: Po spracovaní knižnice v programe DATAMIN sa v HTK (Musí) posudzujú aj 
parametre, ktoré sú popísané v stĺpci Môžu s rizikom.
Základný profil KKP v DATAMINE, vychádza z konzervačného procesu a má 3 základné 
polia: Nemôže- 1HTK, Musí- 2HTK a Nemusí- 3HTK (viď Obr. 5).
Kapitolu Závery pre výber dokumentov do KKP, ktoré sú urobené pre celú (tu modelovú) 
knižnicu je možné prakticky v celom rozsahu aplikovať aj na jednotlivé HTK reálnej 
knižnice.

Obr. 5: Základný výstup z DATAMINU v ktorom sa modelujú požadované HTK v KKP s deacidifikač-
nou technológiou Papersave. Zastúpenie dokumentov v jednotlivých v HTK je uvedené v tabuľke.

Nemôže Musí

Nemusí
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Pri uvedenom KKP do procesu nejde len 6,24% KD zo štandardnej reálnej knižnice. 
Na druhej strane len 6,4% KD do KKP nemusí ísť. To znamená, že takto navrhnutý 
a namodelovaný KKP má len málo výnimiek a je vysoko univerzálny (je to predovšetkým 
ovplyvnené deacidifikačnou technológiou Papersave). Z toho vyplýva, že výber dokumentov 
do uvedeného KKP bude značne zjednodušený.
Pomocou DATAMINU sa hodnotia predovšetkým tie parametre, ktoré sa v danom modeli 
vyskytujú v stĺpcoch Nemusí, Musí, Nemôže a Môže s rizikom. Práve tieto parametre sú 
dôležité pre ďalšie hodnotenie knižných dokumentov a ich výber do zvolenej konzervačnej 
technológie.
Pre efektívne zabezpečenie priebehu technológie je dôležité poznať počty týchto 
dokumentov.

Ukážka popisu parametra P9, ktoré je treba zohľadniť pri výbere KD
P9 – Poškodenie dokumentu (Stupeň poškodenia kniž. väzby)
Výstupy pre jednotlivé HKT pre Parameter P9 – Stupeň poškodenia knižnej väzby 
pre hodnoty 0- nepoškodené alebo málo, 1- stredne, 2-veľa.

Obr. 6: Modelový výstup z DATAMINU pre parameter P9 vo zvolených HTK. Prepis výstupov 
(množstiev modelovej knižnice) je tabuľke a grafické znázornenie tabuľkových hodnôt.

1HTK 2HTK

3HTK

 0 1 2
1 HTK 40 89 24
2 HTK 1001 956 183
3 HTK 136 17 4
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Hodnotenie parametra P9
Počet KD v 1 HKT, ktoré Nemôžu ísť do KKP pre nízku pevnosť papiera je 153 dokumentov 
z celkového počtu modelovej knižnice 2 453 KD (6,23%). Z toho je 84,3% navonok (viditeľne) 
stredne a málo poškodených dokumentov. Veľmi poškodených je 15,7%.
Počet KD v 2 HKT , ktoré Musia ísť do deacidifikačnej technológie Papersave je 2 140 ks, t.j 
87,2% z celkovej knižnice. Z toho je však 44,61% stredne poškodených a tieto dokumenty by 
nemali ísť do deacidifikačnej technológie a ďalších 8,54 % veľmi poškodených dokumentov, 
ktoré by nemali ísť v KKP na čistenie. V reštaurátorskom zámere je potrebné k tomuto 
zisteniu zaujať stanovisko.
Počet KD v 3HKT je len 157 dokumentov (6,4% z celkovej knižnice), ktoré do technológie 
Nemusia ísť. Pre výber je dôležitá aj táto HTK, lebo bude treba tieto dokumenty nájsť 
a vyradiť.
Výber knižných dokumentov v Depozite I (D I)

a/ Vyberú sa jednotlivé technológie, ktoré budú súčasťou schváleného KKP. Namodeluje 
sa KKP a získajú sa parametre, ktoré sú rozhodujúce pre výber a triedenie KD.

b/ Na základe dohodnutých hlavných parametrov (kyslosť a pevnosť) v reštaurátorskom 
zámere sa vybratý KKP namodeluje v programe DATAMIN.

c/ Na základe namodelovaného KKP v DATAMINE sa nájdu v depozite knižné dokumenty, 
ktoré odpovedajú požadovanému formátu a sú ohraničené rokom výroby.

d/ KD sa označia RFID kódom.
e/ V depozite sa vyberie požadované množstvo dokumentov (podľa kapacity limitujúcej 

technológie), zabalí sa do prepraviek a odvezie do miesta S II na vstupnú kontrolu.
Výber knižných dokumentov v Sklade II (S II)
Výber a triedenie dokumentov v sklade S II je už súčasťou vstupnej kontroly dokumentov 
pred prevozom do zvoleného KKP.

a/ do skladu prídu KD predtriedené a v požadovaných množstvách
b/ z údajov, ktoré poskytuje zvolený KKP sa dokumenty ďalej triedia v HTK podľa ďalších 

parametrov:
 • Nemusí isť do KKT (tu 3 KTH)
 • Musí ísť do KKT idú bez obmedzenia (tu 2 HTK)
    ide S rizikom
 • Nemôže (tu 1 HTK)
c/ každá HKT má v konkrétnom KKP takto vyznačené parametre, ktoré treba zohľadniť 

pri výbere a triedenídokumentov
d/ doplní sa RFID záznam
e/ roztriedené dokumenty sa zabalia odvezú do miesta technológie (KT III)

Priebeh KKP
Vo vybratých priestoroch v zmysle zvoleného KKP sa realizujú vybraté konzervačné 
technológie.
Sklady IV - Výstupná analýza a odvoz
Po konzervačnom zásahu sa urobí výstupná kontrola vybratých parametrov (kyslosť, 
alkalická rezerva, miera poškodenia a pod.).
Rozsah zásahu (dosiahnutá zmena v dokumente) sa označí v RFID kóde, zabalia a naložia sa 
tak, ako prišli a odvezú sa do depozitu (D V).
Depozit V
V depozite sa vybalia a uložia podľa označenej polohy v RFID kóde na pôvodné miesta. 
Urobí sa, resp. skontroluje sa záznam o aktuálnom stave dokumentu.
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Reprodukovateľnosť farieb vo farebnej fotografii

Mgr. Katarína Kianicová
Slovenská národná knižnica Martin

Abstrakt
Práca sa zaoberá reprodukovateľnosťou farieb fotografie zvolených fotografických systémov Kodak a Fuji. Meranie farebných diferencií 
sa uskutočňuje v systéme CIE L*a*b* 1976. Výskum sa sústreďuje na mieru zmeny farby originálu v priebehu fotografického procesu, 
aby bolo možné posúdiť správanie sa fotografických materiálov a zvoliť vhodný výber materiálu pre reprodukciu. Tieto poznatky majú 
význam pre pravdivé uchovanie originality pôvodnej predlohy počas dlhodobého skladovania.

Úvod
Dnešná doba sa vyznačuje technickou a technologickou vyspelosťou, ktorá sa prejavuje aj 
v oblasti fotografie. Klasická fotografia vyrábaná prostredníctvom fotografických procesov 
sa stáva predmetom umeleckej fotografie a je vytláčaná digitálnou fotografiou. Farebná foto-
grafia je stále neprebádaným artefaktom, pretože správanie sa jednotlivých farebných vrstiev 
fotografickým materiálov nie je dostatočne preskúmané.

Ciele práce
1. Pripraviť vzorkovník a materiál pre posúdenie reprodukovateľnosti farebného fotografic-

kého procesu.
2. Posúdenie reprodukovateľnosti (kvality zachovania farieb) fotografických systémov Ko-

dak a Fuji.

Metodika
1. Príprava vzorkovníka
Pomocou počítačovej techniky a laserovej tlačiarne sme 
pripravili vzorkovník, ktorý obsahoval 30 farieb viditeľ-
ného farebného spektra a 6 achromatických farieb. Vzor-
kovník sa vytlačil na biely kancelársky papier.
2. Príprava fotografie
Zvolili sme si fotografické systémy Kodak a Fuji, ktoré 
patria k najstarším producentom fotografických ma-
teriálov na svete. Zakúpili sme negatívne filmy Kodak 
(Kodak Gold) a Fuji (Fujicolor), oba v citlivostiach 100 
a 200 ASA. Vzorkovník sme nafotili na uvedené materiá-
ly v podmienkach: ožiarenie nepriamym slnečným svet-
lom, fotoaparátom Canon EOS 500 pri expozícii 0,125 
s a clone 5,6. Negatívne filmy sa vyvolali vo fotolaboch 
príslušných fotografických značiek: materiály Kodak, 
boli vyvolané vo fotolabe Kodak Foto Expres na automa-
te DSK 1500 (KIS-Photo-Me Group, GB), s chemikáliami 
Champion. Materiály Fuji boli vyvolané na automate Di-
gital Frontier 340 (Japonsko) s chemikáliami FUJI Film 
CP 49 E. Následne sme dali z negatívnych materiálov 
spraviť fotografie, na príslušných fotografických papie-
roch Kodak Royal Paper a Fujipaper.

Obrázok 1 – Vyjadruje rozloženie 
farieb vo vzorkovníku

Obrázok 2 – Ilustrácia 
fotografického procesu
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3. Meranie fotografie
Pripravené fotografie sme merali oproti vzorkovníku na fotokolorimetri GRETAG 55 (Švaj-
čiarsko), v systéme CIE L*a*b* 1976. Merací prístroj bol nastavený na absolútne biely bod 
(L* 100) obsahujúci MgO, pri svetle D65. Pri meraní sme zvolili 4 miesta pozadia (P4), ktoré 
reprezentovali zmenu pozadia fotografie oproti vzorkovníku, pričom pozadie predstavuje 
materiál, ktorý nebol exponovaný, ale prešiel fotografickým procesom.
Systém CIE L*a*b* 1976
Bol vytvorený Medzinárodnou komisiou pre ilumináciu (Commission Internationale de 
l‘Eclairage - CIE). Vychádza z princípu ľudského percepčného systému R, G, B. Zámerom 
CIE bolo prezentovať trojrozmerne vyjadrené farby pomocou dvojrozmernej farebnej mapy, 
tak ako sa to robí v geografii. (1)
Diagram chromatickosti má dve nezávislé súradnicové osi. Farba vyjadrená v CIELAB, L* 
určuje svetlosť, a* hodnotu červeno-zelenú, b* hodnotu žlto-modrú. Komponenty a* a b* 
vyjadrujú odtieň. (2)
4. Spôsob vyhodnocovania výsledkov
Merali sa hodnoty L* a* b* a rozdiel posunu farby fotografie oproti vzorkovníku ∆E* vypo-
čítal špeciálny program. Zmenu ∆E* sme rozdelili do VII. kategórii.

Tabuľka 1 – Farby, ktorých ∆E* sa nachádzajú v I. kategórii sú najstabilnejšie (najmenšia farebná zmena), 
v VII. kategórií sú farby najmenej stabilné (najväčšia farebná zmena) a sú najmenej stabilné z hľadiska 
ich reprodukovateľnosti.

Kategória I II III IV V VI VII

∆*E 0-5 5,1-10 10,1-15 15,1-20 20,1-25 25,1-30 nad 30

Výsledky a diskusia
KODAK
Firma Kodak bola založená v roku 1888 Georgom Eastmanom a stala sa najväčším svetovým 
výrobcom fotografických materiálov. Podnik sídli v Rochestri (USA, New York). (3)

Kodak 100

Tabuľka 2 – vyjadruje farby umiestnené v jednotlivých kategóriách podľa hodnoty ∆E*.

Kategória Čísla farieb K100/5,6   Rozdelenie
P P1-P4 4
I 0
II 5,14,24,32,33,34,35,36 8
III 8,15,16,21,31 5
IV 1,2,3,4,6,7,9,12,13,20,22,28 12
V 17,23,27 3
VI 11,25,29 3
VII 10,18,19,26,30 5

Kategóriu I. najstabilnejších farieb neobsadila žiadna, preto možno za najstabilnejšie 
považovať farby II. kategórie. Achromatické farby sa umiestnili v kategórii II. (32-36) a v III. 
kategórii (31). V kategórii VII. najnestabilnejších farieb sa umiestnila zelená (10), farby žlté 
(18, 19), purpurová (26) a fialová (30).
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Farba č. 18 – zelená, zaznamenáva pokles 
hodnoty L* smerom k tmavým farbám. 
Hodnota a* sa posúva do červenej, hod-
nota b do modrej farby.

Obrázok 3 – Ilustrácia jednej 
z najvýraznejších farebných zmien

Pozadie fotografie Kodak 100/5,6 opro-
ti pozadiu vzorkovníka v hodnote L* 
tmavne, v hodnote a* sa posúva do čer-
venej, v hodnote b* do žltej farby.

Obrázok 4 – Ilustrácia pozadia fotografie 
Kodak 100/5,6

Kodak 200

Tabuľka 3 – vyjadruje farby umiestnené v jednotlivých kategóriách podľa hodnoty ∆E*.

Kategória Čísla farieb K200/5,6 Rozdelenie
P P1-P4 4
I 16,32 2
II 5,14,20,21,24,33,34,35,36 9
III 8,12,15,31 4
IV 1,4,6,9,13,22 6
V 2,3,7,23,25,27,28 7
VI 11,17,19,29 4
VII 10,18,26,30 4

Achromatické farby sa umiestnili v kategórii I. (32), kategórii II. (33 -36), kategórii III. (31). 
Kategória I. najstabilnejších farieb obsahuje okrem sivej (32) oranžovú farbu (16). V kategó-
rii VII. najnestabilnejších farieb sa umiestnili farby, ktoré obsadili túto skupinu aj v prípade 
Kodaku 100 – zelená (10), žltá (18), purpurová (26) a fialová (30).

Farba č. 26 – magenta, zaznamenáva 
v hodnote L* pokles k tmavým farbám, 
v hodnote a* ide o posun k zeleným 
a v b* k žltým farbám.

Obrázok 5 – Ilustrácia jednej 
z najvýraznejších farebných zmien
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Pozadie fotografie Kodak 200/5,6
Pozadie fotografie Kodak 200/5,6 zazna-
menáva v hodnote L* pokles k tmavým 
farbám, v hodnote a* ide o posun do čer-
vených, v hodnote b* do žltých farieb.

Obrázok 6 - Ilustrácia pozadia fotografie 
Kodak 200/5,6

Záver ku kapitole Kodak
1./ Kodak s citlivosťou 100 ASA nemal v I. kategórii žiadnu farbu, Kodak s citlivosťou 200 

ASA mal v tejto kategórii oranžovú (16) a sivú (32) farbu.
2./ Pri Kodaku s citlivosťou 100  a 200 ASA sa v VII. kategórii najnestabilnejších farieb 

umiestnili farby uvedené v tabuľke 4.

Tabuľka 4 – Kategória VII. pre Kodak rôznych citlivostí. Z uvedeného vyplýva, že zelená, žltá, purpurová 
a fialová patria v tomto prípade k farbám s najväčšími farebnými zmenami.

VII. kategória najnestabilnejších farieb
Kodak 100 5,6 10,18,19,26,30
Kodak 200 5,6 10,18,26,30

Vzájomné porovnanie Kodak 100 vs. Kodak 200

FUJI
Fujifilm je úspešnou japonskou spoločnosťou fungujúcou na trhu v oblasti výroby fotografie 
od roku 1934. (4) 

Tabuľka 5 – farby umiestnené v kategóriách podľa hodnôt ∆E*.

Kategória Fuji 100/5,6 Rozdelenie
P P1-P4 4
I 35 1
II 14,24,31,32,34,36 6
III 16,33 2
IV 1,5,8,12,13,20 6
V 3,4,6,9,15,19,21,27,28,29 10
VI 2,7,17,22,25,26,30 7
VII 10,11,18,23 4

Graf 1 – Z uvedeného vyplýva, že pozadie 
(č. 37-40) v oboch prípadoch stúplo nad 10 
∆*E. Farby bielo-čierneho spektra (31-36) si 
udržiavajú tendenciu stabilných farieb. Pri 
Kodaku 100 ASA sú lepšie reprodukovateľné 
farby fialové, bielo-čierne a pozadie. Pri 
Kodaku 200 ASA sú lepšie farby červené 
a oranžové. Problematické farby č. 10 – zelená 
sa rovnako reprodukuje v oboch citlivostiach, 
č. 18 – žltá je lepšia pri Kodaku 200. Kodak 
200 zaznamenáva menej farebných posunov, 
ako Kodak 100.
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Achromatické farby sa pre Fuji 100/5,6 v úprave na matný povrch umiestnili v kategórii 
I. (35), kategórii II. (31, 32, 34, 36), a v kategórii III. (33). V kategórii I. sa okrem farby 
35 (čierna) z achromatických farieb neumiestnila žiadna chromatická farba. V kategórii 
najnestabilnejších farieb VII., sa umiestnili farby zelené (10, 11), žltá (18) a 23 (červená).

Pozadie fotografie Fuji 100/5,6 

Fuji 200
Tabuľka 6 –vyjadruje farby umiestnené v jednotlivých kategóriách podľa hodnoty ∆E*.

Kategória Fuji 200/5,6 Rozdelenie
P P1-P4 4
I 0
II 14,24,32,34,35 5
III 2,8,16,31,33,36 6
IV 1,5,6,9,12,20,21,27,28,29 10
V 3,4,7,13,15,19 6
VI 11,17,22,23,25,26,30 7
VII 10,18 2

Achromatické farby sa umiestnili v kategórii II. (32, 34, 35) a kategórii III. (31, 33, 36). 
Kategória I. neobsahuje žiadnu farbu, kategória VII. obsahuje zelenú (10) a žltú (18).

Farba č. 23 – červená, v hodnote L* ide 
o pokles k tmavým farbám, v hodnote 
a* o posun k zeleným a v b* k modrým 
farbám.

Obrázok 7 – Ilustrácia jednej 
z najvýraznejších farebných zmien

Pozadie fotografie Fuji 100/5,6 zazna-
menáva pokles v hodnote L* k tmavým 
farbám, v hodnote a* ide o posun do čer-
vených, v hodnote b* do žltých farieb.

Obrázok 8 – Ilustrácia pozadia fotografie Fuji 
100/5,6

Farba č. 18 - žltá, zaznamenáva v hodnote 
L* pokles k tmavým farbám, v hodnote 
a* ide o posun k červeným a v hodnote 
b* k modrým farbám.

Obrázok 9 – Ilustrácia jednej 
z najvýraznejších farebných zmien
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Pozadie fotografie Fuji 200/5,6 zazname-
náva v hodnote L* nevýrazný posun do 
tmavých farieb, v hodnote a* ide o posun 
do červených, v hodnote b* do žltých 
farieb.

Obrázok 10 – Ilustrácia pozadia fotografie 
Fuji 200/5,6

Pozadie fotografie Fuji 200/5,6 

Záver ku kapitole Fuji
1./ Kategória I. najstabilnejších farieb obsahuje vo Fuji 100/5,6 farbu č. 35 (čiernu) a vo Fuji 

200/5,6 absentuje akákoľvek farba.
2./ V najnestabilnejšej VII. kategórií sa pri Fuji 100 a 200 ASA uchytili farby uvedené 

v tabuľke 7.

Tabuľka 7 – Uvedené farby VII. kategórie (najväčšie odchýlky) sa posúvali najmä v súradnici a* k červenej 
farbe a v súradnici b* k žltej farbe.

VII. kategória najnestabilnejších farieb
Fuji 100 5,6 10,11,18,23
Fuji 200 5,6 10,18

Vzájomné porovnanie Fuji 100 vs. Fuji 200
Vzájomné porovnávanie materiálov Fuji 100 vs. Fuji 200 matného vyhotovenia poukázalo na 
nasledovné skutočnosti.

Graf 2 - Pozadie u oboch stúpa nad 10 ∆E*. 
Farby bielo – čierneho spektra sú lepšie 
reprodukované vo Fuji 100 (okrem 33 še-
dej, ktorá má lepšie hodnoty vo Fuji 200). 
Najmenšie farebné zmeny Fuji 100 majú 
farby oranžové, v prípade Fuji 200 ide o farby 
oranžové a červené. Najväčšie odchýlky majú 
farby zelené (Fuji 100 viac, ako Fuji 200) a žl-
té. Fuji 200 má menšie zmeny farieb od 1-9 
(modré a zelené farby) než Fuji 100. Môžeme 
skonštatovať, že Fuji 200 má lepšiu stabilitu 
vo farbách, Fuji 100 v pozadí.
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Fuji – lesklá úprava
Zaujímalo nás, či povrchová úprava ovplyvňuje reprodukovateľnosť farieb, preto sme sa roz-
hodli analyzovať fotografie v lesklom vyhotovení.
Fuji 100
Tabuľka 8 - vyjadruje farby umiestnené v jednotlivých kategóriách podľa hodnoty ∆E*.

Kategória Fuji 100/5,6 - lesklé Rozdelenie
P P1-P4 4
I 0
II 1,29,30,31,32,35 6
III 2,3,6,24,36 5
IV 4,5,14,28,33,34 6
V 8,9,12,13,26,27 6
VI 15,16 2
VII 7,10,11,17,18,19,20,21,22,23,25 11

Achromatické farby sa nachádzajú v kategórii II. (31, 32, 35) v kategórii III. (36) a kategórii 
IV. (33, 34). V I. kategórii absentuje akákoľvek farba. V VII. kategórií sa umiestnilo najviac 
(11) farieb. Ide najmä o farby zeleného (7, 10, 11) žltého (17, 18) oranžového (19,20) a červe-
ného (21, 22, 23, 25) spektra.

Farba č. 18 – žltá, hodnota L* klesá k tma-
vým farbám, hodnota a* sa posúva do čer-
vených a b* do modrých farieb.

Obrázok 11 – Ilustrácia jednej 
z najvýraznejších farebných zmien

Pozadie fotografie Fuji – lesklé 100/5,6

Fuji 200
Tabuľka 9 - vyjadruje farby umiestnené v jednotlivých kategóriách podľa hodnoty ∆E*.

Kategória Fuji 200/5,6 - lesklé Rozdelenie
P P1-P4 4
I 24 1
II 14,16,32,34,35 5
III 8,12,13,20,31,33,36 7
IV 1,5,6,9,15,19,21,29 8
V 2,3,4,7,17,22,23,25,27,28 10
VI 11,26,30 3
VII 10,18

Pozadie fotografie Fuji 100/5,6 s lesklou 
úpravou. Oproti vzorkovníku sa hodnota 
L* výrazne nemení. Mení sa hodnota a* 
smerom k červenej a hodnota b* k mod-
rej farbe.

Obrázok 12 - Ilustrácia pozadia fotografie 
Fuji – lesklé 100/5,6
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Achromatické farby sa umiestnili v kategórii II. (32, 34, 35), a v kategórii III. (31, 33, 
36). Kategória I. najstabilnejších farieb obsahuje bordovú farbu (24). V kategórii VII. 
najnestabilnejších farieb sa umiestnila zelená (10) a žltá (18) farba.

Farba č. 10 – zelená, hodnota L* smeruje 
k svetlým farbám, hodnota a* má posun 
do červenej, hodnota b* do modrej far-
by.

Obrázok 13 – Ilustrácia jednej 
z najvýraznejších farebných zmien

Pozadie fotografie Fuji – lesklé 200/5,6
Pozadie fotografie Fuji – lesklé 200/5,6 
sa oproti vzorkovníku v hodnote L* vý-
razne nemení, v hodnote a* ide o posun 
k červenej, v hodnote b* k modrej farbe.

Obrázok 14 – Ilustrácia pozadia fotografie 
Fuji – lesklé 200/5,6

Záver ku kapitole Fuji lesklé
1./ I. kategória nebola v prípade Fuji – lesklé 100/5,6 obsadená žiadnou, v prípade Fuji - 

lesklé 200/5,6 bordovou farbou.
2./ V kategórii VII najnestabilnejších farieb sa vo Fuji-lesklé 100 a 200 ASA vyskytli farby 

uvedené v tabuľke 10.

VII. kategória najnestabilnejších farieb
FUJI 100-leskle 5,6 7,10,11,17,18,19,20,21,22,23,25
FUJI 200-leskle 5,6 10,18

Vzájomné porovnanie fotografických systémov Kodak a Fuji
Po analýze zvolených fotografických systémov, sme ich porovnali navzájom, aby sme zistili 
odpovede na otázku, aká citlivosť filmu je dôležitá.

Citlivosť filmov 100 ASA (21 DIN)
Graf 3 -  Zobrazenie porovnania fotogra-
fických systémov Kodak, Fuji – matné, Fuji 
– lesklé v citlivosti 100 ASA.
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Citlivosť 200 ASA (24 DIN)
Graf 4 -  Zobrazenie porovnania fotogra-
fických systémov Kodak, Fuji – matné, Fuji 
– lesklé v citlivosti 200 ASA.

1./ Kodak – oproti ostatným, pri citlivosti 100 ASA, a clone 5,6 dennom svetle a expozičnom 
čase 0,125 s, dobre reprodukuje bielo-čierne farebné spektrum. Z farieb najmenšie zme-
ny zaznamenali v tomto prípade modré, oranžové a červené. Najhoršie reprodukované 
farby sú svetlozelená a žltá. V Kodaku 200 ASA pri rovnakých uvedených podmienkach 
sú výraznejšie zmeny v pozadí, najlepšie reprodukovateľné farby sú modré a oranžové. 
K najhoršie reprodukovateľným patrí žltá. Kodak 200 zaznamenáva však menej fareb-
ných posunov, ako Kodak 100.

2./ Fuji matné – Fuji 100 s úpravou na matný povrch má oproti Kodaku lepšiu reproduko-
vateľnosť v  bielo-čiernom spektre. Oproti Kodaku sa v ňom horšie reprodukujú farby 
modrého spektra. Fuji 200 s úpravou na matný povrch má horšiu reprodukovateľnosť 
pozadia a bielo-čiernych farieb, ako Kodak. Fuji 200 má lepšiu stabilitu vo farbách a Fuji 
100 lepšiu stabilitu v pozadí.

3./ Fuji lesklé – Fuji 100 s úpravou na lesklý povrch, má oproti Kodaku lepšiu reproduko-
vateľnosť pozadia, no v bielo-čiernom spektre je horší. V reprodukovateľnosti modrých 
a fialových farieb je lepší oproti Kodaku. Fuji 200 s lesklým povrchom má v pozadí 
lepšiu reprodukovateľnosť než Kodak. V týchto podmienkach (denné svetlo, čas 0,125 
s, clona 5,6) je lepšia citlivosť filmu Fuji 200, pre lesklú úpravu fotografií. Fuji 100 má 
v tejto úprave lepšie hodnoty pre pozadie.

Záver
Výskum zisťuje, ktoré farebné spektrá sú najmenej stabilné a ktoré sú najviac stabilné. 
Na základe správania sa farebnej fotografie (jej farebných pigmentov) môžeme určiť vhodné 
skladové podmienky týchto materiálov. Uskutočnila sa analýza pozadia farebnej fotografie 
(pozadie predstavuje časti, ktoré neboli exponované, no prešli fotografickým procesom). 
Porovnala sa kvalita reprodukovateľnosti farebného objektu – vzorkovníka a jeho fotografií 
na materiáloch Kodak a Fuji, kde sme zhodnotili citlivosť použitého filmu a vplyv množstva 
svetla pri expozícii na reprodukovateľnosť farebnej fotografie.  Zistili sme, že citlivosť 100 ASA 
(21 DIN) lepšie reprodukuje pozadie v prípade Kodaku a Fuji s lesklou úpravou oproti citli-
vosti 200 ASA (24 DIN) zvolených systémov (výnimku tvorí Fuji s matnou úpravou povrchu, 
kde sa zhodujú údaje pozadia oboch citlivostí). Achromatické farby sa identicky reprodukujú 
v oboch citlivostiach Kodaku. Pri Fuji s matnou úpravou povrchu má lepšiu reprodukova-
teľnosť týchto farieb citlivosť 100 ASA (21 DIN), v prípade Fuji s lesklou úpravou povrchu 
je to citlivosť 200 (24 DIN). Z reprodukovateľnosti farieb nám jednoznačne vyplynulo, že 
lepšiu reprodukovateľnosť má citlivosť 200 (24 DIN). Z farieb najlepšie obstáli (najmenšie 
farebné zmeny): bordová, oranžové farby, modré a tmavozelené. Najhoršie reprodukovateľné 
farby sú žltá a zelená (resp. svetlozelená). Z výsledkov nám vyplýva, že Kodak veľmi dobre 
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reprodukuje farby oranžové, červené a modré. Fuji s matnou úpravou najlepšie reprodukuje 
farby žlté (aj keď majú výraznú zmenu) tmavomodré, zelené a fialové. Fuji s lesklou úpravou 
povrchu zasa modré, fialové a červené.
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Zásady pri odbornom ošetrení
a nové progresívne metódy diagnostiky

Akad. mal. Veronika Gabčová
Bratislava

Abstrakt
,... pretože je vlastník zriedkakedy kompetentný posúdiť rozsah reštaurátorských činností na diele, reštaurátor by mal čestne 
a ochotne poradiť, aké reštaurátorské postupy považuje za najvhodnejšie...,“
základné dokumenty Komory Reštaurátorov 2006

Reagujúc na súčasné výzvy vyspelej Európy sa stále viac kladie dôraz najmä v oblasti 
výskumu diel a zbierkových predmetov pomocou nedeštruktívnych metód. Na Slovensku 
v určitých vývojových etapách v tejto oblasti nastáva zdokonaľovanie jednotlivých vznikajúcich 
pracovísk, na pracoviská porovnateľné s odbornými pracoviskami v zahraničí. Tento trend 
pomáha budúcemu konzervátorovi, reštaurátorovi sa lepšie a technicky dokonalejšie 
zorientovať v situácii o stave diela, zbierkového predmetu pred zásahom a počas zásahu 
nespôsobuje analýzou žiadne ani najmenšie úbytky vrstiev historického diela. Technickým 
vybavením na metódy (UV, IR, RTG,…) je možné podrobiť dielo skúmaniu a zvoliť 
optimálne riešenia pri jeho záchrane. Existujúce metódy s možnosťou UV spektografie sa 
v súčasnosti doplnili digitálnou kamerou na IR reflektografiu. Zatiaľ jedinými svojho druhu 
na území Slovenska sú analógová infra kamera s frame graberom na SAV a VŠVU. Závažnosť 
výzvy Európy v oblasti nedeštruktívnych metód výskumu na umelecko-historických dielach, 
ako aj ich samotný význam pre kultúrne dedičstvo krajín je pre profesionálov pracujúcich 
v tejto oblasti determinujúci a z toho pohľadu vybudovanie a fungovanie každého nového 
profesionálneho laboratórneho pracoviska v oblasti nedeštruktívnych metód je veľkým 
úspechom. Laboratórium s novými technickými prístrojmi, s dokonalejším vybavením 
programov na digitálne spracovanie dát, ako aj následnú archiváciu týchto jedinečných 
informácii o výskumoch na historických dielach, zároveň musí slúžiť aj pre širšiu 
odbornú verejnosť. Takéto laboratóriá poskytujú možnosť odborných konzultácii a analýz, 
reštaurátorom, pamiatkovým inštitúciám, zbierkotvorným inštitúciám a ďalším subjektom. 
V tomto smere sa už napríklad v  LNM VŠVU realizovali prvé analýzy a vyhodnotenia pre 
Múzeum Červený Kameň, SBM Banská Štiavnica, Pamiatkový úrad Bratislava, Krajský 
pamiatkový úrad Prešov, Pamiatkový úrad Žilina a ďalšie.
Projekt LNM je jedným z posledných projektov, ktoré prezentujú nové metódy v praxi. 
Finančne náročné vybavenia laboratórií a špecializovaných pracovísk je možné využívať 
aj keď nimi nedisponujú jednotlivé pracoviská, ktoré spravujú či inak zabezpečujú ďalšiu 
existenciu pamiatok, zbierkových predmetov, artefaktov. Využitie binokulárnych lúp, 
mikroskopov, optoprístrojov pomocou monitoru analyzujúcich povrch objektov pamiatkovej 
ochrany a zbierkových predmetov. Tieto je možné podrobovať skúmaniu v zdanlivo cudzích 
prostrediach, akými sú fyzikálno-chemické laboratória, ústavy merania,  iné vedecko-
technické pracoviská.
Rozvíjanie možnosti technickej a prístrojovej vybavenosti spoluprácou so sofistikovanými 
pracoviskami napomáha lepšie sa zorientovať v odbornosti a spracovávaní informácii pri 
riešení a realizácii prác konzervátorských a reštaurátorských. Na základe interdisciplinárnych 
spoluprác s takýmito pracoviskami vzniká cenná osobná profesionálna skúsenosť v aplikácii 
a prelínaní sa odlišných odborov.
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Oblasť záchrany umeleckých diel a zbierkových predmetov je náročným projektom a zahŕ-
ňa v sebe množstvo špecifík, interdisciplinárnych vstupov, kompetencií, technickej a vedo-
mostnej úrovne pre zvládnutie aj tých najnáročnejších kritérií v tejto problematike. Tieto by 
neboli možné nielen bez profesionálneho technického vybavenia, ale najmä bez odborníkov. 
Pracoviská zbierkotvorného, konzervátorského a reštaurátorského charakteru by mali nad-
väzovať spoluprácu s vedeckým inštitúciami. Každé pracovisko by však malo disponovať 
aspoň základným prístrojovým vybavením. Možnosti širších spektier a analýz sa dajú otvo-
riť a rozšíriť aplikáciou už spomínanej interdisciplinárnej spolupráce, prepojením zdanlivo 
nesúvisiacich profesií a oblastí. Výsledkom sú novátorské postupy, ktoré posúvajú odbornú 
ochranu, reštaurovanie a výskum ďalej, čo je v dobe technického vývoja spoločnosti priro-
dzené. Odborná ochrana zbierkových predmetov sa musí, systematicky vykonávať s cieľom 
zastavenia alebo spomalenia prirodzených procesov degradácie zbierkových predmetov 
a týmto spôsobom zachovávať ich vedeckú, historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu.
V rámci ďalšieho rozširovania si obzorov novými možnosťami a informáciami nemožno 
opomenúť niekoľko zdrojov tvoriacich mozaiku, na  základe ktorej možno uviesť nové 
poznatky a  skúsenosti priamo do praxe. Sú to adresy, smery a platformy, ktoré pomáhajú 
vytvárať priestor na komunikáciu k tejto problematike.

• SAV, KEU - SR , VŠVU, PFUK... - vedecké pracoviská, VŠ,
• reštaurátorské ateliéry SNG, Pamiatkové úrady,
• KOMORA REŠTAURÁTOROV,
• OBEC REŠTAURÁTOROV,
• semináre, kolokviá, prednášky, konferencie, publikácie, veľtrhy domáce i zahraničné,
• pracovné tréningov OZP,
• interdisciplinárna spolupráca odborných pracovísk, pracovné dni v múzeách,
• návštevy zahraničných akcií s problematikou OZP, záchrany kultúrneho dedičstva,
• prizývanie odborníkov zo zahraničia,
• podpora inovatívnych námetov, podávanie spoločných projektov, EU projekty,
• trh so špecializovanou ponukou služieb pre adjustáž, materiál pre výstavy a exponáty,
• trh so špecializovanou ponukou pre reštaurátorov, výtvarníkov, konzervátorov,
• odborná literatúra, zborníky, periodiká, knižničný a dokumentačný archív 

pri zbierkotvorných a pamiatkových inštitúciách a vedeckých pracoviskách

Záchrana kultúrneho dedičstva patrí vo vyspelých spoločnostiach k prirodzenému prejavu 
úcty a uznania predchádzajúcim generáciám k ich počinom a zanecháva odkaz pre ďalšie 
generácie. Identifikovaním sa s vlastnou kultúrou sa stáva každá spoločnosť jedinečnou, 
krásnou, bohatou v oblasti estetična a motivujúcou sa v jej rozvíjaní.
Novými metódami analýz a skúmania predmetov kultúrnej hodnoty sa zaraďujeme do 
vyspelej Európy, ktorá vníma v súčasnosti záchranu kultúrneho dedičstva najmä z tohto uhla 
pohľadu.

NOVÉ METÓDY V OBLASTI VÝSKUMU
Metodika výskumu vychádza z myšlienky pomocou nedeštruktívnych metód podrobiť 
skúmane umelecko-historické artefakty dostupným a najnovším technologickým postupom 
a prístrojmi vyhodnotiť objekt, predmet či dielo bez mechanického a chemického zásahu.
Postup pri realizácii výskumu:

• Zhodnotenie stavu diela.
• Identifikácia kvalitatívnych a umeleckých atribútov diela.
• Porovnávanie vzájomných vzťahov získaných údajov výskumom s existujúcimi 

databázami.
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• Konfrontácia získaných výsledkov pracoviska s výstupmi iných pracovísk, 
zaoberajúcich sa touto problematikou.

• Prezentácia a publikovanie získaných poznatkov.
1/ Zosnímanie a vyhodnotenie diela, jeho stavu v reálnom svetelnom spektre (5400°K), 

zobrazením cez počítačový monitor ,získanie extrémne detailného záznamu, s možnosťou 
jeho ďalšieho zväčšenia.

2/ Zosnímanie a vyhodnotenie diela, jeho stavu v UV spektre:
− na monitore počítača s možnosťou jeho ďalšieho zväčšenia /binokulárne lupy/– 

zosnímanie
− pomocou foréznych diagnostických prístrojov

3/ Zosnímanie a vyhodnotenie diela, jeho stavu v IC spektre.
4/ Zosnímanie a vyhodnotenie diela, jeho stavu pomocou RTG zariadenia.
5/ Digitalizácia a archivácia výstupov.

Rekapitulácia realizácie metód
1/ Nasnímanie v reálnom spektre makro, mikro, reliéf.
2/ UV luminiscencia-makro, mikro, reliéf,aplikácia foréznej diagnostiky.
3/ IC detail
4/ RTG
5/ Digitalizácia a archivácia výstupov.

Tieto metódy sú v svojej podstate overenými metódami používanými už v minulosti, 
prihliadnuc však k rýchlemu vývoju techniky sa práve oblasť snímkovania pomocou 
optoprístrojov vyvíja závratnou rýchlosťou. Pripočítajúc oblasť počítačovej techniky a digitali-
zácie sa nám ponúka množstvo ďalších aplikácií. Tieto je možné štandardizovať a využívať ako 
veľmi rýchle mobilné a presné diagnostické metódy. Metódy s nedeštruktívnym charakterom 
analýz vyhovujú aj tým najnáročnejším požiadavkám šetrnosti voči skúmanému dielu, ako 
aj podstatne vyššej bezpečnosti práce s nimi. V prípade použitia lámp foréznej diagnostiky 
s rôznym vlnovým rozhraním dĺžok docielime ďaleko lepšie výsledky ako pri použití 
klasického UV žiarenia navyše nebezpečného pre ľudský organizmus. Mobilné RTG prístroje 
sú prístrojmi tretej generácie, mobilitou sa v podstate uľahčuje manipulácia a prístupnosť 
a digitálne výstupy umožňujú rýchlosť a komfortnosť spracovaného záznamu. Pre používanie 
a obsluhu sú bezpečnejšie a jednoduchšie. Aplikáciou výskumu pomocou IR kamerového 
záznamu často krát nahradíme výskum pomocou RTG analýz. Tieto kamery s vysokou 
citlivosťou dokážu odhaliť podstatne viac informácií o stave predmetu,  diela, napr. v prípade 
obojstranne maľovaných plošných obrazoch nenastáva dvoj expozícia videného záznamu ako 
to býva na RTG snímkach. Doplnením výskumu v praxi je použitie termovíznych kamier 
najmä vo výskumoch architektúry, kamenných prvkov a nástenných malieb, či stave muriva - 
jeho dutín, prasklín a pod. Rozšírením IR kamery prídavnými prístrojovými vybaveniami sa 
mení jej reflektozáznam na záznam profilomertie. Táto metóda má ďalší rozmer a poskytuje 
rozšírené informácie o skúmanom zbierkovom predmete, reštaurovanom diele v oblasti 
nedeštruktívnych metód.
Možnosti kooperácie s inými pracoviskami ponúkajú nový priestor aplikácií technicky 
náročnejšími prístrojmi. Jednou takouto oblasťou so svojimi špecifickými pracoviskami je 
kriminalistika. Pomocou sofistikovaných prístrojových vybavení je možné získavať cenné 
informácie o stave zbierkových predmetov, vykonaných sekundárnych zásahoch, pravosti, 
autentičnosti. Pochopiteľne iba v interdisciplinárnej spolupráci je možné nájsť kľúč k čítaniu 
výstupov, štandardizácii a aplikácii na obdobné problematiky.
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Spomínané archivovanie má význam pre ďalšie porovnávanie a riešenia obdobných 
problematík.
Pre ochranu, záchranu a pre reštaurovanie je veľmi dôležité poznať stav predmetov a diel, 
zloženie použitých materiálov, odlíšiť pôvodný zámer autora diela od estetizujúcich zásahov 
v minulosti, posúdiť pravosť diela a odlíšiť ho od napodobenín a kópií. Na dosiahnutie týchto 
cieľov je výhodné používať nedeštruktívne metódy, pri aplikácii ktorých nie je potrebné 
odoberať vzorky skúmaného artefaktu a nedochádza tým k sekundárnemu poškodzovaniu 
diela. Často tieto metódy dávajú komplexnejšiu informáciu o stave a histórii diela ako 
metódy deštruktívne.
Tieto determinujú ďalšie nakladanie so zbierkovým predmetom, pamiatkou, ako je: 

− jeho trvalé uloženie v múzeách galériách a depozitároch 
− zabezpečením optimálnych klimatických bezpečnostných podmienkach týchto vyššie 

uvedených priestoroch
− pri prezentáciách, preprave
− pri odbornom ošetrení ZP konzervovanie, reštaurovanie a preparovanie

Každá manipulácia so zbierkovým predmetom pri stretnutí sa s ním je zodpovedná. Od prvého 
kroku rozhodujeme, ako bude vyzerať šanca na jeho ochranu alebo neskoršiu záchranu, ak si 
to zbierkové predmety budú vyžadovať.
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Reštaurovanie rukopisnej úradnej knihy
z Bratislavskej kapituly z roku 1481

Matej Kámen, Ing. Alena Maková, Ing. Zuzana Szabóová
Slovenský národný archív Bratislava

Abstrakt
V príspevku je predstavené reštaurovanie rukopisnej úradnej knihy z 15. storočia. Reštaurovaniu predchádzal materiálový prieskum 
povrchovej usne, ručného papiera knižného bloku, upínacích remencov a záznamového prostriedku na ručnom papieri.

Základne údaje o reštaurovanom dokumente
Úradná kniha vznikla v roku 1481 a bola používaná v prostredí Bratislavskej kapituly1. 
Vzhľadom na typ väzby a použité razidlá sa dá uvažovať o jej domácom Bratislavskom 
pôvode, čo definitívne vyrieši až následný špecializovaný výskum. Pôvodne mala úradná 
kniha slúžiť na evidovanie príjmov z vinohradníctva (dávky z viníc v obciach, kde má kapitola 
desiatky), príjmy z pozemkovej dane (terágium). Rozpis pochádza z roku 1491. Pred rokom 
1500 sa funkcia úradnej knihy zmenila. Používala sa ako aniversárium - evidovali sa v nej 
výročné modlitby za zomrelých členov kapituly, kňazov a donátorov z radov meštianstva 
a šľachty. Záznamy tohto charakteru v knihe rozsahom prevažujú a pokračujú do 30. rokov 16. 
storočia. Na prázdne miesta boli od roku 1530 vpisované účtovné záznamy dekanátu vedené 
jedným z kanonikov (roky 1530-1534). Potom bola úradná kniha na niekoľko desaťročí 
dočasne vyradená z používania. V roku 1578 bol kustódom kapituly Danielom Khyezom 
na prázdne miesto vpísaný súpis bohoslužobného náradia a klenotov patriacich kapitule. 
Ďalšie podobné záznamy v rozsahu niekoľkých strán pochádzajú z konca 16. storočia. Ide 
o chronologicky najmladšie záznamy, neskôr bola úradná kniha vyradená z používania 
a uložená do archívu kapituly.

1 Ragač Radoslav: popis Register desiatku a deviatku Bratislavskej kapituly, 1. zväzok
Capsa 30 z archívu Bratislavskej kapituly. SNA, 2010

Typ: rukopisná úradná kniha
Autor: neznámy
Názov: Registru(m) M(a)g(ist)ri Johanni 
de [...]ca Capituli Eccl(es)ie Posonien(sis) 
a REG(is)T(r)V(m) [...]
Inventárne číslo: Capsa 30, fasc.5
Dátum vzniku: 1481
Rozmery ( V, Š, H v mm) 290 x 220 x 34

Obr.1 Rukopisná úradná kniha, 
stav pred reštaurovaním
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Opis dokumentu pred reštaurovaním
Obal knihy je vyrobený z usne, ktorá je povrchovo zafarbená na ružovo (obr.1). Useň je 
zdobená slepotlačou, uhlopriečne vedenými dvojitými čiarami vytvárajúc tak kosoštvorce, 
ktoré sú vo vnútri vyplnené polmesiacmi a ozdobené kvietkami v malom štvorci. Ojedinele 
sa nachádza aj výzdoba v tvare volskej hlavy. Na prednej doske sa nachádza atramentová 
kresba, znázorňujúca vstupnú bránu s dvomi vežami a nejasnou postavou medzi nimi 
v neskorogotickom erbovom štíte. Ide o historický erb Bratislavskej kapituly. Na dokumente 
sa nachádzajú tri kožené pruhy. Krajné sú vyrobené z tmavej a stredný z bledej kože. Pruhy 
sú upevnené k pokryvu tenkými koženými prúžkami. Stredný pruh je dlhší a obopína celú 
knihu. Na prednej strane bola umiestnená pracka cez ktorú sa stredný pruh prevliekol 
a upevnil cez dieru kovovým kolíkom (opasková pracka).
Na vnútornej strane dosiek je vidieť plátno z ktorého sú vyrobené dosky. Na hornej časti 
zahnutých záložiek pokryvu sa nachádzajú krátke texty písané čiernym atramentom. Blok 
je šitý na tri pozdĺž rozrezané kožené prúžky, ktoré sú pripevnené na tri vonkajšie kožené 
pásy. Kniha je písaná na ručnom papieri pravdepodobne železogalovým atramentom. Medzi 
textami boli ponechané voľné strany určené na neskoršie dopisovanie.

Poškodenia dokumentu
Z poškodenia dokumentu sa dá usudzovať, že bola často používaná a nesprávne uložená. 
Useň bola na viacerých miestach poškodená červotočom. Okraje boli predraté a zadný 
horný roh chýbal. Usňové prúžky boli zoschnuté a popraskané. Stredný pruh sa v mieste 
ohybu odtrhol. Pracka ktorá sa používala na zatváranie sa nezachovala. Zostal po nej len 
hrdzavý obrys na prednej doske. Useň bola celkovo zvlnená a mechanicky znečistená. Dosky 
tvorili lepenky nalepené na usni a prelepené hrubo tkaným plátnom. Jednotlivé vrstvy boli 
perforované červotočom a vzájomne spolu držali len na niektorých miestach. Samotná 
lepenka sa rozpadnala na malé kúsky. Knižný blok niesol známky zatečenia a niektoré 
stránky boli po okrajoch roztrhnuté. Horné rohy v celom bloku boli rozpadnuté a prehnité. 
Časť stránok bola uvoľnená a voľne vložená v bloku. 57 stránok bloku je vyrezaných.

Chemicko-technologický prieskum
Pred vlastným reštaurovaním sa uskutočnil prieskum materiálov, použitých na tvorbu 
knihy. Patrila medzi ne povrchová useň, ručný papier knižného bloku, upínacie remene 
a záznamový prostriedok na ručnom papieri. Vzhľadom k možnosti vybavenia konzervačného 
laboratória boli uplatnené základné analýzy ako meranie pH papiera, usne, lignínová skúška 
papiera, určenie glejenia papiera a dôkazové reakcie na testovanie zloženia atramentu 
a mikroskopické skúšky zloženia papiera a usne.
Identifikácia usňového pokryvu
Pokryv knihy je vyrobený z ovčej usne s povrchovým zafarbením. Obr. 2 a 3 zobrazujú 
opracovanú chlpovú stranu usne. Otvory v koži po chlpoch majú len mierne eliptický tvar 
a typické paralelné, pásové usporiadanie chlpov,  ktoré vyrastajú kolmo. Priemerné povrchové 
pH sa pohybovalo v rozsahu hodnôt  5,39 – 5,49, čo svedčí o pomerne dobrej kondícii 
usne. Skúška súdržnosti  kolagénových vláknien ukazuje na mierny stupeň degradácie. Len 
v poškodených, vypadnutých miestach boli nájdené úlomky mycélií plesní z rodu Aspergillus, 
ktoré boli pravdepodobnou príčinou lokálneho rozpadu usne. Inaktivácia bola zabezpečená 
sterilizáciou knihy pred zadaním na reštaurovanie.
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Obr. 2  a 3  Povrchová štruktúra usne so zobrazením otvorov po chlpoch

Analýza ručného papiera.
Pre zistenie vlastností papiera bolo merané povrchové pH papiera. Priemerná hodnota 
pH = 7,06 a mikroskopická analýza vlákniny dokazovala dobrý stav  95% ručného papiera. 
V miestach poškodenia papiera boli vlákna oslabené a degradačné reakcie sprevázdzala 
zmena zafarbenia papiera. Predpokladá sa, že išlo prevažne o mikrobiologické procesy 
sprevádzané oxidačnými reakciami na celulóze, keďže tieto poškodené miesta  kopírovali 
miesta poškodenia usne kontaminovanej plesňami. V týchto miestach sa pohybovalo  okolo 
hodnoty pH= 6,4 
Rozseparované vlákna ručného papiera boli podrobené mikroskopickej analýze pri dennom 
i polarizovanom svetle. Z výsledkov analýzy je zrejmé, že ručný papier tvorí zmes vláknin 
s prevahou ľanu a konope (obr. 4, 5). Dôkazom zloženia je ukážka vlákien v polarizovanom 
svetle pri rozdielnom uhle polarizovaného svetla. 

Obr. 4 Vlákniny v polarizovanom svetle Obr. 5 Vlákniny v polarizovanom svetle 
pri zmene uhla lúča

Ručný papier je bezlígnínový a je glejený pravdepodobne živočíšnym glejom, nebola 
potvrdená skúška zaglejenia škrobom. Priemerná hrúbka papiera je 0,22 cm.
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Analýza atramentu
Nedeštrukčná analýza atramentu sa zamera-
la na dôkaz prítomnosti iónov železa a medi, 
ktoré sú zastúpené v železogalových atra-
mentoch. Bathofenantriolínovou skúškou 
bola priamym dôkazom dokázaná prítom-
nosť železnatých iónov. Zároveň atrament 
obsahoval i meďnaté ióny. Prítomnosť oboch 
kovov v atramente je dôkazom, že rukopis je 
písaný železogalovým atramentom. (obr. 6)
Vzhľadom k vysokej hodnote pH papiera  
nepôsobuje prítomnosť atramentu degradá-
ciu v mieste nánosu atramentu a jeho stopy 
nie sú viditeľné ani na verze listu. 

Obr. 6 Záznam urobený tmavším atramentom

Mikroskopickej analýze povrchu boli podrobené dva upínacie remene.
Bledší remeň, prichytený ku povrchu usne mašličkovým stehom, je vyrobený z ovčej usne. 
Druhý upínací remenec bol vyrobený z teľacej usne.

Reštaurátorský zámer
1. sterilizácia etylénoxidom
2. fotodokumentácia a písomná dokumentácia 
3. mechanické čistene
4. odobratie pôvodného pokryvu
5. rozobratie bloku na jednotlivé zložky 
6. mokré čistenie
7. doliatie chýbajúcich častí 
8. vylepovanie roztrhnutých častí japonským papierom
9. zošitie zložiek do bloku 
10. dolievanie a spevnenie pôvodnej lepenky a plátna 
11. podlepenie usne
12. spojenie všetkých častí dosiek
13. upevnenie kožených pruhov a bloku na pokryv
14. výroba novej kovovej pracky
Pracovný postup
Pred začatím reštaurátorských prác sa dokument umiestnil do etylénoxidovej sterilizačnej 
komory. Po sterilizácii sa blok rozdelil na jednotlivé listy, ktoré boli podrobené najprv 
suchému čisteniu pomocou štetca a neskôr mokrému čisteniu pomocou vody a následne 
vodného roztoku tylózy MH 300 v neutralizačnom činidle hydrogénuhličitanu horečnatého  
Mg(HCO3)2 ( 0,3% roztok) čím sa zbavili rozpustných produktov.  Počas mokrého čistenia 
pomocou 0,5% roztoku tetrahydridoboritanu sodného v etanole sa z listov lokálne odstránili 
aj väčšie škvrny vzniknuté zatečením. Tieto lokálne miesta boli neutralizované vodným 
roztokom hydrogénuhličitanu horečnatého  Mg(HCO3)2 o koncentrácii 0,04 mol/l. Chýbajúce 
časti jednotlivých listov sa doplnili papierovinovou zmesovu bavlny a ľanu, povrchovo sa 
doglejili  a roztrhnuté časti prelepili japonským papierom s použitím pšeničného škrobu. 
Fóliá sa dosúšali v lise aby nedošlo k zvlneniu. Po vylisovaní sa zložky zošili. Ako väzy boli 
použité nové usňové prúžky. 
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Z pokryvu sa odstránili usňové pruhy a pôvodné usňové prúžky, ktorými boli pruhy 
upevnené a nahradili sa novými. Z usňového pokryvu sa odstránili všetky vrstvy lepenky 
a plátna. Lepenka bola doliata papierovinovou zmesovu bavlny a ľanu a spevnená zmesou 
tylózy MH 300 a pšeničného škrobu. Plátno sa podlepilo hrubším japonským papierom. 
Pôvodná useň sa najskôr prečistila gumovaním mäkkými gumami a následne sa očistila aj 
mokrou cestou. Bola navlhčená riedkom roztoku destilovanej vody a tylózy MH 300. Týmto 
roztoku sa opatrne zmývali prachové nečistoty, pomocou napenenia mäkkým štetcom a vatou. 
Po vyčistení a čiastočnom presušení sa useň doplnila novou usňou totožnej farby. Všetky 
vrstvy pokryvu sa zlepili v rovnakom poradí ako boli pôvodne a dali sa zalisovať na 48 hodín 
aby prišlo ku dokonalému vysušeniu. Po vyschnutí sa celý pokryv natukoval tukovacou 
pastou na biele usňe, aby bola useň mäkšia a nedošlo k jej prelomeniu na chrbtovej časti, 
z dôvodu podlepenia viacerými vrstvami. Usňové pruhy sa nahradili novými a umiestnili sa 
na pôvodné miesto. Dva tmavšie pruhy sa museli ešte pred aplikáciu dotónovať na totožnu 
farbu z pôvodnými pruhmi. Na zafarbenie sa použili liehové moridlá. Usňové pruhy sa ešte 
pred pripevnením natukovali tukovacou pastou na biele usne. 
Blok sa postupne ušil na tri dvojité kožené prúžky. Na šitie sa použili ľanové nite, hrúbkou 
odpovedajúce pôvodným nitiam. Zošitý blok bol upevnený do pokryvu pomocou usňových 
prúžkov. Tieto prúžky sa prevliekli cez vopred pripravené otvory, podľa ich pôvodného 
umiestnenia. Prúžky sa previazali do rovnakého vzoru ako predošlé. Na stredný pruh sa 
pripevnila nová kovová pracka. Táto pracka nebola zdobená. Na dokument sa vyrobila 
ochranná škatuľa z archívnej lepenky.
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Praktické skúsenosti
s procesmi masovej deacidifikácie

Mgr. Martin Maršala, Daniela Švehlová, Ing. Martina Bajzíková, PhD.
Slovenská národná knižnica Martin

Abstrakt
Práca je zameraná na porovnanie dvoch vybratých procesov masovej deacidifikácie Bookkeepper a SoBu. Sledovali sa zmeny 
vizuálnych, chemických a fyzikálnych vlastností modifikovaných kníh a posúdila sa účinnosť a vhodnosť procesov na deacidifikáciu 
reálnych kníh.

Úvod
Problematika ochrany papiera je v súčasnosti diskutovaná a venuje sa jej veľké množstvo 
publikácií. Poškodenie a degradácia papiera súvisiaca s nástupom strojovej výroby papiera je 
značná. Po roku 1850 končí ručná výroba papiera a začína sa priemyselná výroba strojového 
papiera. Zhoršuje sa jeho kvalita a väčšina kníh, zbierok a dokumentov v knižniciach 
na celom svete je poškodená a rozpadáva sa. Pri výrobe strojového papiera použitím 
síranu hlinitého dochádza rýchlejšie ku kyslej hydrolýze celulózových vlákien, preto sú 
tieto papiere väčšinou kyslé, rýchlejšie podliehajú degradácii. Rýchlosť deštrukcie knižných 
nosičov (oxidácia, hydrolýza) závisí aj od iných faktorov, ako sú teplota, charakter materiálu 
a prostredie, v akom sa knižné a archívne dokumenty uchovávajú. Veľký vplyv na deštrukciu 
knižného materiálu má aj spôsob zaobchádzania s knižnými a archívnymi dokumentmi. Aby 
sa zachránilo čo najväčšie množstvo papierových dokumentov využívajú sa na ich záchranu 
procesy masovej deacidifikácie. Hlavným cieľom deacidifikácie je odstránenie prítomných 
kyselín v papieri a vytvorenie alkalickej rezervy. Podľa prostredia, v ktorom deacidifikácia 
prebieha, delíme procesy na vodné, určené na deacidifikáciu archívnych listín a hárkov 
a nevodné procesy, ktoré sa používajú pri knižných dokumentoch, kde je potrebné vyhnúť sa 
zmáčaniu vodou.
Pre zachovanie kultúrneho dedičstva knižných a archívnych dokumentov sa vo viacerých 
krajinách rieši problematika kyslého papiera pre masovú deacidifikáciu knižných 
a archívnych dokumentov.

Proces Bookkeeper
Proces Bookkeeper bol vyvinutý v Library of Congress v USA. Technológiu v súčasnosti 
využívajú aj v Poľskej republike, ktorú zaviedli na Klinike papiera Jagiellonskej knižnice 
v Krakowe. Masová deacidifikácia knižných a archívnych dokumentov v nepolárnom 
rozpúšťadle bola zavedená v roku 2005. V rámci spolupráce medzi Jagiellonskou knižnicou 
v Krakowe a Slovenskou národnou knižnicou v Martine sa počas návštevy využila príležitosť 
na modifikáciu piatich reálnych kníh z 20.storočia.
Bookkeeper je jedným z najviac používaných procesov na hromadnú deacidifikáciu 
kníh. Modifikácia prebieha v dvoch vertikálnych reaktoroch. Knihy sa ukladajú nad 
seba v 2–3 vrstvách podľa veľkosti formátov kníh. Sú upevnené v stojanoch na troch 
miestach, vejárovito roztvorené (obr. 1). Proces deacidifikácie trvá pol hodiny, pol hodiny 
trvá vypustenie neutralizačného činidla (ktorým je mikročastica oxidu horečnatého 
v perfluórheptáne) a dve hodiny sa modifikované dokumenty sušia. Cyklus je uzavretý, 
časť neutralizačného činidla sa kondenzuje. Knihy sa nesušia pred deacidifikáciou, a preto 
časť neutralizačného činidla z kondenzátora obsahuje vodu, ktorá sa počas procesu oddelí. 
Počas celého modifikačného  procesu sa kontinuálne sleduje koncentrácia neutralizačného 
činidla, ktorá sa upravuje na potrebnú hodnotu automaticky dodaním koncentrátu. 
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Neutralizačné činidlo reaguje s kyslým 
papierom, odstraňuje sa kyslosť papiera 
a vytvára sa alkalická rezerva, ktorá 
chráni papier pred ďalšou degradáciou. 
Celý proces je počítačovo spracovaný od 
snímania dokumentov, ktoré sú označené 
kódom triedenia, až po výsledný koniec 
deacidifikácie.

Obr. 1 Uloženie kníh vo vertikálnom reaktore

Proces SoBu
Druhým procesom masovej deacidifikácie, ktorým sa modifikovalo osem kníh je proces 
SoBu Nemecko. Z hľadiska enviromentálnych bilancií, cenovej dostupnosti a posudzovania 
životného cyklu produktov je proces SoBu, najčistejší. Deacidifikácia procesom SoBu bola 
vykonaná na reálnych knihách 20. storočia z našej modelovej knižnice. Kritéria výberu 
kníh sa volili podľa prítomnosti lignínu v papieri, pH hodnoty a stupňa zaglejenia, aby sa 
mohla posúdiť efektívnosť procesu pri rozličných vlastnostiach. Knihy boli modifikované 
10 g zmesi MgO + CaCO3 vo vzduchu počas 20 minút pri 40°C. Následne boli uskladnené 
v rekondicionačnej komore pri teplote 28°C a relatívnej vlhkosti 90% počas 10 dní (obr. 2).

Obr. 2: Technologická schéma deacidifikácie kníh procesom SoBu, Fürth

Proces sa zaraďuje medzi plynné procesy so submikroskopickými časticami, kde nosičom 
účinnej látky je destilovaná voda vo forme aerosólu. Z tohto dôvodu nemá proces výrazný 
dopad na životné prostredie a je bezpečný z pohľadu nebezpečenstva požiaru a výbuchu.
Mechanizmus samotnej deacidifikácie sa skladá z dvoch na seba nadväzujúcich chemických 
reakcií.
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Prvou je tvorba alkalických solí a druhou je samotná deacidifikácia. Prvý typ reakcie je dobre 
známy – MgO reaguje s vodou prítomnou v okolí za vzniku hydroxidu horečnatého:
 MgO + H2O → Mg(OH)2
Hydroxid horečnatý za účinku oxidu uhličitého konvertuje na uhličitan horečnatý:
 Mg(OH)2 + CO2 → MgCO3 + H2O
Hydroxid horečnatý a uhličitan horečnatý neutralizujú kyseliny v papieri:
 Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O
 MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 + H2O

Zariadenie sa skladá zo statickej a dynamickej 
časti, ktorá sa pohybuje na koľajniciach. Celé 
zariadenie je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 
o rozmeroch 300x240x100 mm. Vložením 
kníh upevnených v stojanoch sa komora 
vzduchotesne uzavrie. Následne sa v komore 
vytvorí vákuum 250 mbar a po vytvorení 
potrebných podmienok začnú knihy 
oscilovať a privádza sa cez trysky ohriaty 
vzduch, ktorý knihy vejárovito roztvorí. Do 
komory sa vstrekuje voda vo forme aerosólu 
na zvýšenie vlhkosti prostredia a postupne sa 
pridáva oxid horečnatý a dolomit a opätovne 
voda vo forme aerosólu. Po dosiahnutí 
atmosférického tlaku sa môže komora otvoriť. 
Materiál je potrebné následne uskladniť 
a nechať zrieť v klimatizačnej miestnosti 10 
dní pri teplote 28°C a relatívnej vlhkosti 
85-95%. Proces je ukončený odstránením 
prebytočnej látky podľa potreby.

Obr. 3: Biely nános usadenej modifikačnej látky 
(MgO) na liste modifikovanej knihy procesom SoBu

Metodika
V SNK na Oddelení výskumu a deacidifikácie v Martine sa doteraz testovali dva vybrané 
procesy masovej deacidifikácie - Bookkeeper a SoBu. Keďže sa týmto procesom podrobili 
reálne knihy 20. storočia z našej modelovej knižnice, máme s nimi aj praktické skúsenosti. 
Na vybraných knihách z modelovej knižnice bol pred deacidifikáciou urobený základný 
skríning (rozmerové parametre kníh, pevnosť a kyslosť papiera), ktorý sa doplnil o sledované 
parametre (alkalická rezerva, pevnosť papiera na zariadení MIT). Takisto sa knihy otestovali 
aj po deacidifikácii. Získané poznatky o týchto procesoch sa zhodnotili, navzájom porovnali 
a posúdila sa vhodnosť na deacidifikáciu reálnych kníh.
Výsledky
Pre posúdenie efektívnosti deacidifikačného procesu Bookkeeper a SoBu sa otestovali reálne 
knihy. Testované knihy z 20. st. boli pred modifikáciou používané užívateľmi čo predstavuje 
skutočný stav fondov. Sledovala sa zmena a efektívnosť modifikácie na fyzikálno-chemické, 
optické a úžitkové vlastnosti kníh. Po deacidifikácii v oboch procesoch sa ani na jednej 
knihe neobjavili vizuálne zmeny na poťahoch kníh, textoch ani iných farebných súčastiach 
dokumentu (napr. pečiatky). Zmena sa ale prejavila pri hrúbke kníh pri oboch procesoch. 
Po procese Bookkeepper sa hrúbka kníh pri troch knihách zvýšila a pri dvoch zostala 
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nezmenená. Nárast hrúbky jednotlivých strán kníh nie je významný, avšak v bloku sa prejavil 
nárast hrúbky od 10- 24%. Hrúbka kníh po procese SoBu sa pri štyroch knihách zvýšila 
(50%) a pri ostatných knihách sa nezmenila (50%).
Vo všetkých modifikovaných knihách sa objavil biely nános modifikačnej látky MgO. Pri 
procese SoBu bol nános rozsiahlejší, ale nerovnomerne nanesený v bloku knihy oproti 
knihám modifikovaných procesom Bookkeeper. Táto nerovnomernosť nánosu látky MgO sa 
prejavila pri kyslosti papiera. Hodnoty pH po procese SoBu namerané v nánose látky (napr. 
pri MFN 337) boli oveľa vyššie (10,3) ako pH namerané mimo viditeľného nánosu (5,3). 
Po modifikácii procesom Bookkeepper je pH vyššie v porovnaní s nameranými hodnotami 
po procese SoBu (graf 1,2). Z niektorých modifikovaných kníh procesom SoBu sa pri 
manipulácii sypal biely prášok. Pre ďalšie použitie kníh je potrebné biely nános modifikačnej 
látky odprášiť.

Graf 1: Vyjadrené hodnoty povrchového pH 
pred a po modifikácii procesom Bookkeeper

Záver
Najžiadanejšou zmenou po modifikácii bolo zvýšenie pH papiera a alkalickej rezervy. 
Účinok modifikačných procesov sa prejavil zvýšením pH a vytvorením alkalickej rezervy, čo 
je spôsobené rozptýlenými časticami MgO v modifikačnom roztoku. Pri oboch testovaných 
procesoch sa po modifikácii zlepšili chemické vlastnosti a ostatné sledované vlastnosti 
(pevnostné, optické) zostali nezmenené. Potrebné je ale zohľadniť pri výbere typ a vlastnosti 
knihy, aby sa predišlo heterogenite, ktorá sa prejavila pri niektorých testovaných knihách.
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Graf 2: Vyjadrené hodnoty povrchového pH 
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