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Váš list značky / zo dňa Naša značka Vybavuje v Ružomberku 
 /2012 Z. Babicová/044/5222485   
 
 
 
Vec: Prihláška na odborný seminár Reštaurovanie materiálov - drevo, kameň textil – 
a predstavenie nových trendov v ich povrchových úpravách 
 
 
 Vážená pani, vážený pán! 
 
 Liptovské múzeum v Ružomberku, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho 
kraja pripravujú odborný seminár s názvom Reštaurovanie materiálov - drevo, kameň textil – 
a predstavenie nových trendov v ich povrchových úpravách, organizovaný pri príležitosti 100 - tého 
výročia založenia Liptovského múzea v Ružomberku a 40 – teho výročia položenia základného 
kameňa Múzea liptovskej dediny v Pribyline. 
 

Cieľom seminára je predstaviť najnovšie trendy v oblasti konzervovania a reštaurovania 
a predstaviť odbornej verejnosti špičkového európskeho majstra a školiteľa v umeleckom 
vzdelávaní a reštaurovaní Giuliana Barbona. 
 
Termín: 8. – 9. október 2012 od 9.00 – 17.00 hod. 
Miesto: Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku (Partizánska 53, 033 01 Liptovský Hrádok) 
Registračný poplatok: 10,- € 
 
Záväznú prihlášku prosíme zaslať najneskôr do 17.9.2012 poštou alebo e-mailom na adresu: 
 
Národopisné múzeum  
Partizánska 53 
033 01 Liptovský Hrádok 
alebo e-mailom: marketing@liptovskemuzeum.sk 
 
Náklady na stravu, dopravu a ubytovanie účastníkom odborného seminára hradí vysielajúca 
organizácia. 
 
 
S pozdravom,       PhDr. Iveta Zuskinová 
        poverená riadením  

Liptovského múzea v Ružomberku 
 
Príloha: 
Bližšie informácie k obsahovému zameraniu odborného seminára 
Záväzná prihláška 
Profesijný životopis  - GIULIANO BARBON 
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Obsahové zameranie odborného seminára 
 
Názov: 
 
Reštaurovanie materiálov - drevo, kameň textil – a predstavenie nových trendov v ich 
povrchových úpravách 
 
Termín: 8. – 9. október 2012  
 
Miesto konania: priestory historického objektu Soľného úradu – sídlo Národopisného múzea 
v Liptovskom Hrádku (Partizánska 53, 033 01 Liptovský Hrádok) 
 
Cieľová skupina: odborný seminár je určený pre odborných pracovníkov múzeí, konzervátorov, 
reštaurátorov 
 
Cieľ odborného seminára: cieľom seminára je predstaviť najnovšie trendy v oblasti konzervovania 
a reštaurovania a predstaviť odbornej verejnosti špičkového európskeho majstra a školiteľa 
v umeleckom vzdelávaní a reštaurovaní Giuliana Barbona 
 
Časový harmonogram: 
 

1. deň ( 8. október 2012) 
 
9:00 – 9:30  prezentácia účastníkov 
9:30 - 12.45  Dopoludňajší blok 
9:30 – 11:00  COLOR Company, s.r.o. 
11:00 – 11:30  prestávka na kávu, krátka prehliadka múzea 
11:30 – 12:45  BMC Brno s.r.o. 
12:45 – 13:45  Obed 
13:45 – 17:00  Popoludňajší blok 
13:45 – 15:00  REMMERS CZ, s.r.o. 
15:00 – 17:00 Prezentácia praktickej ukážky ochrany kamenného muriva a odvlhčovania na 

objekte ranogotického kostola v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline 
 
2. deň ( 9. október 2012) 
 
9:00 – 9:30  prezentácia účastníkov 
9:30 - 12.45  Dopoludňajší blok 
9:30 – 10:30  SirColor, s.r.o.  
10:30 – 10:45  prestávka na kávu 
10:45 – 12:45 Praktické ukážky odborného experta a majstra v umeleckom vzdelávaní 

a reštaurovaní Giuliana Barbona 
12:45 – 13:45  Obed 
13:45 – 17:00  Popoludňajší blok 
13:45 – 17:00 Praktické ukážky odborného experta a majstra v umeleckom vzdelávaní 

a reštaurovaní Giuliana Barbona 
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Zúčastnené subjekty, prednášajúci, prezentované témy a produkty: 
 
Za spoločnosť COLOR Company, s.r.o.: 
 

Prednášajúci: Ing. Dušan Buček, Bc. Radoslav Rizner, Ján Ďuriš 
 

Prezentované produkty:  
HR Prof – transparentný protipožiarny náter na drevo 
Olej NATUR – prírodný impregnačný olej na drevo a kameň 
KROVSAN Profi – fungicídna a insekticídna ochrana dreva 
Odstraňovač starých náterov EXTRA 

 
Za spoločnosť REMMERS CZ, s.r.o.: 
(distribúcia a poradenstvo produktov firiem Remmers, ACC silicones a HT silicones) 
 

Prednášajúci: Ing. Pavel Šťastný 
 

Prezentované témy: 
- čistenie kameňa a omietok (chemické, mechanické, peelingové) 
- sanácia vlhkého a zasoleného muriva (odsoľovanie, omietanie, izolácia) 
- spevňovanie a hydrofóbna ochrana kameňa, muriva a omietok 
- spojivá mált, tmelenie a škárovanie kameňa 

 
Za spoločnosť Ivan Stankovič – JASTI:  
(zastúpenie spoločnosti BMC Brno na Slovensku) 
 

Prednášajúci: Milan Kátovský 
 

Prezentované témy: 
- využitie a účinnosť kyslíkového absorbéra pre muzeálne účely 

 
Za spoločnosť SirColor, s.r.o.: 
 

Prednášajúci: Ľudovít Herda, Giuliano Barbon 

Prezentované výrobky a ukážky práce s nimi: 

- profesionálne ošetrovacie výrobky na drevo a historický nábytok od výrobcu Borma Wash, 
praktická ukážka povrchových úprav prezentovanými výrobkami (moridlá, vosky, oleje, 
tmely, šelaky, patiny, reštaurátorské pomôcky) 

 

Odborný garant:  
Tibor Kováč, umelecký reštaurátor Liptovského múzea v Ružomberku 
Tel: 0915/ 956 339, 044/5222 486, tibor-restauro@azet.sk 
Organizácia odborného seminára:  
Mgr. Zuzana Babicová, marketingový, programový a PR manažér 
Tel: 0907 733 111, 044/5222 486, marketing@liptovskemuzeum.sk,  
Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku, Partizánska 53, 033 01 Liptovský Hrádok 
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Záväzná prihláška 

 
 
 
Záväzne sa prihlasujem na odborný seminár Reštaurovanie materiálov - drevo, kameň textil – a 

predstavenie nových trendov v ich povrchových úpravách, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. – 9. 

októbra 2012 v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku (Partizánska 53, 033 01 Liptovský 

Hrádok). 

 

Meno, priezvisko, titul: ................................................................................................... 

Organizácia:   ................................................................................................... 

Názov, adresa, tel., e-mail vysielajúcej organizácie  

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

 

Program odborného seminára je naplánovaný na dva dni. V prípade záujmu o vybrané témy, je 
možné zúčastniť sa seminára len jeden deň. 
 
Prihlasujem sa na seminár v termíne (zakrúžkujte vybraný termín): 
 
v termíne: 8. – 9. október 2012 áno 

v termíne: 8. október 2012  áno 

v termíne: 9. október 2012  áno 

 

Mám záujem o rezerváciu ubytovania (penzión Lodenica, 25 €/dvojposteľová izba/noc, 

http://www.penzionlodenica.sk/cennik.php), v termíne:....................................................... 

 

Registračný poplatok na kurz uhradím v hotovosti pri registrácii na odborný seminár. 

 

 

Dátum:       Podpis: 
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PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS  - GIULIANO BARBON  
 
 

Giuliano BARBON sa narodil 3.02.1957 v Arcade, v Taliansku. Žije aj s rodinou v Nervese neďaleko 
Trevisa, na ulici Grenze č. 13. Dlhodobo sa venuje reštaurovaniu povrchov z dreva, zláteniu 
a lakovaniu, ako aj práci odborného experta a majstra/školiteľa v umeleckom vzdelávaní.  
Svoju vášeň pre prácu s drevom zdedil po svojom dedovi a otcovi a už od malička bol učňom v ich 
remeselnej a umeleckej dielni. Navštevoval Strednú odbornú školu „Giorgi“ v Trevise a osvojil si 
technické kreslenie. Neskôr pokračoval v štúdiu na  Vyššej strednej škole s umeleckým zameraním 
v Trevise a následne na to študoval manažérsky kurz pre malé a stredné hotelové zariadenia „Food 
for All Academy“ v Cádize, v Španielsku.  
V roku 1979, ako 23 ročný, po rôznych pracovných skúsenostiach v oblasti reštaurovania a práce 
s nábytkom, spolupracoval s umeleckými remeselníkmi v Benátskej oblasti, pričom vykonával 
reštaurátorské práce v bývalých šľachtických sídlach v okolí miest Treviso, Benátky, v rôznych 
štátnych inštitúciách, obecných budovách, antikvariátoch a pracoval aj na zákazkách pre súkromné 
osoby. 
Navštevoval rôzne kurzy techník kreslenia, zaujímal sa aj o výtvarnú techniku na báze využitia 
vajec. Prácou pre rôzne umelecké a remeselné dielne v Benátkach sa postupne zdokonaľoval 
v technike zlátenia a lakovania, pričom tieto techniky neskôr často využíval pri svojej umeleckej 
činnosti. Študovaním starých textov (diel nábytkárskych majstrov Cenniniho, Bonanniho, atď.) si 
osvojil historické techniky a prednostne používal pri svojej práci kvalitné a opätovne využiteľné 
výrobky, ktoré dokonale vyhovovali požiadavkám rôznych historických epoch, čím sa zároveň snažil 
dosiahnuť čo najlepší výsledok svojej reštaurátorskej práce.  
Okrem iných kurzov sa zúčastnil aj kurzu pod vedením umeleckého majstra Moza, ktorý je 
významným reštaurátorom Odborného inštitútu správy a zachovania kultúrnych pamiatok 
v Lancenigu, so špecializáciou na práce s drevom. Neskôr sa venoval aj práci s intarziami, rôznym 
reštaurátorským prácam a konzervovaniu umeleckých pamiatok s využitím materiálov, náterov, 
voskov, spevňujúcich prostriedkov a iných výrobkov, ktoré sú blízke starým a pôvodným patinám.  
Od roku 1980 do 1983 pôsobil v regióne Marche a v Toskánsku, kde spolupracoval s mnohými 
majstrami svojho remesla a tým sa ďalej zdokonaľoval v používaní rôznych umeleckých 
a reštaurátorských techník a zároveň sa venoval aj výskumu v tejto oblasti. Od roku 2004 až po 
súčasnosť pracuje ako školiteľ a umelecký majster pre  “ F.S.E.“ (Európsky sociálny fond) v 
odbornej funkcii „spolupracovník a reštaurátor pamiatok kultúrneho dedičstva“. Aktuálne sa 
zúčastňuje prác na projekte „ARCHE“, ktorý sa zaoberá reštaurovaním, konzervovaním 
a katalogizáciou historických diel v rámci Európy. Zároveň dlhodobo aktívne spolupracuje 
s talianskou firmou BORMA, ktorá je výrobcom materiálov pre reštaurátorské práce a zlátenie a to 
ako technický poradca a majster/školiteľ. Pre firmu BORMA vedie ako odborný expert rôzne kurzy 
a semináre, ktoré sú organizované v sídle firmy alebo v iných partnerských spoločnostiach a to ako 
v Taliansku, tak aj v zahraničí: v Moskve, Sv. Peterburgu, v Indii, ale aj na Slovensku.  
Na internetovej stránke firmy BORMA (www.bormawachs.com v sekcii: academy/gallery/restauro) 
je možné vidieť na fotografiách príklady prác majstra Barbona v oblasti reštaurovania a zlátenia.  
 
 

 


