
Zmluva o dielo č. ZOD18/2021 
 
Uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: 
Liptovské múzeum  
Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok 
zastúpené: PaedDr. Michal Kovačic, PhD. riaditeľ 
IČO: 35993154 
DIČ: 2020590363 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0048 1432 
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 
/ďalej len „objednávateľ“/ 
 
Zhotoviteľ: 
Meno: Mgr. art. Anna Blonska 
Adresa:  
Kontakt (tel. č., e-mail):  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu v IBAN:  
/ďalej len „zhotoviteľ“/ 
 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná za nižšie dohodnutú finančnú 

odmenu dielo spočívajúce vo vykonaní reštaurátorských prác pre projekt 
Reštaurovania Mladušských čepcov z Východnej, ev. č. 229/II, 782/II, 1368/II, 
1369/II. Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, č. 
projektu 21-541-05539.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonané reštaurátorské práce na diele zaplatí 
zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy. 

 
Čl. III. 

Doba a miesto vykonania diela 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v Čl. II. a odovzdať ho objednávateľovi 
v lehote do 15. 5. 2022. 

2. Objednávateľ je povinný sprístupniť zhotoviteľovi zbierkové predmety, na ktorých sa 
má vykonať dielo – reštaurátorské práce – najneskôr do 5 dní od podpísania tejto 
zmluvy. Odovzdanie a prevzatie zbierkových predmetov obidve strany potvrdia 
v odovzdávacom protokole, ktorý sa stane súčasťou tejto zmluvy. 



3. Po vykonaní diela v termíne podľa bodu 1 tohto článku zhotoviteľ je povinný 
odovzdať hotové dielo objednávateľovi, ktorú skutočnosť potvrdia obidve zmluvné 
strany v preberacom protokole, ktorý sa stane súčasťou tejto zmluvy. 
Preberací protokol musí obsahovať: 

a) zoznam prebraných diel a ich stav, 
b) dátum a podpis zástupcov oboch zmluvných strán. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred 
odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela. 

 
Čl. IV. 

Zmluvná cena, platobné podmienky 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene vo výške              (slovom eur). 
Dohodnutá cena je cenou konečnou a jej zmena je prístupná len po predchádzajúcej 
písomnej dohode oboch zmluvných strán. 

2. Objednávateľ vyplatí sumu zhotoviteľovi v dvoch častiach. Prvú časť             
z dohodnutej sumy           ako zálohu na nákup materiálu potrebného na reštaurovanie 
a zvyšných              z dohodnutej sumy          po vykonaní diela. Zvyšná časť 
dohodnutej sumy bude vyplatená na účet zhotoviteľa do 30. 6. 2022. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať nasledujúce reštaurátorské práce a procesy: 
a) vykonanie reštaurátorského výskumu na zbierkových predmetoch pred začatím 

reštaurátorských prác za účelom presného zistenia aktuálneho stavu 
zbierkových predmetov s využitím najnovších odborných postupov 
a nedeštruktívnych metód výskumu 

b) spracovanie návrhu na reštaurovanie zbierkových predmetov obsahujúci 
technologický postup reštaurátorských prác na základe reštaurátorského 
výskumu s uvedením navrhovaných materiálov na reštaurovanie, 

c) realizácia reštaurovania podľa návrhu na reštaurovanie zbierkových 
predmetov, 

d) vyhotovenie záznamu o reštaurovaní zbierkových predmetov vrátane určenia 
režimu ďalšieho využívania zbierkových predmetov z hľadiska ich ochrany 
a nevyhnutných prevádzkových a klimatických podmienok 

e) obrazová dokumentácia z priebehu a výsledku reštaurovania zbierkových 
predmetov. 

4. V prípade, že pri preberaní diela bolo zistené, že dielo má nedostatky, objednávateľ 
zhotoviteľovi vyplatí zvyšnú dohodnutú sumu, až po ich odstránení. 

 
 
 

Čl. V. 
Povinnosti zmluvných strán 

 
1. Objednávateľ je povinný 
a) protokolárne odovzdať dielo zhotoviteľovi za účelom vykonania reštaurátorských prác 

v termíne dohodnutom v tejto zmluve, 
b) poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri vykonaní diela na základe 

písomnej požiadavky a v rozsahu určenom zhotoviteľom , 
c) objednávateľ je oprávnený kedykoľvek skontrolovať u zhotoviteľa či sú splnené 

podmienky ochrany a bezpečnosti prevzatého zbierkového predmetu, 



d) zhotovené dielo protokolárne prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu   

2. Zhotoviteľ je povinný 
a) vykonať dielo v dohodnutom rozsahu podľa čl. II bod 1 tejto zmluvy riadne a včas 

podľa dohodnutých podmienok v tejto zmluve, 
b) vykonať dielo osobne, 
c) po prevzatí zbierkových predmetov, na ktorom bude dielo (reštaurátorské práce) 

vykonávať, zabezpečiť ochranu a starostlivosť o toto dielo v súlade so zákonom č. 
115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty 
a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 342/1998 
Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových 
predmetov v znení neskorších predpisov, ďalej zabezpečiť denný dozor, nočnú 
ochranu, dodržanie klimatických podmienok v priestoroch kde sa dielo bude 
vykonávať, dodržiavať predpísanú teplotu ovzdušia, vlhkosť, intenzitu osvetlenia 
a pod., 

d) bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi každú zmenu, ohrozenie, 
poškodenie alebo stratu prevzatých zbierkových predmetov, 

e) pristupovať k plneniu svojich povinností s odbornou starostlivosťou, v súlade s etikou 
reštaurátora a spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

f) pri vykonávaní diela spolupracovať s objednávateľom, 
g) dbať o to, aby pri vykonaní činností vyplývajúcich z tejto zmluvy nevznikla 

objednávateľovi škoda; v prípade vzniku škody za túto zodpovedá zhotoviteľ, 
h) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu svojho 

obchodného mena, sídla, adresy a pod., 
i)  umožniť objednávateľovi kedykoľvek prístup k prevzatým zbierkovým predmetom za 

účelom preskúmania podmienok ochrany a bezpečnosti prevzatého diela, 
j) dodržiavať autorské práva týkajúceho sa zbierkových predmetov a za ich porušenie 

niesť zodpovednosť, 
k) zhotoviteľ nesmie: 
- bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa s prevzatými zbierkovými 

predmetmi s výnimkou dohodnutého rozsahu reštaurátorských prác akýmkoľvek iným 
spôsobom disponovať, tento premiestňovať, prenajímať, požičiavať iným osobám 
a pod.,  

- nesmie na prevzatom diele realizovať akékoľvek iné zmeny nad dohodnutý rozsah 
reštaurátorských prác, 

- bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa vyhotovovať pohľadnice, 
tlačoviny, fotografie, diapozitívy a iné reprodukcie prevzatých zbierkových predmetov 
za účelom ich reprodukovania, zverejňovania alebo na akékoľvek iné účely a toto 
nesmie umožniť ani tretím osobám. 

 
 

Čl. VI. 
Reklamácie a zodpovednosť za vady 

 
1. Pri nekvalitnom prevedení reštaurátorských prác má objednávateľ právo: 
- požadovať bezplatné odstránenie vady alebo, 
- požadovať zľavu zo zmluvnej ceny alebo, 
- odstúpiť od tejto zmluvy. 
2. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za vady v zmysle príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka. 



3. Záručná doba na zhotovené dielo je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu 
preberacieho protokolu. 

4. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v priebehu záručnej doby 
najneskôr v lehote do 30 dní od písomnej reklamácie, pokiaľ zmluvné strany sa 
nedohodnú inak. 

 
 
 

Čl. VII. 
Sankcie 

 
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia a neodovzdá zhotovené dielo 

objednávateľovi v dobe dohodnutej touto zmluvou, objednávateľ môže od neho 
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny za každý deň 
omeškania. 

2. V prípade dodania vadného diela objednávateľ môže požadovať od zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu až do výšky 100 % zmluvnej ceny. 

3. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady diela v lehote podľa čl. VI. bod 4 tejto 
zmluvy, objednávateľ môže požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo zmluvnej 
ceny za každý deň omeškania. 

4. V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s platením, zhotoviteľ môže požadovať od 
neho úrok z omeškania vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 

5. Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 
súčinnosti. 

6. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ ani objednávateľ nezbavuje povinnosti 
splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradiť škodu 
tým spôsobenú, a to aj škodu presahujúcu zmluvnú pokutu. 

 
 
 

Čl. VIII. 
Skončenie zmluvy 

 
Zmluvný vzťah je možné skončiť: 

1. písomnou dohodou zmluvných strán, 
2. odstúpením objednávateľa od zmluvy z dôvodu, ak zhotoviteľ poruší svoje zmluvné 

povinnosti podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie zmluvných povinnosti 
zhotoviteľa sa považuje najmä porušenie povinnosti uvedených v čl. 5 bod 2 tejto 
zmluvy, 

3. odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody voči 
zhotoviteľovi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Čl. IX. 
Všeobecné záverečné ustanovenia 

 
1. Prílohami tejto zmluvy sú: Zoznam zbierkových predmetov (príloha č.1), Protokol 

o odovzdaní a prevzatí zbierkových predmetov (príloha č.2), Návrhy na reštaurovanie 
zbierkových predmetov ev. č. 229/II, 782/II, 1368/II, 1369/II (prílohy č. 3 – 6).  

2. Zmena tejto zmluvy je možná len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán 
formou dodatku. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť 
dňom nasledujúcom po dni je prvého zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

4. Objednávateľ a zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s obsahom tejto zmluvy pred jej 
podpísaním podrobne oboznámili, že mu porozumeli a nižšie potvrdzujú podpisom. 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, jeden pre 
zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
V Ružomberku, dňa 22. 11. 2021 
 
 

       
 
 
 
...................................................................  ............................................................ 

PaedDr. Michal Kovačic, PhD.    Mgr. art. Anna Blonska 
riaditeľ            (Za zhotoviteľa) 
Liptovské múzeum  
(Za objednávateľa) 
 
 



Príloha č. 1    
k Zmluve o dielo č. ZOD18/2021 

 
Zoznam zbierkových predmetov  

 
 

Názov     ev. č.             počet kusov 
           

1. Čepiec čierny pre ženu  229/II       1ks  
2. Čepiec mladuchy   782/II     1ks 
3. Čepiec pre mladuchu   1368/II     1ks 
4. Čepiec na čepčenie mladuchy  1369/II     1ks 

 
Celkom 4 kusy predmetov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ................................................................... 

PaedDr. Michal Kovačic, PhD. 
riaditeľ  

     Liptovského múzea 
 
 
 



Príloha č. 2   
k Zmluve o dielo č. ZOD18/2021 

 

PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ ZBIERKOVÝCH PREDMETOV  

k Zmluve o dielo  č. ZOD18/2021 zo dňa uzavretou medzi: 
 
Mgr. art. Anna Blonska 
Adresa:  
Kontakt:  
(ako zhotoviteľ) 
 
a  
 
Liptovské múzeum  
Námestie Š. N. Hýroša 10 
034 50 Ružomberok 
Zastúpené: PaedDr. Michal Kovačic, PhD., riaditeľ 
(ako objednávateľ) 
 
za účelom: odovzdania a prevzatia zbierkových predmetov na vykonanie 
reštaurátorských prác. 
 
Dňa .............................. objednávateľ odovzdáva a zhotoviteľ preberá zbierkové predmety 
podľa Zoznamu zbierkových predmetov uvedených v prílohe č. 1 k Zmluve o dielo č. 
ZOD18/2021 v celkovom počte 4 ks a to v stave nepoškodenom. 
 
Za objednávateľa odovzdal: /meno, priezvisko, funkcia/  
Mgr. Kristína Falťanová, kurátor – etnológ Liptovského múzea 
 
 
Za zhotoviteľa prevzal: /meno, priezvisko, funkcia/ 
Mgr. art. Anna Blonska, reštaurátor 
 
 
 
Miesto a dátum odovzdania a prevzatia: v Ružomberku, ........................... . 
 
 
 
 
 
.................................................................          ........................................................... 

za objednávateľa      za zhotoviteľa 



Vrátenie zbierkových predmetov (diel): 
 
Dňa ........................... zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá zbierkové predmety 
podľa Zoznamu zbierkových predmetov uvedených v prílohe č. 1 k Zmluve o dielo č. 
ZOD18/2021 v celkovom počte 4 ks. Dielo bolo zrealizované podľa návrhov na reštaurovanie 
a so spôsobom vykonania prác súhlasíme. 
                               
Za zhotoviteľa odovzdal: /meno, priezvisko, funkcia/ 
 
..................................................................................................................... 
 
 
Za objednávateľa prevzal: /meno, priezvisko, funkcia/  
 
.................................................................................................................... 
 
 
 
Miesto a dátum odovzdania a prevzatia:   
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................................... .......................................................... 

  za zhotoviteľa     za objednávateľa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 3 
K Zmluve o dielo č. ZOD18/2021 

 
Návrh na reštaurovanie zbierkového predmetu 

 
( v zmysle Prílohy č. 22 k výnosu č. MK-2544/2015-110/11648) 

 
 
 
Názov múzea: Liptovské múzeum v Ružomberku 
  
Číslo návrhu na reštaurovanie zbierkového predmetu* : RN/R/7/2021 
 
Názov zbierkového predmetu* : Čepiec čierny pre ženu 
 
 
Evidenčné číslo zbierkového predmetu: 229/II 
 
Prírastkové číslo zbierkového predmetu: LH 1962/0936 
 
Charakteristika reštaurátorského výskumu a opis jeho vykonania vrátane inventarizácie, 
odôvodnenia a vyhodnotenia prípadných sond, podrobné vyhodnotenie reštaurátorského 
výskumu:  
 
Na základe vizuálnej obhliadky, na základe množstva viditeľných poškodení a zhodnotenia 
diela in situ, po dohode s reštaurátorom navrhujeme komplexné reštaurovanie zbierkové 
predmetu. Na základe množstva viditeľných poškodení, navrhuje sondážny výskum v ateliéry. 
Vyžaduje si to komplexný reštaurátorský zásah. 
 
Zhodnotenie aktuálneho technického stavu a charakteristiku vedeckých a umeleckých hodnôt 
zbierkového predmetu:  

Čepiec je znečistený najmä neviazaným depozitom. Ozdobné prvky sú poškodené, znečistené 
a zdeformované, časť môže byť uvoľnená, poškodená alebo chýbať (rozsah poškodení 
prípadne chýbajúcich prvkov bude známy po kompletnom reštaurátorskom prieskume).  

 
Základný cieľ, charakteristika a rozsah reštaurovania zbierkového predmetu:  
 
Základným cieľom je reštaurovaním prinavrátiť jeho pôvodnú estetickú hodnotu a ochrániť 
kultúrneho dedičstva, ktoré Liptovské múzeum spravuje.  
Bude potrebné vyčistenie predmetu – odstránenie viazaných a neviazaných depozitov, 
zafixovanie uvoľnených poškodených a zdeformovaných ozdobných prvkov. Celkové 
vytvarovanie predmetu.  



 
Návrh postupu, technológie reštaurovania zbierkového predmetu a ich zdôvodnenie:  
 
Na základe vizuálnej obhliadky a primárne viditeľných poškodení, navrhuje:  

- Čistenie textilnej časti a ozdobných prvkov  
- Fixácia ozdobných prvkov 
- Navrátenie pôvodného stavu a rehabilitácie zbierkového predmetu 

 
Obrazová dokumentácia zbierkového predmetu je súčasťou tohto dokumentu. 
 
Meno, priezvisko, funkcia, dátum a podpis odborného zamestnanca alebo osoby, ktorá 
vypracovala návrh na reštaurovanie zbierkového predmetu: 
 
 

 
 

Mgr. Rastislav Molda, PhD.  
      historik, kurátor umelecko-historických zbierok 
        13.4.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 4 
K Zmluve o dielo č. ZOD18/2021 

 
Návrh na reštaurovanie zbierkového predmetu 

 
( v zmysle Prílohy č. 22 k výnosu č. MK-2544/2015-110/11648) 

 
 
 
Názov múzea: Liptovské múzeum v Ružomberku 
  
Číslo návrhu na reštaurovanie zbierkového predmetu* : RN/R/6/2021 
 
Názov zbierkového predmetu* : Čepiec mladuchy 
 
 
Evidenčné číslo zbierkového predmetu: 782/II 
 
Prírastkové číslo zbierkového predmetu: LH 1965/1298 
 
Charakteristika reštaurátorského výskumu a opis jeho vykonania vrátane inventarizácie, 
odôvodnenia a vyhodnotenia prípadných sond, podrobné vyhodnotenie reštaurátorského 
výskumu:  
 
Na základe vizuálnej obhliadky, na základe množstva viditeľných poškodení a zhodnotenia 
diela in situ, po dohode s reštaurátorom navrhujeme komplexné reštaurovanie zbierkové 
predmetu. Na základe množstva viditeľných poškodení, navrhuje sondážny výskum v ateliéry. 
Vyžaduje si to komplexný reštaurátorský zásah. 
 
Zhodnotenie aktuálneho technického stavu a charakteristiku vedeckých a umeleckých hodnôt 
zbierkového predmetu:  

Čepiec je znečistený najmä neviazaným depozitom. Ozdobné prvky sú poškodené, znečistené 
a zdeformované, časť môže byť uvoľnená, poškodená alebo chýbať (rozsah poškodení 
prípadne chýbajúcich prvkov bude známy po kompletnom reštaurátorskom prieskume).  

 
Základný cieľ, charakteristika a rozsah reštaurovania zbierkového predmetu:  
 
Základným cieľom je reštaurovaním prinavrátiť jeho pôvodnú estetickú hodnotu a ochrániť 
kultúrneho dedičstva, ktoré Liptovské múzeum spravuje.  
Bude potrebné vyčistenie predmetu – odstránenie viazaných a neviazaných depozitov, 
zafixovanie uvoľnených poškodených a zdeformovaných ozdobných prvkov. Celkové 
vytvarovanie predmetu.  



 
Návrh postupu, technológie reštaurovania zbierkového predmetu a ich zdôvodnenie:  
 
Na základe vizuálnej obhliadky a primárne viditeľných poškodení, navrhuje:  

- Čistenie textilnej časti a ozdobných prvkov  
- Fixácia ozdobných prvkov 
- Navrátenie pôvodného stavu a rehabilitácie zbierkového predmetu 

Obrazová dokumentácia zbierkového predmetu je súčasťou tohto dokumentu. 
 
Meno, priezvisko, funkcia, dátum a podpis odborného zamestnanca alebo osoby, ktorá 
vypracovala návrh na reštaurovanie zbierkového predmetu: 
 
 

 
 

Mgr. Rastislav Molda, PhD.  
      historik, kurátor umelecko-historických zbierok 
        1.4.2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 5 
K Zmluve o dielo č. ZOD18/2021 

 
Návrh na reštaurovanie zbierkového predmetu 

 
( v zmysle Prílohy č. 22 k výnosu č. MK-2544/2015-110/11648) 

 
 
 
Názov múzea: Liptovské múzeum v Ružomberku 
  
Číslo návrhu na reštaurovanie zbierkového predmetu* : RN/R/8/2021 
 
Názov zbierkového predmetu* : Čepiec pre mladuchu 
 
 
Evidenčné číslo zbierkového predmetu: 1368/II 
 
Prírastkové číslo zbierkového predmetu: LH 1967/0126 
 
Charakteristika reštaurátorského výskumu a opis jeho vykonania vrátane inventarizácie, 
odôvodnenia a vyhodnotenia prípadných sond, podrobné vyhodnotenie reštaurátorského 
výskumu:  
 
Na základe vizuálnej obhliadky, na základe množstva viditeľných poškodení a zhodnotenia 
diela in situ, po dohode s reštaurátorom navrhujeme komplexné reštaurovanie zbierkové 
predmetu. Na základe množstva viditeľných poškodení, navrhuje sondážny výskum v ateliéry. 
Vyžaduje si to komplexný reštaurátorský zásah. 
 
Zhodnotenie aktuálneho technického stavu a charakteristiku vedeckých a umeleckých hodnôt 
zbierkového predmetu:  

Čepiec je znečistený najmä neviazaným depozitom. Ozdobné prvky sú poškodené, znečistené 
a zdeformované, časť môže byť uvoľnená, poškodená alebo chýbať (rozsah poškodení 
prípadne chýbajúcich prvkov bude známy po kompletnom reštaurátorskom prieskume).  

 
Základný cieľ, charakteristika a rozsah reštaurovania zbierkového predmetu:  
 
Základným cieľom je reštaurovaním prinavrátiť jeho pôvodnú estetickú hodnotu a ochrániť 
kultúrneho dedičstva, ktoré Liptovské múzeum spravuje.  
Bude potrebné vyčistenie predmetu – odstránenie viazaných a neviazaných depozitov, 
zafixovanie uvoľnených poškodených a zdeformovaných ozdobných prvkov. Celkové 
vytvarovanie predmetu.  



 
Návrh postupu, technológie reštaurovania zbierkového predmetu a ich zdôvodnenie:  
 
Na základe vizuálnej obhliadky a primárne viditeľných poškodení, navrhuje:  

- Čistenie textilnej časti a ozdobných prvkov  
- Fixácia ozdobných prvkov 
- Navrátenie pôvodného stavu a rehabilitácie zbierkového predmetu 

 
Obrazová dokumentácia zbierkového predmetu je súčasťou tohto dokumentu. 
 
Meno, priezvisko, funkcia, dátum a podpis odborného zamestnanca alebo osoby, ktorá 
vypracovala návrh na reštaurovanie zbierkového predmetu: 
 
 

 
 

Mgr. Rastislav Molda, PhD.  
      historik, kurátor umelecko-historických zbierok 
        13.4.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 6 
K Zmluve o dielo č. ZOD18/2021 

 
Návrh na reštaurovanie zbierkového predmetu 

 
( v zmysle Prílohy č. 22 k výnosu č. MK-2544/2015-110/11648) 

 
 
 
Názov múzea: Liptovské múzeum v Ružomberku 
  
Číslo návrhu na reštaurovanie zbierkového predmetu* : RN/R/9/2021 
 
Názov zbierkového predmetu* : Čepiec na čepčenie mladuchy 
 
 
Evidenčné číslo zbierkového predmetu: 1369/II 
 
Prírastkové číslo zbierkového predmetu: LH 1967/0127 
 
Charakteristika reštaurátorského výskumu a opis jeho vykonania vrátane inventarizácie, 
odôvodnenia a vyhodnotenia prípadných sond, podrobné vyhodnotenie reštaurátorského 
výskumu:  
 
Na základe vizuálnej obhliadky, na základe množstva viditeľných poškodení a zhodnotenia 
diela in situ, po dohode s reštaurátorom navrhujeme komplexné reštaurovanie zbierkové 
predmetu. Na základe množstva viditeľných poškodení, navrhuje sondážny výskum v ateliéry. 
Vyžaduje si to komplexný reštaurátorský zásah. 
 
Zhodnotenie aktuálneho technického stavu a charakteristiku vedeckých a umeleckých hodnôt 
zbierkového predmetu:  

Čepiec je znečistený najmä neviazaným depozitom. Ozdobné prvky sú poškodené, znečistené 
a zdeformované, časť môže byť uvoľnená, poškodená alebo chýbať (rozsah poškodení 
prípadne chýbajúcich prvkov bude známy po kompletnom reštaurátorskom prieskume).  

 
Základný cieľ, charakteristika a rozsah reštaurovania zbierkového predmetu:  
 
Základným cieľom je reštaurovaním prinavrátiť jeho pôvodnú estetickú hodnotu a ochrániť 
kultúrneho dedičstva, ktoré Liptovské múzeum spravuje.  
Bude potrebné vyčistenie predmetu – odstránenie viazaných a neviazaných depozitov, 
zafixovanie uvoľnených poškodených a zdeformovaných ozdobných prvkov. Celkové 
vytvarovanie predmetu.  



 
Návrh postupu, technológie reštaurovania zbierkového predmetu a ich zdôvodnenie:  
 
Na základe vizuálnej obhliadky a primárne viditeľných poškodení, navrhuje:  

- Čistenie textilnej časti a ozdobných prvkov  
- Fixácia ozdobných prvkov 
- Navrátenie pôvodného stavu a rehabilitácie zbierkového predmetu 

 
Obrazová dokumentácia zbierkového predmetu je súčasťou tohto dokumentu. 
 
Meno, priezvisko, funkcia, dátum a podpis odborného zamestnanca alebo osoby, ktorá 
vypracovala návrh na reštaurovanie zbierkového predmetu: 
 
 

 
 

Mgr. Rastislav Molda, PhD.  
      historik, kurátor umelecko-historických zbierok 
        1.4.2020 
 
 
 
 
 
 

 


