ŠTATÚT
Výboru predstavenstva Slovenskej komory architektov pre posudzovanie požiadaviek
na architektonické vzdelávanie
zo dňa 14. apríla 2021
Predstavenstvo Slovenskej komory architektov (ďalej len „Predstavenstvo“) sa podľa čl. 23
ods. 2 písm. e) v spojení s čl. 26 ods. 1. písm. m) a čl. 31b Štatútu Slovenskej komory
architektov uznieslo na tomto štatúte:
Článok 1
(1) Zriaďuje sa Výbor pre posudzovanie požiadaviek na architektonické vzdelávanie
(ďalej len „Výbor“).
(2) Výbor sa zriaďuje ako stály pomocný útvar Predstavenstva na plnenie úloh v zmysle
Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019
Z.z.
(3) Výbor má 5 členov, ktorých menuje Predstavenstvo po predchádzajúcom súhlase
kandidáta. Predstavenstvo menuje členov najmä z členov Slovenskej komory architektov
a z radov zástupcov odbornej verejnosti a praxe bez územného obmedzenia. 1 člen Výboru
môže byť zároveň členom Predstavenstva
(4) Aspoň jeden člen výboru musí byť autorizovaný krajinný architekt.
(5) Predstavenstvo menuje 4 náhradníkov pre činnosť Výboru.
(6) Z pomedzi menovaných členov Výboru Predstavenstvo určí predsedu Výboru.
Článok 2
(1) Funkčné obdobie člena Výboru je 6 rokov.
(2) Členstvo vo Výbore zaniká smrťou, uplynutím funkčného obdobia alebo odvolaním.
(3) Predstavenstvo môže odvolať člena Výboru, ak
a) o to požiadal písomne alebo ústne do zápisnice zo zasadnutia Výboru,
b) stal sa zdravotne nespôsobilým na výkon funkcie,
c) neplní si riadne úlohy vyplývajúce mu z členstva vo Výbore.
(4) Členstvo vo Výbore je čestné. Členov výboru je možné menovať aj opakovane
Článok 3
(1) Predstavenstvo menuje tajomníka Výboru.
(2) Tajomník zabezpečuje
a) organizačný chod Výboru,
b) podporu Výboru v otázkach uznávania odborných kvalifikácií architektov
a krajinných architektov.

Článok 4
(1) Zasadnutie Výboru zvoláva jeho predseda podľa potreby a podľa požiadaviek
Predstavenstva tak, aby bolo zvolané aspoň 7 dní pred rokovaním Výboru.
(2) Výbor zasadá vždy pokiaľ prebieha posudzovanie študijného programu alebo
činnosti vysokej školy, pri ktorých sa vyžaduje súčinnosť Slovenskej komory architektov
v zmysle Vyhlášky č. 244/2019 Z. z..
(3) Zasadnutie Výboru vedie a riadi jeho predseda. Zasadnutie Výboru je možné
uskutočniť
a) osobne v sídle Slovenskej komory architektov alebo
b) online prostredníctvom technologických aplikácií na prenos obrazu a zvuku.
Článok 5
(1) Členovia výboru sú pri plnení úloh Výboru povinní posudzovať požiadavky na
architektonické vzdelávanie v súlade kritériami článku 46 Smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (ďalej len
„Smernica“).
(2) V zmysle Smernice platí, že odborná príprava vo vysokoškolskom študijnom odbore
architektúra musí zaručiť získanie znalostí a zručností v rozsahu:
a) schopnosť vytvárať' architektonické projekty, ktoré uspokoja aj estetické aj
technické požiadavky,
b) zodpovedajúce vedomosti o histórii a teórii architektúry a príbuzných umení,
technológiách a humanitných vedách;
c) vedomosti o výtvarnom umení ako vplyve na kvalitu architektonického projektu
d) primerané vedomosti o urbanistickom projektovaní, plánovaní a zručnostiach
v procese plánovania
e) chápanie vzťahu medzi ľuďmi a budovami a medzi budovami a ich prostredím
a potreby dávať' do vzťahu budovy a priestory medzi nimi s ľudskými potrebami
a rozsahom
f) chápanie povolania a úlohy architekta v spoločnosti, najmä pri príprave
dokumentácií, ktoré berú do úvahy sociálne faktory
g) chápanie metód prieskumu a prípravy projektovej dokumentácie
h) chápanie konštrukčného projektovania, konštrukčných a technických problémov
spojených so stavebným projektom
i) primerané vedomosti o fyzikálnych problémoch, technológiách a o funkcii
stavieb, aby boli zabezpečené komfortnými vnútornými podmienkami a
klimatickou ochranou
j) potrebné zručnosti pri projektovaní, aby sa splnili požiadavky užívateľov stavieb
v rámci obmedzení, ktoré sú určené cenovými faktormi a požiadavkami na stavby
k) primerané vedomosti o priemysle, organizáciách, predpisoch a procedúrach
spojených so zavádzaním konceptov projektov do stavieb s integrovaním plánov
do všeobecného plánovania.
(3) Podrobnosti a usmernenia pri postupe posudzovania uvedených požiadaviek vydá
Slovenská komora architektov vo forme metodického usmernenia.

Článok 6
(1) Na prvom pracovnom stretnutí Výboru ku konkrétnemu konaniu o posudzovaní
študijného programu si členovia Výboru z pomedzi seba vyberú jedného člena, ktorý bude
zvolený za spravodajcu.
(2) Spravodajca nesmie byť zamestnanec alebo iný spolupracovník (prednášajúci,
odborný garant, vedecký pracovník a pod.) vysokej školy, ktorej sa konanie o posudzovaní
dotýka. V prípade takéhoto možného konfliktu záujmov je Výboru povinný zvoliť iného
spravodajcu.
(3) Určený spravodajca je povinný v mene Výboru vypracovať vyjadrenie Výboru
o splnení podmienok posudzovaného študijného programu so Smernicou. Súčasťou
vyjadrenia musí byť
a) Súhlasné stanovisko k obsahu posudzovaného študijného programu alebo činnosti
vysokej školy alebo
b) nesúhlasné stanovisko k obsahu posudzovaného študijného programu alebo
činnosti vysokej školy spolu s odborným odôvodnením a s návrhom regulácie,
ktorá by zodpovedala minimálnym požiadavkám v zmysle článku 46 Smernice.
(4) Vypracované vyjadrenie spravodajca doručí ostatným členom Výboru na vyjadrenie
a zároveň určí lehotu na doručenie odlišných odôvodnených stanovísk, ktorá nesmie byť
kratšia ako 5 dní.
(5) Po uplynutí lehoty podľa bodu 3 tohto článku spravodajca doručí vyjadrenie Výboru
Predstavenstvu na schválenie. Súčasťou vyjadrenia sú aj odlišné stanoviská v prípade, ak boli
spravodajcovi riadne a včas doručené.
Článok 7
(1) Predstavenstvo schvaľuje stanovisko formou Uznesenia, ktoré podpisuje predseda
Slovenskej komory architektov.
(2) V prípade neschválenia stanoviska Predstavenstvo vráti stanovisko spravodajcovi
na prepracovanie spolu s odôvodnením. V takomto prípade je spravodajca vyjadrením
Predstavenstva viazaný.
(3)

Pri vypracovaní nového stanoviska spravodajca postupuje podľa článku 5 štatútu.
Článok 8

Tento Štatút Výboru predstavenstva Slovenskej komory architektov pre posudzovanie
požiadaviek na architektonické vzdelávanie nadobúda účinnosť 14. apríla 2021.

Predseda:
Ing. arch. Iľja Skoček, v.r.

Riaditeľka úradu:
JUDr. Viera Hanuláková, v.r.

