Slovenská komora architektov

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

Správu podáva: Ing. Oľga Miháliková, Mgr. Michaela Marošová………………………………………….…
Miesto konania: Maďarská komora architektov (MEK).…………………………………………………….…
Dátum konania služobnej cesty: 27. - 28.3. 2014…………………….………………………………………..
Dôvod služobnej cesty: rokovanie ENACA………………...……………………………………………………

Podrobné informácie:

1. Program:
27.3. Rokovanie pracovnej skupiny PQD (smernica odborných kvalifikácií) Architektonickej
Rady Európy (ACE)
28.3. Rokovanie ENACA

2. Priebeh a závery rokovaní:
1. Rokovanie pracovnej skupiny PQD ACE:
Prvé rokovanie viedla M. O´Flanagan, ktorá je predsedníčkou pracovnej skupiny ACE
smernice odborných kvalifikácií. Predsedníčka zhrnula správu o činnosti pracovnej skupiny za
rok 2013 a zároveň predstavila ciele a priority na nasledujúci rok.
Ústrednou témou rokovania bola odborná príprava. Súčasťou tohto bodu sú súčasné
požiadavky, obsah programu odbornej praxe, spoločné oblasti odbornej prípravy a definície,
vysvetlenia a pomocné štruktúry odbornej praxe.
Medzi ďalšie prerokované témy patrili priority v období transpozície jednotlivých členských
štátov, záväzok k štátnym orgánom a vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií a
nepretržitého profesijného rozvoja.
2. Rokovanie ENACA:
Rokovanie viedla predsedníčka siete, O. Miháliková. Prítomných bolo 26 zástupcov
príslušných orgánov a národných koordinátorov (z Českej republiky, Španielska, Estónska a
Lotyšska) členských štátov EÚ. Rokovanie sa konalo v priestoroch Maďarskej komory
Strana 1 z 2

architektov.
Vzhľadom na to, že v súčasnosti prebieha implementácia transpozície v jednotlivých
členských štátoch EÚ, diskutované boli priority Európskej komisie, členských štátov,
profesných orgánov atď. V súvislosti s odbornou prípravou zástupcovia príslušných orgánov v
architektúre porovnávali a vymieňali si informácie spojené s
• osobami vykonávajúcimi dohľad nad žiadateľmi o vstup do architektonickej profesie;
• systémami na vzájomné uznávanie odbornej praxe (obsah, dĺžka, praktické záležitosti
atď.)
• kontaktnými miestami
• spoločným jazykom
• praxou verzus stážou
Záver: O. Miháliková sa zúčastní záverečného kola rokovaní s kanadskými predstaviteľmi za
účelom optimálneho zostavenia kritérií zmluvy o vzájomnom uznávaní s Kanadou. Od
Európskej komisie bude v mene príslušných orgánov žiadať došpecifikovanie transpozičných
kritérií v kľúčových oblastiach, ktoré jednotliví členovia ENACA písomne zašlú do 14 dní od
rokovania.
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.
3. Nasledujúce zasadnutie / rokovanie:
Nasledujúce rokovanie sa uskutoční na jeseň v Helsinkách za účasti zástupcov príslušných
orgánov a národných koordinátorov členských štátov EÚ.
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