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UZNESENIE
predstavenstva Slovenskej komory architektov
z 16. mája 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 ospravedlnil Ing. arch. M. Grébert;
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) o pracovnom stretnutí so štátnym tajomníkom MDV SR JUDr. P. Ďurčekom,
b) o Aktuálnych otázkach a možnostiach ďalšieho postupu SKA v aplikácii BIM pri výkone
povolania architektov;
2. informáciu JUDr. V. Hanulákovej
a) o stave a priebehu príprav CE·ZA·AR 2018,
b) o Audítorskej správe a overení účtovnej závierky za rok 2017 bez pripomienok;
3. informáciu Ing. arch. M. Jančoka
o mediálnych aktivitách SKA;
C. s c h v a ľ u j e
1. návrh zmeny Súťažného poriadku SKA po zapracovaní pripomienok predstavenstva
(Príloha č. 1);
2. Kooptovanie nového člena do PS pre štandardy služieb architektov Ing. arch. Matúša
Repku;
3. kooptovanie nového člena do poradného zboru predsedu komory Ing. arch. Mateja Gréberta;
4. tlač obalov autorizačných osvedčení;
5. honorár audítora za overenie účtovnej závierky;
6. honorár za PD elektroinštalácie v rátane počítačovej siete do priestorov SNP 18;
7. JUDr. O. Kopšovú na zastupovanie riaditeľky úradu;
8. Ing. O. Mihálikovú sekretárom poroty CE·ZA·AR 2018;
9. náklady na výstavu „MIES VAN DEN ROHE AWARD 2017“ 29. 5. - 3. 6. 2018 Justiho
sieň Primaciálneho paláca, Bratislava a 4. 6. – 11. 6. 2018 Galéria ARCHA, Uršulínska 6,
Bratislava

D. súhlasí
1. s Návrhom na založenie spoločnej expertnej skupiny pre informačné modelovanie stavieb –
BIM;
2. s informáciou svojich členov prostredníctvom NL o možnosti ich zapojenia do Národného
projektu „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“;
E. vydáva
Vyhlásenie predstavenstva SKA k realizovaným stavebným úpravám a zásahom do Mostu SNP
v Bratislave;
F. vyhovuje
1. žiadosti Ing. arch. Františka MATIU o odklad zaplatenia členského príspevku z dôvodu
druhotnej platobnej neschopnosti v zmysle čl. 12c ods. 1 Štatútu SKA;
2. žiadosti Ing. arch. Juraja VÝBOHA o odklad zaplatenia členského príspevku do 30.
septembra 2018 z dôvodu krátkodobej platobnej neschopnosti v zmysle čl. 12c ods. 1
Štatútu SKA;
3. žiadosti Ing. arch. Vladimíra ŠAGÁTA o odklad zaplatenia členského príspevku z dôvodu
platobnej neschopnosti v zmysle čl. 12c ods. 1 Štatútu SKA;
G. p o v e r u j e
1. Ing. arch. M. Gréberta
účasťou na VZ SKSI 26. mája 2018;
2. Ing. arch. I. Pleidela
podpísaním rámcovej zmluvy o spolupráci s občianskym združením KDE BOLO TAM
BOLO pre účely čerpania príspevku z Fondu na podporu umenia na projekt CE·ZA·AR
2018;
H. u k l a d á
JUDr. V. Hanulákovej
sfinalizovať a odoslať na MDV SR návrh Architektonickej politiky Slovenska za účelom jej
predloženia do MPK.
Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 13. júna 2018 v Bratislave.
Príloha: 1

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

JUDr. Viera Hanuláková, v.r.
riaditeľka úradu

