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Stretnutie pracovnej skupiny architektonických komôr V4 - Ustroń

Podrobné informácie:
1. Priebeh rokovania:
Stretnutie pracovnej skupiny architektonických komôr Visegrád-4 (V4) sa uskutočnilo na pozvanie
Poľskej komory architektov (Polish Chamber of Architects – IARP).
Stretnutie viedol Borys Czarakcziew za prítomnosti zástupcov komôr z krajín V4:
▪ Poľská komora architektov (Polish Chamber of Architects – IARP) - Ryszard Gruda (prezident), Piotr
Gadomski (člen predstavenstva), Borys Czarakcziew (člen predstavenstva), Leszek Horodyski (člen
predstavenstva)
▪ Česká komora architektov (Czech Chamber of Architects – ČKA) – Pavel Martinek (2.
podpredseda), Karel Cieslar (člen predstavenstva)
▪ Maďarská komora architektov (Chamber of Hungarian Architects – MÉK) – Bordás András
▪ Slovenská komora architektov (Slovak Chamber of Architects – SKA) – Oľga Miháliková, Kornel
Kobák
a zástupcov regionálnych komôr v Poľsku
Hlavnou témou stretnutia bola problematika honorárových poriadkov za architektonické služby, a to
najmä:
▪ princípy stanovenia honoráru za architektonické služby v krajinách EÚ a postup Európskej komisie
v otázkach ich právnej záväznosti,
▪ trh architektonických služieb v Poľsku z pohľadu dosahovaných cien za architektonické služby vo
verejnom obstarávaní a ich vplyv na profesiu a kvalitu poskytovaných služieb,
▪ Kalkulačka ČKA pre stanovenie hodnoty územno-plánovacej dokumentácie, hodnoty projektových
prác pre pozemné a krajinárske stavby a stanovenie investičných nákladov stavby,
▪ metódy výpočtu honoráru za služby architekta v Poľsku – porovnanie metód a štandardov na troch
vybraných typických príkladoch projektov,
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▪ environmentálne princípy a ich vplyvy na stanovenie honorárov,
▪ oboznámenie sa s metodikou Honorárového poriadku pre architektonické a inžinierske služby
v Nemecku (HOAI),
▪ spôsoby stanovenia honorárov za architektonické služby na Slovensku,
▪ spôsoby stanovenia honorárov za architektonické služby v Maďarsku,
a tiež prezentácia úradu Architekta mesta Wroclaw – Oddelenia architektúry a stavebníctva.
Na záver stretnutia sa uskutočnila diskusia.
2. Závery:
Bola dohodnutá príprava a vzájomné poskytnutie kalkulácií honorárov za architektonické služby pre 3
typické projekty podľa špecifikácie IARP v podmienkach jednotlivých krajín V4.
3. Nasledujúce rokovanie/zasadnutie:
Plánovanou témou nasledujúceho spoločného stretnutia zástupcov architektonických komôr skupiny
V4 je otázka architektonického školstva a vzdelávania. Stretnutia sa uskutočňujú raz za rok.
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