Vážené členky a vážení členovia SKA, kolegyne a kolegovia,
dúfam, že sa Vám po dňoch oddychu vydaril štart do nového roka a ešte raz Vám v ňom
želám veľa zdravia, pracovných aj osobných úspechov.
V nasledujúcich dňoch dostanete z úradu SKA list vo forme výzvy na zaplatenie
členských príspevkov, v ktorom budete mať uvedené všetky potrebné informácie a ktorý
zároveň bude slúžiť ako Váš účtovný doklad. Dovoľte mi preto Vás v tejto súvislosti vopred
bližšie informovať.
Ako viete, na minuloročnom valnom zhromaždení bola medzi inými schválená dôležitá
zmena Štatútu SKA týkajúca sa spôsobu a výšky platenia členských príspevkov členmi
Slovenskej komory architektov. Uvedená zmena príslušných čl.11, 12 a 12c Štatútu bola
vyvolaná opakovaným nedostatkom finančných prostriedkov na riadny výkon zákonných
povinností SKA v rámci preneseného výkonu verejnej správy ako aj ďalších úloh vyplývajúcich
zo zákona č. 138/1992 Zb., najmä v oblasti „starostlivosti o stavebnú kultúru a harmonické
utváranie prostredia“, čo predstavuje o.i. aj prezentáciu práce architektov, a vytváranie čo
najlepších podmienok na výkon povolania architektov (legislatívnych, ekonomických,
sociálnych a pod.). Tým, že sme sa opakovane po minulé roky dostávali do deficitného
financovania a rozpočtového provizória, naše možnosti rozvíjania aktivít nad nevyhnutný
rámec zákonom stanovených „úradných“ povinností Komory boli veľmi obmedzené.
Princíp platenia členských príspevkov je po novom veľmi jednoduchý. Počnúc rokom
2016 platíme členské vo forme základného príspevku, ktorý predstavuje 25% priemernej
nominálnej mzdy v národnom hospodárstve za rok, ktorý predchádzal aktuálnemu
zdaňovaciemu obdobiu, t.j. za rok 2014. Výška priemernej mzdy na Slovensku za r. 2014
bola zverejnená vyhlásením Štatistického úradu SR vo výške 858,- €. Na rok 2016 teda činí
výška členského (základného príspevku) v SKA214,- €.
Výška ďalšieho príspevku pre autorizovaných architektov a krajinných architektov
(povinných členov) bola uvedenou zmenou Štatútu upravená na 0,001% zo základu dane za
predchádzajúce zdaňovacie obdobie. To znamená, že povinnosť platiť ďalší príspevok
vzniká povinnému členovi len v prípade, že jeho daňový základ dosiahol 100 000,- € a viac.
Chcel by som pripomenúť, že členské príspevky sa v SKA prakticky nemenili od jej
vzniku v r. 1992, t.j. 23 rokov. Dokonca sa mierne znížili pri prechode na Euro v r. 2009, keď
bol základný príspevok vo výške 2 000,- Sk stanovený na 60,- € a ďalší príspevok 3 000,- Sk
ostal v prakticky v ekvivalentnej výške 100,- €.
Prínosy nového systému platenia členských príspevkov sú nesporné:
•
•

platenie len jedného - základného príspevku všetkými členmi, ktorých daňový základ
za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nedosiahol 100 000,- €;
faktické zrušenie povinnosti predkladania čestných vyhlásení o príjme z činnosti
autorizovaného, resp. krajinného architekta, kvôli dokladovaniu výšky ďalšieho
príspevku, čím sa rapídne zníži administratívna náročnosť preukazovania a zisťovania
výšky ďalšieho príspevku (v minulosti táto povinnosť mnohých členov značne
iritovala);

•

•

nie je potrebné čakať na podanie daňového priznania, aby bolo možné vypočítať
a zaplatiť príspevok, t. j. člen si môže naplánovať platbu v intervale od 1. januára do 30.
apríla príslušného kalendárneho roku;
odstránila sa progresivita - zvyšovanie výšky členských príspevkov v prípade ich
oneskorenej platby v závislosti od dĺžky uplynulého času po riadnom termíne splatnosti
členských príspevkov (30. apríl), po novom sa pri oneskorenej platbe po termíne 30.
apríla príslušného roka sa členský príspevok jednorazovo zvyšuje o 25 % , čo pre rok
2016 predstavuje 53,- € (spolu 267,- €).

Súčasne, čo je nemernej dôležité, sa miernym zvýšením výšky členských príspevkov
oproti priemernému zaplatenému členskému v ostatných rokoch vytvoria finančné podmienky
pre zabezpečenie a vyvíjanie ďalších aktivít Komory, ktoré ste mnohí členovia dlhodobo
žiadali. Ide najmä o nasledovné oblasti a aktivity:
•

•

•

•

•

•

presadzovanie vyhlasovania riadnych urbanistických, architektonických a
krajinárskych súťaží návrhov, účinnejšia propagácia a odborná pomoc pri organizovaní
súťaži návrhov verejných i neverejných obstarávateľov;
legislatívne iniciatívy a odborná pomoc prostredníctvom zástupcov SKA pri
vypracovaní a prerokovaní právnych noriem s cieľom vytvorenia lepších legislatívnych
podmienok pre výkon povolania architektov a postavenia architektonického stavu v
spoločnosti;
v spolupráci s partnerskými komorami a stavovskými organizáciami architektov
vypracovanie objektivizovaných štandardov architektonických a inžinierskych služieb
ako podkladu pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky pre účely verejného
obstarávania ako aj v súkromnom sektore;
informačná, publikačná a medializačná činnosť Komory s cieľom propagovania
Komory a povolania architekta, zvýšenie informovanosti svojich členov, ako aj
povedomia o prínose architektov pre spoločnosť;
skvalitnenie systému sústavného vzdelávania architektov formou odborných seminárov,
konferencií a podobne podporné aktivity pre mladých architektov do 35 rokov a
seniorov nad 65 rokov;
ďalšie aktivity, ktoré vyplynú z požiadaviek členov Komory alebo praxe.

Vážené členky a členovia, vzhľadom na skutočnosť, že na účet Komory začali
prichádzať príspevky aj podľa starého neplatného systému, prosím Vás, aby ste venovali
pozornosť vyššie uvedeným informáciám a úhrady členského realizovali v zmysle platného
Štatútu. Prosím Vás tiež, aby ste si platbu členských príspevkov nenechávali na poslednú chvíľu
a vyhli sa tak zbytočnému stresu.
V prípade nejasností alebo otázok sa môžete kedykoľvek obrátiť na zamestnankyne
úradu SKA.
S pozdravom
Imrich Pleidel

