ACE Valné zhromaždenie 2015-04-17/18 Tallin.
Po úvodnom privítaní delegátov prezidentom Estónskych architektov Indrekom Allmannom
a prezidentom ACE Lucianom Lazzarim (IT), bol odsúhlasený program rokovania valného
zhromaždenia ACE, pozostávajúci z troch blokov
– Základné správy a rozpočet;
- Špeciálna časť venovaná odbornej téme;
- Správy koordinátorov pracovných skupín a diskusia o pracovných materiáloch.
V materiáloch, ktoré delegáti dostali bola výročná správa ACE.
- Prezident v krátkosti predstavil aktivity ACE od posledného Valného zhromaždenia
v novembri 2014. Medzi najzávažnejšie patrí prvé pracovné stretnutie skupiny zaoberajúcej
sa smerovaním ACE a previazaním programu a rozpočtu. Na základe pripomienok pracovnej
skupiny stratégie bol pripravený návrh pracovného plánu ACE pre rok 2014.
- Generálny sekretár – Ian Pritchard - predstavil rokovania na úrovni Európskej komisie
a rôznych direktorátov, ktorých sa zúčastnil.
- Paula Huotelin (FI) – pokladníčka ACE predstavila spolu so sekretariátom ACE
v grafickej forme rozpočet aj s prehľadom jeho vývoja za posledných 6 rokov. Výsledkom
bolo upozornenie, že vzhľadom na odstúpenie Poľska (teda aj strata členského pre ACE)
a nezvyšovanie rozpočtu v posledných 3 rokoch o pravidlami odsúhlasené 2% sa ACE
nachádza v kritickom rozpočtovom stave a rozpočet, ktorý pripravia na Valné zhromaždenie
v novembri môže predstavovať potrebu navýšenia členských príspevkov o 3-5%. Je
potrebné, aby členské krajiny počítali pri príprave svojich rozpočtov na rok 2016
s navýšenou čiastkou.
- V manifeste politikom – politickom stanovisku ACE – ktoré bolo rozpracované po voľbách
do parlamentu EU – boli odsúhlasené pozície ACE vzhľadom na zmenu v direktíve
o profesionálnej kvalifikácii na 5+2 roky.
Špeciálna časť.
Poobedňajšie rokovanie bolo venované odbornej téme renovácií a zodpovednosti
Prezentujúcimi rečníkmi boli
Guntis Pukitis štátny sekretár Lotyšska. Jednou z hlavných tém Lotyšského riadenia
Európskej komisie je Súťaživá Európa - Európa schopná súťaživosti.
Meniace sa podmienky – dokonca aj klimatické – vyzývajú k novým prístupom. Prírodné
podmienky a kultúrne dedičstvo Baltických krajín dávajú príležitosť preukázať svoj
potenciál a všetkým architektom preukázať svoju úlohu tvorcu a ochrancu nášho prostredia.
Triin OJARI – Riaditeľka Estónskeho múzea architektúry. Estónsko vzhľadom na svoju
ekonomickú silu/slabosť nikdy nedemolovalo mnoho budov. Plán Elia Saarinena na
prestavbu Tallinu z roku 1913 sa našťastie nikdy nerealizoval. Ostalo tak mnoho dedičstva,
ktoré po zmene režimu bolo potrebné rekonštruovať. Vďaka architektonickým súťažiam sa
podarilo zapojiť mnoho architektov. Popri zahraničných architektoch, mnoho miestnych
architektov zvíťazilo a získalo zákazky. Výsledkom sú rekonštrukcie objektov a štvrte
Rotermann a múzeum architektúry, v ktorom prebehlo Valné zhromaždenie ACE.
Mario Cucinella - Kreatívna empatia
Taliansky architekt – blízky spolupracovník Renza Piana predstavil svoje aktivity.

Skupina G124 na renováciu priestorov a spoločnosti vytvorená Renzom Pianom po získaní
mandátu Senátora.
Predstavené vstupy a realizácie projektov:
Kenzo Tange – Librino – juh Sicílie :
Nové mesto, bez patričnej infraštruktúry. Rozprávanie s ľuďmi – počúvanie ľudí –
empatické procesy. Hľadanie krásy v každom mieste a vzťahu - Rugby klub - mladí ľudia –
rodiny – stretnutia – blízko škola bez športovísk – prepojenie.
Budovanie vzťahov počas 6 mesiacov
Vytvorenie vzťahu medzi ihriskom a školou bez križovania s komunikáciou.
Práva a angažovanie ľudí a vlastníkov. Partneri vo vytváraní šťastia Happiness.
- Globálne čísla - udržateľnosť
Teraz budujeme 145Biliónov m2/rok
V budúcnosti iba polovicu 73 biliónov m2/rok. Hľadanie svojho budúceho postavenia.
- Energia
Príklady participatívnej architektúry v krajinách tretieho sveta.
Pedro Ravarra - Portugalsko
Projekt v Mozambiku.
Hľadanie formy na základe vzťahu k stromu – Baobab a Kešu.
Formy tehiel trojrozmerné dovoľujúce nepoužitie spojovacieho materiálu a vytvorenie
perforovaného múru. Formy mikropriestorov - tri budovy plus vodný rezervoár plus
administratívna budova.
Giuseppe
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Predstavenie sponzorov:
Simona Girodin – Techno
Margus Oja – Aeroc
Vystúpenie prezidenta UIA:
Esa Mohamed
Predstavenie súčasnej práce UIA a Malajzijskej ceny - Indexu Zelenej budovy
Privátna iniciatíva Začiatok 2008,
Angažovanie univerzít a ustanovenie Green Building Index 2009.
Súkromná spoločnosť s verejnou podporou.
Akreditačný panel a proces
4 stupne - Platinová zlatá strieborná a certifikovaná
5 kategórií
Elizabeth Chu Richter - Prezident AIA
Vedomosť – mena 21 storočia.
AIA začala kampaň o vplyve architektúry na náš každodenný život. 3 ročná kampaň
Druhá cesta zvýšiť vedomosť a transportovať vedomosť verejnosti.
Ako architekti a architektúra ovplyvňuje dopravu, zdravie atď.
Spolupráca s odborníkmi iných profesií. Výskum z odborníkmi a prezentácia,
Vedomostná komunita – konferencie na rôzne témy, AIA cena 100 000USD pre výskum
každé dva roky.
Práca s univerzitami na rôzne témy, napríklad - Ako redukovať stres.
Verejné zdravie v Rio de Janeiro

Program AIA - Znovu budovanie s prírodou.
Resiliency program
Spolupráca s Rockefeller centrom
AIA univerzita program – on line vedomosti
Jane Duncan -RIBA prezident – Internalizácia a odolnosť.
Prezentácia o príležitostiach práce v našom svete a treťom svete.
Čísla o množstve chudoby a zlom bývaní.
Čo robiť – pracovať na sociálnych programoch. Presvedčiť naše vlády pripojiť sa k
európskej etickej komunite.
Expertízna činnosť.
Byť sprostredkovateľom.
Pomáhať našim členom zvýšiť citlivosť voči nebezpečenstvu.
Budovať kapacitu a vedomosť v profesii.
Oblasť 1 – PRÍSTUP K PROFESII
Prezentoval Wolfgang Hack (DE)
PEER REWIEV nič sa neudialo komisia čaká na odpovede od vlád – ostáva veľmi krátky.
Dotazník o deregulovaní profesií – ako odpovedá vláda na dotazník
ENACA – prieskum 66 otázok ako registrovať architektov.
Notifikácia – od decembra elektronická notifikácia – nové štandardy od Komisie.
Asociácia Architektonických technológov. Požiadavka na rovnaký status ako Architekti.
Iniciatíva z GB.
Fabian Listeri ( SP) - CPD
Dôležitosť trvalého vzdelávania - mobilita
Registračné centrum CPD partnerov v Bruseli
Môžu sa registrovať len členovia ACE.
Proces: Súhlas s CPD smernicami ACE / Vyplnenie formulára.
Po registrovaní - Kontrola Kvality
Úroveň 1 - Hodnotenie dodaných programov
Úroveň 2 - Správy – výhrady architektov, ktorí CPD absolvovali
Registrácia systému dobrovoľná
Programy registrovaných budú sprístupnené z ACE web. Registrované kurzy budú platné po
celej Európe a všetci musia akceptovať ich absolvovanie.
Budúce stretnutie CPD - 21 máj 2015 – Paríž - Diskusia o certifikovaní
2 oblasť- VÝKON PROFESIE
TRANSATLANTICKÁ SPOLUPRÁCA - Američania – Notifikácia / validácia / akreditácia.
V súčasnosti diskusia s Kanadou. Malý pokrok.
Kedysi diskusia s Mexikom – nedokončené
Kedysi diskusia s USA – nedokončené
ACE sleduje tendencie a programy E Komisie preto tieto tendencie.
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:
Otázka implementácie novej direktívy a skúseností.
Komentáre

Problém súťažných dialógov
Problém najnižšej ceny a bankrotov
Atak na povinnosť súťaží vo Francii.
Tendencia Balíkových tendrov/súťaží - Projektu a Výstavby. Strata pozície investora a strata
pozície Projektanta.
Ruth Schagerman (DE) - ROZSAH SLUŽIEB - SOS
Mobilita a zodpovednosť.
Honoráre a Kvalita – Absencia ekonomických dát
Poistenie.
Poistenie celkové / Poistenie architektov / Poistenie pracujúcich cez hranice – hraničné
oblasti.
Zaslaný dotazník na národné asociácie – členské sekcie ACE. Urgencia.
Nasledujúce stretnutie pracovnej skupiny - 20-21-máj Paríž
Oblasť 3: Sara van Rompaey (BE)
UDRŽATEĽNOSŤ – lexikón – záverečné práce.
Európsky týždeň udržateľnosti - 15-19. jún
URBÁNNE ZÁLEŽITOSTI.
Urbact III – podieľať sa na programe mestá – výzva pre expertov
Na ACE website možno získať informácie – aj sa prihlásiť.
Cities forum Brusel 2 jún 2015
EU projekty
LEEMA, INSPIRE
ERAZMUS+
PROF-TRAC
NZEB - Nearly Zero Energy Building
EFFESUS - Energy Eficient Districts
CommONEnergy - Zmeniť nákupné strediská na energeticky efektívne miesta
Initiave on Climate Change - World Climate Summit Paris
KOMUNIKÁCIA
Prezentácia nového loga a smerovania novej Grafiky.
Prezentácia chorvátskeho prezidenta
Prezentácia tallinského bienále
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