Predstavujeme Vám kandidátky a kandidátov pre voľbu do Disciplinárnej
komisie Slovenskej komory architektov a ich volebné programy

Ing. arch. Ľudmila Holíková
V rámci spolupráce s kolegami v disciplinárnej komisii SKA by som chcela uplatniť svoje skúsenosti
z odbornej praxe a svojim pôsobením v nej prispieť k zvýšeniu kvality architektúry i života v našej
spoločnosti.

Ing. arch. Alan Krajčír
Členom SKA som sa stal v novembri 2005. Dôvodom na zapojenie sa do jej činnosti po 14 rokoch je
chuť zmeniť status člena z „pasívny“ na „aktívny“. Disciplinárna komisia je dobrým krokom na
začiatok. Aj keď komisia rokuje v senátoch, viacerých kolegov osobne poznám a viem si s nimi
predstaviť prípadnú spoluprácu.

Ing. arch. Andrea Macejková
Ako člen disciplinárnej komisie budem pôsobiť viac preventívne. Možnosť vidím vo vylepšení
informovanosti architektov a v poskytnutí odborného poradenstva k problematickým otázkam.
Na stránkach SKA plánujem aktívnejšie a hlbšie rozvinúť informačný servis pre architektov
v štandarde napr. ČKA.

Ing. arch. Martin Mitske
Kandidujem po oslovení iným členom predstavenstva komory, aby som aktívne pomohol činnosti
SKA v nasledujúcom volebnom období. Ak môžem prospieť dobrému menu komory navonok, a
lepším vzťahom nás navzájom vo vnútri, rád to urobím

Ing. arch. Pavol Mrázek
Mojím pôsobením v disciplinárnej komisii SKA chcem prispieť k posilneniu právneho sebavedomia
architektov ako vo vzťahoch medzi sebou, tak aj pri uplatňovaní autorského zákona a dodržiavaní
autorskej etiky. Zároveň chcem, na základe mojich skúseností, prispieť k zlepšeniu pozície
profesionálnych architektov na voľnom trhu, a prispieť tým k zvýšeniu spoločenskej autority členov
Slovenskej komory architektov vo vedomí spoločnosti.

Ing. Peter Pasečný
Pôsobením v disciplinárnej komisii by som chcel naďalej aktívne prispievať k činnosti SKA. Mojím
cieľom je zlepšovanie vzťahov medzi architektmi, krajinnými architektmi a klientmi. Jasné a
korektné vzťahy sú predpokladom úspešnej spolupráce.

Ing. arch. Martin Pavelek
. . . využiť dlhoročné osobné skúsenosti z práce v súkromnom sektore a verejnej správe pri riešení
problémov, konfliktov a sporov architektov pri výkone povolania . . .

Ing. arch. Filip Prikler
Kandidujem za člena disciplinárnej komisie, v ktorej by som rád prezentoval najmä svoje etické
hodnoty v prístupe k navrhovaniu a komunikácii s klientmi, a podnietil tým kolegov architektov
v nachádzaní súzvuku medzi legislatívou a etikou.
S pokorou som prijal návrh na členstvo, a rovnako tak budem v prípade zvolenia vykonávať aj svoju
funkciu.

Ing. arch. Ľudmila Saudreau
Pôsobením a prácou v disciplinárnej komisii SKA by som chcela prispieť k budovaniu vzájomného
rešpektu a korektných vzťahov medzi architektmi. Je to pre mňa možnosť ako prispieť k tomu, aby
bol výkon profesie architekta na Slovensku profesionálnejší. Tiež by som rada prispela k
dôraznejšiemu rozlíšeniu architekta od stavebného inžiniera a tým vylepšila vnímanie a pohľad
laickej verejnosti na prácu architekta. Svojimi skúsenosťami by som chcela aktívnejšou formou
podporovať mladých a začínajúcich architektov.

Ing. arch. Branislav Sepši
Členom disciplinárnej komisie som od roku 2019. Pokiaľ získam vašu dôveru, rád by som v tejto
službe pokračoval a aktívne tak prispieval k fungovaniu SKA a k výkonu nášho povolania.

doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.
Blíži sa 30. výročie môjho členstva v SKA. Po celú túto dobu popri práci som sa aktívne venoval aj
službe pre naše spoločenstvo – autorizovaných architektov. Dnes je nás viac ako 1800 a moje
členské číslo je 0069. Už len z tohoto údaju je zrejmé, že môj malý prínos pre dnešný stav SKA mal
zmysel.
Priznám sa, že túto službu robím rád. Väčšinou to boli roky, kde výsledky potešili, no zažil som aj
ťažké chvíle pre SKA , kde sa volalo znova po zrušení Komôr. Počúvam, že sa scenár začína
opakovať! Treba trpezlivo a triezvo argumentovať a odvolávať sa na svetové štandardy a podporu.

Ing. arch. Pavel Suchánek
Dôsledne dbať na dodržiavanie etického kódexu a budovať dobré a korektné vzťahy medzi členmi
komory navzájom. Dbať na zvyšovanie kvality prace vo vzťahu ku klientom a zvyšovať tak prestíž SKA.
Prispieť k samozrejmému dodržiavaniu etického poriadku, zvyšovať vzájomnú dôveru členov SKA.

Ing. arch. Lucia Trajterová
Vo svojej činnosti presadzovať najmä:
- rešpektovanie územných plánov regiónov a miest,
- rešpektovanie spodrobňujúcich územnoplánovacích dokumentácií,
- ochrana verejného záujmu na úrovni zón a miest,
- ochrana kultúrnohistorického dedičstva,
- ochrana prírodných a krajinných hodnôt.

Akad. arch. Dušan Voštenák
Ďakujem za návrh na člena komisie, ponúkam objektívne posudzovanie v zmysle odbornosti,
morálky a slušnosti sústrediť sa na disciplinárne problémy kolegov. Budem presadzovať skôr dohodu
zúčastnených strán, najmä keď pôjde o osobné invektívy. Na tému autorských práv navrhujem
uprednostniť ošetrenie výstavnou alebo publikačnou prioritou pred zložitými súdnymi
naťahovačkami. Samostatnou témou sú súťaže, kde podnety alebo obvinenia treba posudzovať na
základe overených informácií a kolektívne. Verím, že mi pri tejto práci pomôžu skúsenejší členovia
komisie a spoločne naplníme poslanie architektúry.

Ing. arch. Tibor Zelenický
Z doterajšej činnosti v disciplinárnej komisii si dovolím konštatovať stúpajúci trend tlaku investorov
na výkon profesie architekta. Kandidujem preto, aby som skúsenosťami z praxe pomohol riešiť
konfliktné situácie, do ktorých sa v architektonickej praxi môže dostať každý architekt-člen SKA.
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