Slovenská komora architektov

Správa zo zahraničnej služobnej cesty
Partnerská inštitúcia: Európska sieť príslušných orgánov v architektúre (ENACA)

Základné informácie:

Správu podáva: Ing. Oľga Miháliková
Miesto konania: Architects Registration Board (ARB), Londýn
Dátum konania služobnej cesty: 12. - 13. 3. 2015
Dôvod služobnej cesty: rokovanie ENACA

Podrobné informácie:
1. Priebeh a závery rokovaní:
Priebeh rokovania:
Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka siete O. Miháliková za účasti zástupcov príslušných
orgánov členských štátov EÚ. Rokovanie sa konalo v priestoroch ARB.
Program jednania tvorili nasledovné okruhy:
 notifikácie
 článok 59 kvalifikačnej smernice
 smernica o uznávaní odborných kvalifikácií
V oblasti notifikácií sa hodnotil súčasný stav a problémy, ktoré vyplývajú z aktuálne
prebiehajúcej implementácie kvalifikačnej smernice v členských štátoch EÚ; vzájomná
spolupráca a komunikácia jednotlivých notifikačných orgánov členských štátov.
Prerokovávali sa jednotlivé fázy transpozície smernice a hodnotili sa kroky, ktoré členské štáty
v rámci tohto obdobia podnikli. Vzhľadom na to, že EK povolila predĺženie lehoty na
hodnotenie notifikačných spisov vysokých škôl, hodnotila sa vzájomná spolupráca a
komunikácia notifikačných orgánov s príslušnými orgánmi a vysokými školami.
Ústrednou témou rokovania bolo zhodnotenie aktuálneho stavu kvalifikačnej smernice
a kľúčových otázok prebiehajúcej transpozície. Zástupcovia príslušných orgánov
v architektúre jednotlivých členských štátov riešili konkrétne prípady uznávania odborných
kvalifikácií architektov v automatickom režime, vo všeobecnom systéme a tiež poskytovanie
dočasných alebo príležitostných služieb.
Závery:
Výsledkom rokovania bol prijatý konsenzus všetkých prítomných o potrebe zorganizovania
mimoriadneho júnového rokovania ENACA, ktorého sa O. Miháliková zúčastní, a ktoré bude
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kľúčové z hľadiska prebiehajúcej transpozície smernice. Príslušné orgány sa dohodli na
spracovaní štandardov k hodnoteniu notifikácií architektonického vzdelania. ENACA na
základe záverov prípadových štúdií realizovaných na rokovaní vypracuje transpozičnú
príručku, ktorá bude k dispozícii pre riešenie otázok implementácie nielen pre príslušné orgány,
ale aj pre samotných architektov, ktorí využívajú možnosti voľného pohybu osôb. Návrh oboch
dokumentov by mal byť prerokovaný na rokovaní v júni v Sttutgarte.
Poznámka: Rokovania Európskej siete príslušných orgánov v architektúre prebiehajú tzv. “za
zatvorenými dverami”, preto nie je možné publikovať kompletný obsah diskusií. Najdôležitejšie
závery sú uvedené vyššie.
2. Nasledujúce zasadnutie / rokovanie:
Nasledujúce rokovania v roku 2015 sa uskutočnia v júni v Stuttgarte a v septembri za účasti
zástupcov príslušných orgánov a národných koordinátorov členských štátov EÚ.
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