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UZNESENIE
predstavenstva Slovenskej komory architektov
zo 14. februára 2018, Slovenská komora architektov, Panská 15, Bratislava

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov
A. k o n š t a t u j e , ž e
1. zo zasadnutia sa ospravedlnili Ing. E. Guldan, PhD., Ing. arch. M. Jančok, Ing. arch. P. Paňák,
Ing. arch. I. Skoček;
2. úlohy z ostatného zasadnutia boli splnené;
B. b e r i e n a v e d o m i e
1. informáciu Ing. arch. I. Pleidela a Ing. arch. J. Šujana
o výsledkoch spoločného zasadnutia so zástupcami MDV SR Ing. T. Némethom,
Ing. arch. Ž. Kalinovou a Ing. arch. M. Haviarom ohľadom prípravy návrhu zákona o ÚP;
2. informáciu Mgr. arch. N. Vranovej
o pripravovaných podujatia SVA;
3. informáciu JUDr. V. Hanulákovej
o výpovedí Zmluvy o poskytovaní služby STN-online. Úradom pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo SR úradu SKA z dôvodu neakceptovania niekoľkonásobného zvýšenia platieb za
prístup k službe STN-online zo strany SKA;
C. s c h v a ľ u j e
1. návrh zloženia poroty pre aktuálny ročník súťažnej prehliadky CE·ZA·AR 2018;
2. zástupcov SKA na rokovaní stredoeurópskych komôr krajín V4 v Brne 15. – 16. 2. 2018;
3. zahraničné služobné cesty na I. štvrťrok 2018 (Príloha č. 1);
4. úhradu členského ACE 2018 vo výške 5 091,- €;
5. náklady na oslavy 25. výročia založenia SKA vo výške 6.939,57 €;
6. pracovné miesto pre nového zamestnanca úradu SKA od 1. marca 2018;
7. zvýšenie honoráru v rámci servisnej zmluvy na IT P. Krajčovičovi;
D. v y h l a s u j e
nový ročník CE·ZA·AR 2018;
E. zvoláva
mimoriadne predstavenstvo SKA s prezídiom SAS za účelom riešenia situácie ohľadom dlhodobo
neriešených a pretrvávajúcich nevyhovujúcich podmienok nájmu;

F. m e n u j e
1. výbor pre prípravu CE·ZA·AR 2018 (Ing. arch. I. Skoček, Ing. arch. M. Jančok, Ing. arch. P. Paňák);
2 . predsedov skúšobných senátov pre roky 2018-2021 (Príloha č. 2);
G. s ú h l a s í
1. s Harmonogramom výstav CE·ZA·AR 2017 (Príloha č. 3);
2. so spoluprácou pri organizovaní 8. ročníka EUROSTAV conference a 5. ročníka konferencie
Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“;
3. so spoluprácou sprievodného podujatia BIM WORKSHOP 3. ročníka súťaže BIM CHALLENGE;
4. s kooptovaním Ing. arch. P. Paulínyho, PhD. do Komisie hl. mesta pre pomníky, pamätníky
a zásahy do verejného priestoru, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave;
5. so zaradením prihláseného diela do Registra architektonických diel (Príloha č. 4);
6. so zaradením podujatia do SVA (Príloha č. 5);
7. s nevymáhaním dlžnej sumy súdnou cestou od dobrovoľných členov, ktorým zaniklo členstvo
31.12.2017;
8. s nevymáhaním dlžnej sumy súdnou cestou AA Ing. arch. I. Bolča z dôvodu úmrtia, ktorému zaniklo
členstvo k 31.12.2017;
H. p r i j í m a
Ing. arch. Michala Krištofa z Kláštora pod Znievom, Ing. Ivana Végha z Bratislavy a prof. Tomáža Krušeca
z Ljublany za dobrovoľných členov SKA; členstvo vzniká 1. marca 2018;
I. p o v e r u j e
1. Ing. arch. I. Pleidela
a) otvorením vernisáže CE·ZA·AR 2017 v Žiline 8. marca 2018,
b) podpísaním dodatku k servisnej zmluve IT s Ing. P. Krajčovičom,
c) podpísaním rámcovej zmluvy o spolupráci s OZ „kde bolo tam bolo“ pre účely čerpania
príspevku z fondu na podporu umenia,
d) podpísaním zmluvy o spolupráci s Ing. O. Mihálikovou;
2. Mgr. arch. N. Vranovú účasťou na podujatí Salón drevostavieb 2018 v Bratislave 20. februára 2018;
3. Ing. arch. K. Kobáka za SKA účasťou na podujatí 3. ročníka súťaže študentov VŠ - BIM
CHALLENGE 2018;
4. JUDr. V Hanulákovú
pripraviť list v mene predsedu SKA prezidentovi SAS za účelom zorganizovania mimoriadneho
zasadnutia predstavenstva SKA a prezídia SAS z dôvodu riešenia nevyhovujúcich podmienok
nájmu.
Najbližšie mimoriadne rokovanie predstavenstva bude 27. februára 2018 v Bratislave.
Príloha: 5

Ing. arch. Imrich Pleidel, v.r.
predseda

JUDr. Viera Hanuláková, v.r.
riaditeľka úradu

