Slovenská komora architektov

Správa zo zahraničnej služobnej cesty
Partnerská inštitúcia: ACE – Architektonická rada Európy
Základné informácie:

Správu podáva:

Ing. arch. Kornel Kobák

Miesto konania:

Brusel

Dátum konania služobnej cesty:

2.12.-3.12.2016

Dôvod služobnej cesty:

Valné zhromaždenie ACE 2/16

Podrobné informácie:

1. Program:




1.deň - 2.12.2016
- úvod
- rozpočet a audit
- vnútorné záležitosti ACE
- prezentácia „2016 ACE Sector Study“
- prezentácia „Štúdia ekonomických dopadov regulácie“
- špeciálna časť – „Dopad stratégie jednotného trhu na architektov“
2.deň – 3.12.2016
- Strategická priorita 1 – Prístup k profesii
- Strategická priorita 2 – Vykonávanie profesie
- Strategická priorita 3 – Zodpovedná architektúra
- UIA SEOUL 2017 Svetový kongres architektov – prezentácia organizátorov

2. Priebeh zasadnutia / rokovania:
- kontrola uznesení VZ ACE 1/16
- správa prezidenta o činnosti ACE za uplynulé obdobie
- správa generálneho sekretára
- odsúhlasenie rozpočtu – nárast 4%
- komunikácia ACE
- ACE MOIS 4+2 vydania - exkluzívne pre členské organizácie; ACE INFO – pre všetkých
členov; ACE Facebooková stránka https://www.facebook.com/ArchitectsEU/ ; ACE Twitter
https://twitter.com/Ace_Cae
- 2016 ACE Sector Study
- prezentácia predbežných výsledkov, cca 600 000 výkonných architektov v Európskej únii,
priemer cca 1architekt/1 000 obyv., po dopracovaní bude štúdia distribuovaná na členské
organizácie, orientačné priemerné hodinové sadzby v EÚ – hlavný architekt 70€, architekt 57€
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- Štúdia ekonomických dopadov regulácie (The European architectural sector – A scientific
perspective on the debate about the economic impact of different regulatory approaches in the
Member States of the EU)
- spracovateľ - European Centre for Liberal Professions of the University of Cologne, 2016 –
prezentácia predbežných výsledkov
- firmy poskytujúce architektonické služby sú pod 50% priemeru veľkosti firiem v sektore
služieb
- Dopad stratégie jednotného trhu na architektov
- Irmfried Schwimann, Deputy Director-General DG Grow – prehľad k stratégii jednotného trhu
- Ian Pritchard, generálny sekretár ACE – agenda ACE v oblasti jednotného trhu
- Martin Frohn, Head of Unit Professional Qualifications & Skills DG Internal Market and
Services – lepšia regulácia profesií podporuje rast v sektore služieb
- Giuseppe Manganaro, zástupca DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs stratégia verejného obstarávania
- Georg Pendl, člen predstavenstva ACE – pozícia ACE k verejnému obstarávaniu
- Jürgen Tiedje, Head of Unit, Services Policy for Consumers DG GROW - Services Certificate
(passport), návrh jednotného digitálneho dokumentu na poskytovanie služieb na jednotnom
trhu
- prezentácie k dispozícii na http://www.ace-cae.eu/818/
- Diskusia
- Strategická priorita 1 – Prístup k profesii
- Dubravko Bačic, – 3 priority – vzdelávanie, Erasmus+, regulácia a etika – prehľad aktivít ACE
- Margaret Hynds o’Flanagan, ACE Qualifications WG – realizuje sa prieskum o akreditácii
a sústavnom vdelávaní, zosúlaďovanie modernizovaných smerníc so systémom uznávania
kvalifikácií (v spolupráci s ENACA)
- Ruth Schagemann, členka predstavenstva ACE, ACE SoS WG – prieskum o ručení a
poistení architektov v členských krajinách – zúčastnilo sa 12 členských krajín, veľmi rozdielne
právne systémy, spoločná platforma GEAAC (Groupement Européen pour l'Assurance des
Architectes et Concepteurs), výsledky spracované na http://www.ace-cae.eu/804/
- Strategická priorita 2 – Vykonávanie profesie
- Georg Pendl – Smernica o námietkach - ACE presadzuje 2 priority – právo architektonických
profesijných organizácií dávať námietky vo verejnom obstarávaní; stanoviť primerané sankcie
pre verejných obstarávateľov porušujúcich postupy verejného obstarávania
- návrh na doplnenie 9 pravidiel ACE o architektonických súťažiach o formy účasti verejnosti,
potrebné dopracovať text
- Viedenská deklarácia ACE o BIM – BIM nie je súčasťou architektonických súťaží, prijatá
- Agreement for Mutual Recognition of Professional Qualification between the ACE and CALA
(Canadian Architectural Licencing Authority) – prijatá, rôzne možnosti implementácie budú
riešené v 1.polroku 2017, spolupráca s ENACA
- Strategická priorita 3 – Zodpovedná architektúra
- informácia o uskutočnených akciách - HABITAT III, október 2016 Quito, raz za 20 rokov New
Urban Agenda, Quito declaration on sustainable cities and human settlements for all; Lisbon
Architecture Triennale - Trienal de Arquitectura de Lisboa
- Judit Kimpian - Beyond Energy – vzťah energetickej efektívnosti a architektúry
- Nicholas Galabov - prezentácia aktivít v oblasti problematiky klimatických zmien
- Pedro Bello Ravara – informácia o účasti a prijatie pozície ACE na Madrid Leaders´ Summit,
september 2016; konferencia Marrakech Climate Change Conference COPP22 – Maroko
2016, sprievodné podujatia
- A2PBEER nástroj pre architektov na plánovanie “retrofittingu” budov http://retrofit.a2pbeer.eu
- vzdelávacia platforma www.proftrac.eu
- ABRACADABRA projekt – workshop každých 6 mesiacov
- Diskusia
- Prezentácia UIA SEOUL 2017 Svetový kongres architektov – http://www.uia2017seoul.archi/
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3. Závery:
- Prijatie Agreement for Mutual Recognition of Professional Qualification between the ACE and CALA
(Canadian Architectural Licencing Authority)
- Prijatie Viedenskej deklarácie ACE o BIM

4. Nasledujúce zasadnutie / rokovanie:
- 5.5 – 6.5.2017 Rím – Valná zhromaždenie ACE 1/17 a rokovanie EAAE
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