PRAVIDLÁ
podpory verejnej prezentácie vlastnej celoživotnej architektonickej tvorby
(uznesenie predstavenstva z 19. apríla 2007, z 25. septembra 2008 v znení uznesenia
z 5. februára 2014)
Predstavenstvo Slovenskej komory architektov (ďalej len „Predstavenstvo“) sa podľa
článku 26 ods. 2 písm. j) štatútu Slovenskej komory architektov na vykonanie úlohy podľa §
24 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zákonov (ďalej len
„Zákon“) uznieslo na týchto pravidlách:
Článok I
Základné ustanovenia
(1) Podporou sa na účely týchto pravidiel rozumie
a) finančný príspevok z rozpočtu Slovenskej komory architektov,
b) bezplatné poskytnutie miesta na stránkach Informácií SKA, a to zverejnením
rozhovoru s autorom a uverejnením časti verejne prezentovaných architektonických diel
podľa dohody s redakčnou radou,
c) bezplatné zaradenie najviac troch vybraných architektonických diel autora do
registra architektonických diel vo formáte dohodnutom s prevádzkovateľom registra.
(2) Verejnou prezentáciou sa na účely týchto pravidiel rozumie súborná výstava, katalóg
alebo iná verejne prístupná forma výberu architektonických diel, ktorá je celoživotným
reprezentatívnym prehľadom architektonickej tvorby.
Článok II
Žiadateľ
(1) Podporu podľa článku I ods. 1 možno priznať len žiadateľovi, ktorý v čase podania
žiadosti
a) je alebo v minulosti bol autorizovaným architektom alebo autorizovaným
krajinným architektom a nebol zo zoznamu vyčiarknutý z dôvodu podľa § 17 ods. 1 písm. c),
f), g), h), i) alebo j) Zákona a
b) verejná prezentácia sa uskutočňuje pri príležitosti jeho životného jubilea, spravidla
po 60. roku veku.
(2) Podporu podľa článku I ods. 1 písm. a) a c) možno priznať aj žiadateľovi, ktorý
osobne a na vlastné náklady uskutočňuje verejnú prezentáciu celoživotnej tvorby už
nežijúceho autora, ktorý za života spĺňal požiadavku podľa odseku 1 písm. a).
(3) Na účely odseku 2 sa za splnenie požiadavky podľa odseku 1 písm. a) považuje
a) pred rokom 1992 členstvo vo Zväze slovenských architektov alebo v Spolku
architektov Slovenska a oprávnenie na projektovú činnosť vydané po roku 1986,
b) pred rokom 1952 členstvo v Inžinierskej komore na Slovensku.
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(4) Žiadateľom podľa odseku 1 môže byť jubilant, alebo jeho blízky príbuzný so
súhlasom jubilanta.
(5) Žiadateľom podľa odseku 2 môže byť
a) dedič alebo iný držiteľ autorských práv k architektonickým dielam,
b) blízky príbuzný nežijúceho autora, alebo
c) občianske združenie zaoberajúce sa architektúrou alebo dokumentovaním tvorby
nežijúceho architekta.
Článok III
Obsah žiadosti
(1) O priznaní podpory rozhoduje predstavenstvo na základe žiadosti autora.
(2) Žiadosť obsahuje
a) identifikačné údaje žiadateľa (meno a priezvisko s titulmi, dátum narodenia
a registračné číslo),
b) označenie formy prezentácie,
c) dôvod prezentácie (životné jubileum alebo výročie),
d) miesto a dátum začatia verejnej prezentácie,
e) na aký účel sa žiada finančný príspevok,
f) návrh na využitie stránok Informácií SKA,
g) podpis žiadateľa.
(3) Žiadosť musí byť písomná doručená úradu v listinnej forme alebo prostredníctvom
elektronickej komunikácie.
Článok IV
Finančný príspevok
(1) Finančný príspevok je 400 € na jednu verejnú prezentáciu a 200 € na každú
reinštaláciu tej istej verejnej prezentácie alebo na nové vydanie katalógu.
(2) Finančný príspevok možno poskytnúť len na účel uvedený v žiadosti, a to na niektorý
z týchto účelov:
a) na refundáciu zaplateného nájomného za výstavný priestor alebo výstavné
zariadenia,
b) na refundáciu príspevku vydavateľovi na náklady tlače a distribúciu katalógu,
c) na refundáciu zaplateného výdavku na zhotovenie výstavných panelov a fotografií a
na zhotovenie záznamov na nosičoch a ich rozmnoženie,
d) na refundáciu vynaložených nákladov na tlač pozvánok a plagátov.
(3) Finančný príspevok v schválenej výške sa žiadateľovi vyplatí do troch dní odo dňa
predloženia originálu účtovných dokladov o vynaložených nákladoch podľa odseku 2.
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Článok V
Účinnosť
Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 1. mája 20071).
Predseda:
Ing. arch. Peter B o u d a

1)

Riaditeľ úradu:
JUDr. Vladimír H u t t a, CSc.

Zmena z 25. septembra 2008 nadobudla účinnosť 1. januára 2008.
Zmena z 5. februára 2014 nadobudla účinnosť 5. februára 2014.
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