ZMENA
SKÚŠOBNÉHO PORIADKU
Slovenskej komory architektov
(uznesenie predstavenstva Slovenskej komora architektov z 13. marca 2012)
Predstavenstvo Slovenskej komory architektov (ďalej len „Predstavenstvo“) podľa § 28
ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 136/2010 Z.z. (ďalej len „zákon“)
a článku 26 ods. 1 písm. h) Štatútu Slovenskej komory architektov sa uznieslo na tejto zmene
skúšobného poriadku Slovenskej komory architektov:
Čl. I
Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov zo 14. júna 2001 v znení zmien z 15.
mája 2003, zo 14. mája 2005 a z 8. júla 2010 sa mení a dopĺňa takto:
1. V článku 7 ods. 1 sa za slovo „dohľadom“ vkladá slovo „architekta“ a slovo „zrejmé“ sa
nahrádza slovom „jednoznačne vyplýva“.
2. V článku 7 ods. 1 sa vkladá druhá veta a znie takto: „Pri predkladaných dielach
v portfóliu sa prihliada na prítomnosť základných atribútov komplexnej architektonickej
kvality.“
3. V článku 7 ods. 2 sa za prvou vetou vkladá druhá veta a znie takto: „Obsah portfólia
tvoria zároveň spravidla tri diela vyžadujúce si výkon vybraných činnosti vo výstavbe
v zmysle Stavebného zákona na ktorých uchádzač odborne participoval pod dohľadom
architekta počas odbornej praxe.“
4. V článku 7 ods. 3 sa veta dopĺňa a znie takto: „podoba portfólia tiež prezentuje
individuálne tvorivé schopnosti uchádzača a musí byť preto ním samostatne
spracované.“
5. V článku 10 ods. 1 sa na začiatku vety vypúšťajú slová „Verejná rozprava preukazuje
najmä schopnosť uchádzača“ a nahrádzajú sa slovami: „Počas verejnej rozpravy má
uchádzač preukázať“
6. V článku 10 ods. 2 znie: „Uchádzač má počas verejnej rozpravy tiež preukázať integritu
svojich odborných znalostí a postojov s dielami prezentovanými v portfóliu.“
7. V článku 13 ods. 2 znie: „Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na autorizačnej skúške zo
zdravotných dôvodov, vážnych osobných dôvodov alebo iných dôvodov hodných
osobitného zreteľa, je povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne po jej vzniku
Úradu. Dôvod neúčasti je uchádzač povinný náležite písomne odôvodniť a zdokladovať
najneskôr do troch dní od oznámenia neúčasti.”
8. V článku 13 sa ods. 3 na konci vety dopĺňa slovami: „a prijatú úhrada za odbornú
skúšku Úrad použije pre autorizačnú skúšku v náhradnom termíne.”

9. V článku 13 sa ods. 4 na konci vety dopĺňa slovami: „a nemá nárok na vrátenie prijatej
úhrady.“

Čl. II
Táto zmena skúšobného poriadku nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

Ing. arch. Juraj Šujan, v.r.
predseda

JUDr. Viera Hanuláková, v.r.
riaditeľka úradu
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