Slovenská komora architektov

Správa zo zahraničnej služobnej cesty
Partnerská inštitúcia: Európska sieť príslušných orgánov v architektúre (ENACA)

Základné informácie:

Správu podáva: Ing. Oľga Miháliková, Mgr. Michaela Marošová
Miesto konania: Federal Chamber of Architects and Chartered Engineering Consultants (BAIK), Viedeň
Dátum konania služobnej cesty: 23. 10. 2015
Dôvod služobnej cesty: rokovanie ENACA

Podrobné informácie:
1. Priebeh a závery rokovaní:

Priebeh rokovania:
Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka siete O. Miháliková za účasti zástupcov príslušných
orgánov členských štátov EÚ. Rokovanie sa konalo v priestoroch Rakúskej komory
architektov.
Ústrednými prerokovávanými problematikami boli:
 notifikácie kvalifikácií v architektúre
 smernica o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií
V dôsledku rozdielnosti národných úprav a zároveň transpozície kvalifikačnej smernice
jednotlivých členských štátov EÚ, pripravuje ENACA príručku k notifikáciám formou „best
practice“, ktorej cieľom je zjednodušiť a obmedziť vyplývajúce problémy. Z toho dôvodu bol
súčasťou rokovania workshop, v ktorom zúčastnení zástupcovia príslušných orgánov,
registračných orgánov a ministerstiev (národní koordinátori) analyzovali a hľadali riešenia pre
nejednoznačné oblasti.
Sumarizoval sa stav implementácie transpozície smernice v jednotlivých členských štátoch
EÚ. Hodnotila sa vzájomná spolupráca a komunikácia notifikačných orgánov s príslušnými
orgánmi a vysokými školami. Zástupcovia príslušných orgánov riešili konkrétne prípady
uznávania odborných kvalifikácií architektov a rovnako informovali o prebiehajúcich procesoch
medzi členskými štátmi a Európskou komisiou ohľadom porušenia smernice o službách na
vnútornom trhu v oblasti regulovaných povolaní.
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Závery:
O. Miháliková vypracovala v mene ACE stanovisko pre CALA (The Canadian
Architectural Licensing Authorities). Príslušné orgány budú pracovať na dokončení štandardov
k hodnoteniu notifikácií architektonického vzdelania a dopracovaní transpozičnej príručky pre
riešenie otázok implementácie určenej pre príslušné orgány ako aj architektov v prípade
záujmu o voľný pohyb osôb v rámci EÚ.
Nasledujúce zasadnutia / rokovania:
Nasledujúce rokovania v roku 2016 sa uskutočnia za účasti zástupcov príslušných orgánov a
národných koordinátorov členských štátov EÚ:
 február/marec v Mníchove
 september/október v Záhrebe
Poznámka: Rokovania Európskej siete príslušných orgánov v architektúre prebiehajú tzv. “za
zatvorenými dverami”, preto nie je možné publikovať kompletný obsah diskusií. Najdôležitejšie
závery sú uvedené vyššie.
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