Správa z rokovania výkonného výboru ACE – Záhreb – 10./11. 10. 2014
Rokovanie výboru v Záhrebe sa uskutočnilo na pozvanie Chorvátskej komory architektov pri
príležitosti 10. výročia založenia samostatnej komory architektov Chorvátska.
Rokovanie sa konalo po dvoch telefonických rokovaniach výkonného výboru – 29. júl a 5. september.
Po odsúhlasení programu, bol odsúhlasený záznam a uznesenia z ostatného rokovania výkonného
výboru 13. júla v Bruseli a záznamy s telefonických výkonných výborov z 29. Júla a 5. Septembra.
Financie – David Falla (pokladník ACE – UK) predstavil návrh rozpočtu na rok 2015 a spomenul veľkú
efektivitu sekretariátu a skutočnosť, že už 5 rokov sa rozpočet nezvyšuje, čo začína byť kritické pre
fungovania ACE. Po odchode Dominique Depasse bol na základe výberu v konkurze prijatý Gerardo
Ambrosecchia ako zamestnanec sekretariátu na post pracovníka pre administratívu a komunikáciu.
Členské záležitosti:
- Riešili sa členské záležitosti Poľska a Grécka s potrebou ďalšieho rokovania s oboma členmi.
Krízový zoznam/postup – bol spracovaný, odsúhlasený finančnou komisiou a bude minimálne raz
ročne podľa neho kontrola výkonným výborom aj finančnou komisiou.
Sponzorstvo – bol vypracovaný návrh sponzorskej politiky. VV odsúhlasil ďalšie pokračovanie prác na
návrhu s presnejším vymedzením niektorých pojmov.
Sektorálna štúdia. – Obdržané ponuky na vytlačenie sú neakceptovateľné. Štúdia bude k dispozícii na
webe a prípadne na individuálne požiadanie na vytlačenie.
Logo – práce na logu pozastavené vzhľadom na potrebu doriešenia bankrotu spoločnosti
vypracúvajúcej web ACE. Pokračovanie formou grafických spoločností, po diskusii s komunikačnou
komisiou.
Návšteva u Chorvátskeho ministra konštrukcií - Luciano Lazzari, Sara van Rompaey a Ian Pritchard
absolvovali krátku návštevu u Chorvátskeho ministra konštrukcií. Podľa vyjadrenia Luciana Lazzariho,
predstavil pozície ACE k direktíve o profesijnej kvalifikácii, ku kontinuálnemu profesijnému
vzdelávaniu a k direktíve o verejnom obstarávaní.
Vnútorné predpisy - výkonný výbor vzal na vedomie revidovaný návrh právnika a zmenu v návrhu
vnútorných predpisov. Zdržanie sa hlasovania nebude považované za pozitívne/negatívne hlasy – ale
vyčlenené z kvóra.
Hlavné koordinačné rokovanie. Správa z rokovania bola vzatá ne vedomie s pripomienkou, že je
potrebná väčšia účasť vedúcich pracovných skupín.
ACE manifesto – dopracovanie. Chabá reakcia členov ACE. Nasledovala diskusia o ukončených
častiach a častiach potrebných na dopracovanie.
Oblasť 1 - Prístup k profesii
- Politická pozícia manifesta týkajúca sa EU medzinárodných štandardov výuky má byť dopracovaná
do valného zhromaždenia ACE.
- Direktíva o profesijnej kvalifikácii a jej prehodnotenie. Správa o rokovaní s vedúcim odboru
„voľného pohybu profesionálov“ v generálnom direktoriáte vnútorného trhu a služieb – pánom
Martinom Frohnom.
- Otázky a záležitosti regulácie – potrebné dopracovanie lexikónu a diskusia o španielskej štúdii
preukazujúcej nesúvislosti medzi cenou a automatickým zvýšením dopytu.
- Mimoriadna časť VZ v novembri – prerokoval sa program mimoriadnej časti.
Oblasť 2. - Výkon profesie
- Implementácia direktívy o verejnom obstarávaní. Pracovná skupina získava informácie o postupe
implementácie v členských krajinách. Vypracovala odporúčací dokument v 10 bodoch.
Politické stanovisko pre ACE manifesto _ základný koncept bol vypracovaný.
- Rozsah služieb – v Bruseli prebehlo rokovanie pracovnej skupiny aj s príspevkom generálnych
direktoriátov TRHU a PODNIKOV a PRIEMYSLU.
Tematická oblasť 3. Zodpovedná architektúra

- Znižovanie spotreby energie – spracované Politické stanovisko ACE.
- Vykazovanie dát o energetických parametroch budov. Slabá účasť členských krajín v pracovnej
skupine.
- Urbánna brožúra – bude pripravená na zhromaždenie ACE – EFAP – Talianska komora v Miláne
v novembri
- Bola podaná krátka informácia o projektoch financovaných EU.
Horizontálna koordinácia. Prebehla diskusia o odchádzajúcich členoch z výkonného výboru a ich
postoch.
Budúci výbor: 27. november 2014 pred Valným zhromaždením ACE.
Správu predkladá
Martin Drahovský

