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Vážená pani podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky,
v prvom rade nám dovoľte dodatočne touto cestou zablahoželať Vám k vymenovaniu
do Vašej zodpovednej a náročnej funkcie a osobitne v tomto neľahkom období Vám zaželať
pevné zdravie a veľa úspechov pri napĺňaní Vašich cieľov a vízií.
Slovenská komora architektov ustanovená na základe zákona SNR č. 138/1992 Zb.
si plní už 28 rokov povinnosti a úlohy vo vzťahu k viac ako 1 800 autorizovaným architektom,
krajinným architektom, hosťujúcim architektom a dobrovoľným členom, ako aj vo vzťahu
k verejnej správe a k širokej verejnosti. Staráme sa nielen o to, aby podmienky pre výkon
povolania architektov boli čo najlepšie, ale súčasne aby aj výsledky ich práce boli prínosom pre
ich užívateľov vo všetkých regiónoch Slovenska a krajinu ako celok. Vyvíjame preto trvalé
úsilie prostredníctvom našich členov, odborníkov z praxe, o presadenie a dodržiavanie takých
legislatívnych aj kultúrno-spoločenských podmienok, ktoré determinujú kvalitné urbánne
aj krajinné prostredie.
Preto vítame a s veľkým očakávaním vnímame zriadenie Ministerstva pre investície
a regionálny rozvoj SR, ktoré budete viesť a od ktorého si ako zástupcovia odbornej verejnosti
sľubujeme lepšiu koordináciu procesov v oblasti regionálneho rozvoja – našich miest a obcí
s ich prirodzenými regiónmi. Uvítali by sme aj systémovú zmenu, keby príprava legislatívy
v oblasti územného plánovania, výstavby a tvorby krajiny (stavebný zákon, zákon
o pozemkových úpravách a súvisiace predpisy) prešla pod nové Ministerstvo pre investície
a regionálny rozvoj obdobne ako v Českej republike, kde je táto oblasť v gescii Ministerstva
pre miestny rozvoj. Ak však ostáva naďalej v kompetencii Ministerstva dopravy a výstavby,
veríme, že Vaše ministerstvo bude významným partnerom pri kreovaní nových právnych
predpisov v územnom plánovaní, výstavbe a tvorbe krajiny.

Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že Slovenská komora architektov vypracovala
návrh Architektonickej politiky Slovenska, ako nelegislatívneho strategického dokumentu pre
oblasť ochrany a tvorby hmotného kultúrneho a prírodného prostredia. Jedným z pilierov
návrhu APS je aj silnejšie postavenie súťaží návrhov v oblasti územného plánovania,
architektúry a tvorby krajiny ako najtransparentnejšieho a najefektívnejšieho nástroja na výber
najkvalitnejších riešení v tvorbe nášho hmotného prostredia. Takýto dokument nemá Slovenská
republika prijatý ako jedna z posledných krajín v rámci štátov Európskej únie aj v širšom
medzinárodnom rámci vyspelých krajín napriek snahám SKA a odbornej verejnosti o jej prijatie
v niekoľkých predchádzajúcich vládach. Veríme, že v súčasnej vláde dôjde v tejto veci
k pozitívnej zmene a podarí sa aj s podporou ministerstva pod Vaším vedením prijať tento
dôležitý dokument pre rozvoj Slovenska.
Vážená pani podpredsedníčka vlády, napriek náročnej situácii, ktorú v súčasnosti
zažívame, nechceme ako architekti stáť bokom, a dovoľte nám preto obrátiť sa na Vás
so žiadosťou o stretnutie zástupcov vedenia našej komory s Vami, kde by sme Vás radi bližšie
poinformovali o našich aktivitách a návrhoch a ponúkli spoluprácu a odbornú pomoc SKA pri
príprave novej legislatívy, alebo plnení iných úloh Vášho ministerstva s cieľom zlepšenia
kvality života v našej krajine.
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