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DOPLNENÉ VYHODNOTENIE VRÁTENÝCH DOTAZNÍKOV

Vzhľadom na relatívne nízky počet vrátených dotazníkov ich zverejňujem v plnom znení.
Zo štatistických údajov uvádzam len nasledovné čísla:

• počet vrátených dotazníkov: 41

• komunikáciu SKA s jej členmi v období medzi dvomi valnými zhromaždeniami 
považuje za:

▪ nedostatočnú: 35 - 85,37%
▪ dostatočnú:   1 -   4,88%
▪ iná odpoveď:   3 -   7,31%
▪ neodpovedal:   1 -   2,44%

• vytvorenie priestoru pre internetové diskusné fórum členov SKA na jej webovej 
stránke by:

▪ privítalo: 41 - 100,00%

• SKA by mala aktívne vstupovať do obhajoby autorských práv svojich členov:

▪ áno: 36 - 87,80%
▪ iná odpoveď:   4 -   9,76%
▪ nevie:   1 -   2,44%

• prvá odpoveď na otázku: z akých dôvodov ste členom SKA?:

▪ zo zákona, kvôli razítku: 32 - 78,05%
▪ iná odpoveďˇ:   9 - 21,95%

• považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?:

▪ nie: 36 - 87,80%
▪ iná odpoveď:   4 -   9,76%
▪ nevie:   1 -   2,44

• rozdelenie dotazníkov podľa bydliska alebo pracoviska:

▪ Bratislava: 15
▪ Košice :   4
▪ Banská Bystrica:   3
▪ Nitra:   3
▪ Žilina:   3
▪ Liptovský Mikuláš:   3
▪ Martin:   2
▪ Levoča:   1
▪ Nové Zámky:   1
▪ Partizánske:   1
▪ Piešťany:   1
▪ Poprad:   1
▪ Senec:   1
▪ Rožňava:   1
▪ Trenčín:   1



Odpovede na ostatné otázky sú príliš rôznorodé a v takom malom množstve ťažko štatisticky 
vyhodnotiteľné. Nájdete ich v kompletných dotazníkoch nižšie.

DOTAZNÍK -01

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď: nie

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď: áno

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1. odpoveď: nedostatočný spoločenský kredit vyplývajúci z významu profesie
◦ 2. odpoveď: deficit legislatívnej opory garantujúcej výkon povolania (poslania)
◦ 3. odpoveď: absencia všeobecne akceptovateľných ekonomických pravidiel 

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď: vo všetkých

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď: áno

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď: vo všetkých týkajúcich sa objektivizácie odbornosti v záujme architektúry

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. dôvod: vízia vzájomnej podpory sledujúc spoločný cieľ-zvyšovanie kvality tvorby 
◦ 2. dôvod: viera väčšej údernosti v presadzovaní profesných záujmov

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď: nie

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď: nie

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 02

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď: nie

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď: áno

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1. odpoveď: zlé postavenie architekta v spoločnosti
◦ 2. odpoveď: ceny projektových prác
◦ 3. odpoveď:

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď: obidve

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď:áno

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď: celoživotné vzdelávanie

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. dôvod len zo zákona
◦ 2. dôvod

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď: absolútne nie

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď: nie iné ako tie čo uvádzate aj Vy

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 03

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď: skôr nie

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď: skôr áno

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1. odpoveď: nedostatok práce
◦ 2. odpoveď: prežité územné plánovanie
◦ 3. odpoveď: korupcia

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď: 2.+ 3. 

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď: áno

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď: v tomto roku mám 65 a na budúci by som nerád platil viac ako dnešní starší

kolegovia

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. dôvod: kvôli pečiatke
◦ 2. dôvod

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď: nie

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď: dobrovoľnosť celoživotného vzdelávania

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 04

• Považujete komunikáciu SKA s jej členmi v období medzi dvomi valnými zhromaždeniami
za dostatočnú?
• Odpoveď: nie

• Privítali by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej webovej
stránke?
• Odpoveď: áno

• Čo  považujete  vo  Vašej  práci  za  tri  najväčšie  problémy  s  ktorými  sa  ako  architekti
stretávate?
• 1. odpoveď: nedostatok informácií o pripravovaných investičných akciách a tým aj nedostatok
pracovných  príležitostí,  takmer  žiadne  architektonické  súťaže,  obstarávanie  našich  služieb
prostredníctvom zákona o verejnom obstarávaní za najnižšiu cenu  
• 2. odpoveď: dumpingové ceny a ich predkladatelia
• 3. odpoveď: vymáhanie úhrad faktúr, osobné skúsenosti so slovenským súdnictvom 

• V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť SKA?
• Odpoveď: vo všetkých !

• Mal by podla Vás SKA aktívne vstupovať do obhajoby autorských práv svojich členov?
• Odpoveď: mala by to byť jej povinnosť

• V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
• Odpoveď: stačilo by mi keby mi pomáhala v horeuvedených

• Z akých dôvodov ste členom SKA?
• 1. dôvod potreboval som pečiatku
• 2.  dôvod myslím  si,  že  takúto  inštitúciu  potrebujeme,  ale  skutočnú,  ktorá  chránila  naše
záujmy, nie formálnu
•  už viackrát som uvažoval o zrušení člensta, už som mal aj list napísaný, pečiatku odlepenú,
obálku pripravenú 

• Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
• Odpoveď: nie, naopak nechápem ten ďalší príspevok, ak som v strate ani tento zlodejský štát
odo mňa nič nepýta - komora chce minimálne 100 €  ! Asi sú príspevky zle špecifikované, podľa
mňa by bolo logickejšie zvýšiť základný príspevok na 120 € a ďalší len 2% zo základu dane -
žiadne nezmyselné minimum !  

• Máte nejaké ďalšie návrhy alebo otázky o ktorých by bolo treba na pôde SKA diskutovať?
Ak áno, aké?
• Odpoveď: prečítal som si Vaše pripomienky a plne s nimi súhlasím

• Okres v ktorom 



DOTAZNÍK - 05

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď: Nie

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď: Áno

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1. odpoveď: Získať akciu za primerané ceny.
◦ 2.  odpoveď:  Nezodpovednosť  (ne)investorov.  Zaujíma  ich  iba  zisk  a nie  tvorba

a architektúra.
◦ 3. odpoveď: Neplatenie faktúr za odvedenú a dohodnutú prácu.

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď: Stanovenie minimálnej  ceny prác  a tlačiť   verejné obstarávanie na  zmenu

vyhodnotenia súťaží, vieme že cena pri tvorbe diela nemôže byť hlavným kritériom.

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď: Áno

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď: V legislatíve pôsobiť aktívne. 

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. Dôvod...Povinné členstvo
◦ 2. Dôvod...Povinné členstvo

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď: Nie, treba vytvoriť novú štruktúru a umožniť pracovať s guľatou pečiatkou aj

bez  SKA.

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď: Zmena organizačnej štruktúry, zameranej na potreby celej povinnej členskej

základne.

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete. 



Dotazník - 06

Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?

◦ Odpoveď:  NIE

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď: ÁNO

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1. odpoveď: DEFICIT VEREJNÝCH ZÁKAZOK A SÚŤAŽÍ
◦ 2. odpoveď: ELEKTRONICKÉ AUKCIE NA VÝKONY ARCHITEKTOV
◦ 3. odpoveď: KOMOROVÝ PORTÁL 

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď: VO VŠETKÝCH

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď: MUSÍ – VYPLÝVA TO Z JEJ PODSTATY

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď: MÁ BYŤ MATERSKOU ZÁKLADŇOU PRE ČLENOV PRI 

ČOMKOĽVEK – NAPRÍKLAD BY MALA NA SVOJOM PORTÁLI PRAVIDELNE 
OKREM INÉHO UVÁDZAŤ ZÁUJEMCOV O SLUŽBY ARCHITEKTA ALEBO 
VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE PRE TÝCH, ČO NEMAJÚ DLHODOBO PRÁCU 
APOD.

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. dôvod : PEČIATKA
◦ 2. dôvod : NEPOZNÁM

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď: V ŽIADNOM PRÍPADE

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď: BOLI NAZNAČENÉ VYŠSIE

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 07

·Považujete komunikáciu SKA s jej  členmi v období medzi dvomi valnými zhromaždeniami
za dostatočnú?
·Odpoveď: Nie

·Privítali by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej webovej
stránke?
·Odpoveď:  Áno

·Čo  považujete  vo  Vašej  práci  za  tri  najväčšie  problémy  s  ktorými  sa  ako  architekti
stretávate?
·1. odpoveď: zjednodušovanie PD investorom a dodávateľom
·2. odpoveď: byrokracia – rozdielny názor úradníka podľa sily investora
·3. odpoveď: veľký rozdiel v cenách PD – nerešpektovanie Honoráru architekta SKA

·V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť SKA?
·Odpoveď: Určiť rozpätie cien pod ktoré by nebolo možné ísť

·Mal by podla Vás SKA aktívne vstupovať do obhajoby autorských práv svojich členov?
·Odpoveď: Áno

·V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
·Odpoveď: Právne poradenstvo zahrnuté v členskom príspevku.

·Z akých dôvodov ste členom SKA?
·1. dôvod – inak sa tu v našom povolaní podnikať nedá
·2. dôvod – pri zakladaní SKA som mal záujem o stavovskú organizáciu

·Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
·Odpoveď: vzhľadom na krízu a servis od SKA neprijateľné

·Máte nejaké ďalšie návrhy alebo otázky o ktorých by bolo treba na pôde SKA diskutovať?
Ak áno, aké?
·Odpoveď:  ZAVIESŤ OKAMŽITE INTERNETOVÉ HLASOVANIE
·cenník projekčných prác, my ho mať nesmieme – lekári, advokáti

·Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK – 08 

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď: nie

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď: áno

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1.  odpoveď:  nekompetentnosť  pracovníkov  pri  posudzovaní  dokumentácie  na  úrovni

mesta ( Bratislava)
◦ 2. odpoveď: cenník 
◦ 3. odpoveď: 

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď: cenotvorba ( unifikovaný cenník )

 Mal  by  podľa  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď:  Áno,  presun na mediačné  komisie  a následne disciplinárne  konanie  je  len

presun zodpovednosti. Tak ako funguje systém vyjadrenia sa k sťažnosti kdekoľvek inde
v spoločnosti,  aj  tu  by si  mal  kompetentný pracovník (skupina)  vyžiadať vyjadrenie
protistrany  a následne  dať  k sťažnosti  vyjadrenie  do  30  dní,  či  je  alebo  nie  je
opodstatnená.  Má k dispozícii  zákony,  štatút,  dokumentáciu,  vyjadrenia protistrán...až
v prípade opodstatnenosti riešiť mediačné konanie/ alt. disciplinárnu komisiu. Celkovo
disciplinárna komisia je len forma „morálnej satisfakcie“ pre sťažovateľa, nemá reálny
dopad na postih obvineného ( odobratie pečiatky nepovažujem za postih ). Až súdne
konanie  je  adekvátnym  konaním,  preto  nevidím  vôbec  zmysel  v nejakých
disciplinárnych konaniach, ktoré zbytočne uberajú aj financie z SKA, ktoré by mohli byť
použité na úplne iné zmysluplné účely.... 

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď: vzdelávanie ( zľavy pre členov)

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. Dôvod: musím 
◦ 2. Dôvod 

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď: nie, v žiadnom prípade. 
◦ Zvýšenie musí byť preukázané zvýšením kvality služieb. Upozorňujem, že novinársky

preukaz  a členstvo  v SSN  stojí  člena  cca.  30,-  €/  rok  a je  vyvážené  napr.  voľným
vstupom do všetkých múzeí,  galérií.  Napriek tomu zvládnu z tejto  ceny ešte  aktívne
pristupovať k členom: zľavy, ubytovanie, sociálna fond pre pomoc seniorom! 

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?

Odpoveď: 
Poplatky do komory je potrebné zosúladiť s inými súčasne platnými zákonmi v oblasti
sociálnej a daňovej!!! V súčasnosti sú protizákonné a diskriminačné voči matkám, resp.
rodičom na materskej a rodičovskej dovolenke. 



◦ Starostlivosť o dieťa do 3 rokov nie je podľa zákona PN, ani „materská dovolenka“, ale
nazýva  sa  termínom  „rodičovská  dovolenka“!  „Materská  dovolenka“  prislúcha  iba
matke a trvá iba 28 týždňov!!! V Štatúte je v Čl. 12, bod 1c vrámci oslobodenia od
platenia  ďalších  príspevkov do Komory uvedený pojem „materská  dovolenka“.  Táto
definícia nie je v súlade s platnou legislatívou. S účinnosťou od 1. júla 2003 materskú
dovolenku a rodičovskú dovolenku upravuje § 166, ods. 1 a nasl. zákona č. 311/2001 Z.
z.  Zákonník  práce  v  platnom znení,  kedy sa  pojmy „materská“  a  „ďalšia  materská
dovolenka“ zmenili na „materská a rodičovská dovolenka“ tak, aby v súlade s európskou
smernicou nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy z dôvodu starostlivosti o dieťa
mohol vzniknúť nielen matke, ale aj otcovi.  

◦ Pri nástupe na MD a RD je u živnostníka a zamestnanca zásadný rozdiel:
1./ MD – živnostník môže mať neobmedzený príjem, zamestnanec žiadny
2./ RD – živnostník nesmie mať žiadny príjem, zamestnanec ho môže mať neobmedzený
V zmysle štatútu si SKA nárokuje platbu oboch príspevkov ( živnostník na RD), resp.
zákl. príspevku ( zamestnanec na MD) od člena, ktorý sa celodenne stará o dieťa ( na čo
má  zo  zákona  nárok),  výkon  povolania  preukázateľne  nevykonáva  (overiteľné
dokladovaním potvrdenia z DÚ, SP a ÚPSVAR) a v zmysle Zákona o sociálnom poistení
musí  dokonca  DÚ  a SP  dokladovať,  že  nemá  žiadny  príjem  (  platiť  členské  teda
nevyhnutne MUSÍ z cudzích peňazí?! Akých?! Jediným príjmom je pre neho rodičovský
príspevok, ktorý je nižší ako životné minimum!). Zo štatútu nie je jasné, či je myslená
naozaj  len „materská dovolenka“,  v tom prípade je to  naozaj  v rozpore so zákonom,
pretože diskriminuje otca ako rodiča, jeho starostlivosť o dieťa sa nazýva „rodičovská
dovolenka“. Je taktiež nepochopiteľné, prečo o odpustenie takéhoto príspevku musí člen
na RD žiadať komisiu a tá mu vlastne ani nevyhovie ( podľa vyjadrenia JUDr. Huttu
z r.2009).
Má  to  byť  jasne  stanovené  v Štatúte  a musí  to  byť  zosúladené  so  Zákonom
o sociálnom poistení  a Zákonníkom práce.  O žiadnom prerušení  ani  pozastavení
členstva na toto obdobie v Štatúte nie je zmienka.  Na základe toho som už v roku
2009,  keď sa  ma  to  týkalo  upozorňovala  na  nesúlad  so  zákonom,  samozrejme bez
akejkoľvek odozvy. 

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK – 09 

 Považujete komunikáciu SKA s jej členmi v období medzi dvomi valnými zhromaždeniami 
za dostatočnú?
o Odpoveď: Nie

 Privítali by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej webovej
stránke?
o Odpoveď: Áno (napr. aj facebook)

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti 
stretávate?
o 1. odpoveď: Úrady (vrátane pamiatkových)
o 2. odpoveď: Platobná disciplína investorov a ich hodnotenie práce architekta
o 3. odpoveď: Investor začína "stavať" s dodávateľmi a preferuje dodávateľov pred 

architektom

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť SKA?
o Odpoveď: z tých vyššie uvedených asi ani v jednom

 Mal by podľa Vás SKA aktívne vstupovať do obhajoby autorských práv svojich členov?
o Odpoveď: Áno

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
o Odpoveď: napomôcť v súdržnosti architektov  navonok (ako napr. lekári alebo 

právnici)

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
o 1. dôvod: je to povinné 95%
o 2. dôvod: príslušnosť k stavu 5%

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
o Odpoveď: Nie (v dobe krízy je to absurdné)

 Máte nejaké ďalšie návrhy alebo otázky o ktorých by bolo treba na pôde SKA diskutovať?
Ak áno, aké?
o Odpoveď:

 vypracovať a schváliť rokovací poriadok a viesť valné zhromaždenia 
podľa neho (nie tak ako fiasko z roku 2013)

 ZAVIESŤ OKAMŽITE INTERNETOVÉ HLASOVANIE

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK – 10 

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď: nie

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď: áno

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1. odpoveď: pred štyrmi rokmi som začínala a môj problém bol: Z čoho zaplatiť 160.-€

členské?
◦ 2. odpoveď: Ako mám čo najlepšie vytvoriť zmluvu o dielo?
◦ 3. odpoveď: To naozaj si mám vymyslieť najnižšiu cenu, aby som vyhrala súťaž?

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď: Staší uverejniť na stránke vzory, postupy a pod., ale ako od právnika.

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď: áno

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď: Po štyroch rokoch už nemám problémy, všetky som si vyriešila sama a už

SKA vôbec nepotrebujem.

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. dôvod samostatnosť - nemusím platiť za razítko niekomu inému, ja to robím zadarmo

svojim mladším kolegom
◦ 2. dôvod 

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď: Naozaj SKA nestačí 1% z príjmu? Pre mňa ako začiatočníka je 160€ veľa, ale

pre niekoho je 600€ nič, takže spodná hranica dole, ale horná môže ísť hore.

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď: Pre začiatočníkov je aj platba za skúšku veľa, veď my ostatní ju zaplatíme z

členského. 

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 11

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď: Nie 

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď: Áno

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1. odpoveď:

Najvážnejším  problémom  je  skutočnosť,  že  architektúru  môže  robiť,  ako  ste
spomínali  aj inžinier či absolvent strednej školy so stavebným zameraním, napriek
tomu, že neštudovali architektúru. Tak potom, aký význam má naše štúdium?

◦ 2. odpoveď:
Nielen hlavní architekti miest by mali byť kompetentí, skúsení v tejto oblasti, čestní a
s  patričným  rozhľadom  a  nadhľadom,  ale  takisto  aj  vedúci  odborov   územného
plánovania na stavebných úradoch( vrátane krajských ) a  na samosprávnych krajoch,
nakoľko tam sa rozhoduje o tom, ako to bude vyzerať v menších sídlach a v krajine. Ak
o tom rozhodujú  ľudia,  ktorí  nemajú  dokonca  ani  vyštudované územné  plánovanie,
žiadnu prax a o ostatných vyššiespomenutých vlastnostiach  ani nehovoriac... 

◦ 3. odpoveď:
Je trestuhodné, že ak sa majiteľ väčšieho pozemku obráti na geodeta, ten mu nakreslí
bez problémov jeho rozparcelovanie na prístupovú komunikáciu nevyhovujúcu žiadnym
normám a na menšie  stavebné parcely podľa jeho predstavy , na katastrálnom úrade
mu to bez problémov zakreslia  a ľudia si začnú stavať bez akýchkoľvek nadväzností na
okolie...  Bez  súladu  s  územným  plánom  či  inou  formou  územnoplánovacej
dokumentácie... 

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ 1. odpoveď:

Zabezpečiť, aby architektúru mohol robiť len človek s odbornou spôsobilosťou na túto
činnosť na základe skúšky vykonanej na SKA s preukázaním reálnych predpokladov na
vykonávanie tejto profesie ( len po absolvovaní štúdia architektúry a päťročnej praxe,
ktorú by vykonával po boku skúseného architekta ) .
Veď aj zuby nemôže trhať  kováč, ako tomu bolo voľakedy, ale len zubár, ktorého chráni
komora... 

◦ 2. odpoveď:
SKA by  mala  zabezpečiť  seriózne  postavenie  hlavného  architekta v  mestách  -  v
samostatných  útvaroch  fungujúcich  pri  mestských  úradoch  (  príp.  aj  v  mestských
častiach,   na obciach, či v združeniach obcí - zabezpečila by sa tým zdravá súťaživosť
medzi mestami či obcami )- oddelene od politickej štruktúry,  jeho dosadenie do tohto
postu by malo podliehať výberovému konaniu za účasti  SKA  a jeho vyjadrenia by mali
byť záväzné pre stavebné úrady  so spätnou kontrolou ich dodržania pri  výstavbe a
prizývaním ku kolaudácii.
Takisto by mala zabezpečiť  seriózne   postavenie územného plánovania  v štruktúre
samosprávnych krajov a okresných úradov, nakoľko územné plánovanie má koordinovať
všetky činnosti v území.  Vedúci  takýchto  odborov územného plánovania by takisto
mali byť dosadzovaní ( príp. volení ?) na základe výberového konania za účasti SKA,
mali  by mať na tento post  vzdelanie a patričnú prax,  nakoľko rozhodujú o vážnych



záležitostiach.
◦ 3. odpoveď:

SKA by mala zabezpečiť:
A) aby územnoplánovacia dokumentácia sa cenovo dostala na úroveň cien za Projekty 

pozemkových úprav a aby ich financoval  štát  ako základný dokument na ochranu
 životného prostredia

B) aby aj tá najmenšia obec v republike mala riadne vypracovaný územný plán 
( s detailne riešeným katastrálnym územím vrátane návrhu hospodárenia  v lesoch, 
na poliach a na urbanizovaných územiach s cieľom zabrániť devastácii krajiny  a 
 zadržať vodu v území  )

C) aby  katastrálne úrady mali digitálnu podobu všetkých územných plánov a špeciálne
 vyškolených pracovníkov, ktorí by kontrolovali súlad s územným plánom a 
 nezakresľovali nezmysly

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď: Áno

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď:  SKA  by  mala  organizovať  rôzne  školenia  na  zvýšenie  odbornosti

( energeticky úsporné stavby,  zvyšovanie úrovne územných plánov a pod. ) 

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. dôvod : kvôli pečiatke
◦ 2. dôvod : žiaden iný ( doteraz )

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď: v žiadnom prípade-  komora by mala vyvíjať činnosť,  ktorou by si  mohla

zvýšiť  príjmy  (  napr.  spomínané  školenia  a  pod.  )  a   pri  neustále  sa  nezmyselne
rozvíjajúcej základni svojich členov ( skoro každý druhý Slovák je architektom...) by
mala členské znižovať.

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď: Prečo nezabezpečí SKA , aby sa územné plánovanie vrátilo pod Ministerstvo

životného prostredia, kde ako základný nástroj na ochranu životného prostredia patrí???

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 12

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď: nie

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď: áno

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1. odpoveď: Dampingové ceny za vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie
◦ 2.  odpoveď:  Otázky  súvisiace  s odovzdávaním diela  v dwg.,  ktoré  potom využívajú

komerčné  spoločnosti  (napr.  územný  plán  pre  vytvorenie  informačného  systému
o území)

◦ 3.  odpoveď:   Duplicita  prerokovania  niektorých  materiálov   (napr.   územný  plán
a zisťovacie konanie ).

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď: asi vo všetkých, lebo súvisia s legislatívou

 Mal  by  podľa  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď: áno

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď:  asi ustráženie kvalifikovaných odborníkov na príslušných úradoch

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1.  dôvod:   aktívna  projektová  činnosť  v oblasti  spracovania  územnoplánovacej

dokumentácie

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď: nie

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď: nie

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 13

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď: nie   

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď: áno 

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1. odpoveď: treba zaviesť napriek „vraj požiadavke EÚ“ záväzný cenník projektových

prác a trhový  systém  realizovať  súperením  kvality,  logiky,  invencie  a ekonomiky
prevádzky jednotlivých návrhov

◦ 2. odpoveď: pri verejnom obstarávaní prístavby škôlky v Bratislave bola požiadavka za
pár  sto  eur  spracovať  štúdiu  a zároveň  „položkový“  rozpočet  vrátane  profesií  pre
uchádzanie sa o pridelenie peňazí na realizáciu, čo považujem okrem výsmešnej ceny za
veľmi nekompetentné jednanie ministerských pracovníkov... rešpektovaním cenníka by
už  úradník  na  ministerstve  presne  vypísal  akú má  projekt  hodnotu  a súťažilo  by sa
v kvalite logicky spracovaného projektu

◦ 3. odpoveď: neviem, či je správne, že v architektonickej súťaži vypísanej SKA vyhrá
rodinný dom vo výraze „stodoly“,  zariadený snáď nábytkom z OSB dosiek, podobné
domy  boli  uverejnené  v zahraničných  časopisoch  už  v sedemdesiatych  rokoch,
nechápem či aj SKA má vplývať na národ, aby nemal ambície, aby sa uspokojil s tým,
že nevadí, že je chudobný, veď môže mať takýto dom ... ja som si naivne myslela, že
návrhy  ocenené  profesnou  organizáciou  majú  byť  víziou  kvalitnej  architektúry  do
budúcnosti

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď: vo všetkých

 Mala  by  podľa  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď: určite áno ako hlavný garant ich rešpektovania najmä stavebnými úradmi,

treba  vytvoriť  digitálny  zoznam  autorizovaných  diel  a zabezpečiť,  aby  musel  byť
rešpektovaný stavebnými úradmi, aby ho povinne mali k dispozícii a preverovali každú
stavbu,  architekt  už  v     zmluve  s     klientom by mal  dohodnúť,  či  požaduje,  aby klient
považoval stavbu za autorské dielo, zaujímavé postrehy architektov o autorskom zákone
boli uverejnené v archinfo SKA

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď: právne poradenstvo najmä vo vzťahu ku klientom
◦ SKA by mala zabezpečovať osvetu v spoločnosti, iniciovať zmysluplné televízne relácie

o architektúre, aké vysielajú napríklad v českej televízii 

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. dôvod: profesné združenie má chrániť a zabezpečovať pravidlá riadneho fungovanie

výkonu profesie a jej rešpektovanie spoločnosťou 
◦ 2. dôvod: možno naivný pocit, že komora sa ma v prípade potreby zastane 

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď:  nie, ďalší príspevok platiť podľa výšky príjmu z projektovania  bez horného



obmedzenia,  treba  zabezpečiť  súlad  zákonov,  napríklad  vstupom do SKA dáva  člen
súhlas so sprístupnením informácie daňového úradu o výške príjmu z projektovania 

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď:  netreba robiť kreditmi hodnotené vzdelávanie členov SKA, najmä nie ako

zárobkový podnik, nedávno bolo vzdelávanie na firemnom dni v hoteli Bratislava, kde
nás prednášajúci poučoval, že „už nie sú trendové tmavé parkety, ale bledé...“, SKA by
mala  organizovať  zaujímavé  prednášky  bezodplatne  s dobrovoľnou  účasťou
a prednášajúce osobnosti zaplatiť z prostriedkov SKA

◦ Aj jednoduché stavby musia projektovať len členovia SKA, pričom členom by sa mohol
po preukázaní kvalít stať aj stavebný inžinier, prípadne výnimočne aj stredoškolák

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 14

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď: nie

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď: áno

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1. odpoveď: honorár architekta - finančné ohodnotenie
◦ 2. odpoveď:postavenie architekta v spoločnosti
◦ 3. odpoveď:autorské práva achitekta

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď:vo všetkých

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď:áno

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď:

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. dôvod: hlavne z dôvodu získania a používania pečiatky autorizovaného architekta,

ktorá mi umožňuje prácu
◦ 2. dôvod

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď:nie,  a  vôbec  nie  ako  percento  z  minimalnej  mzdy,  nakolko  vacsina  z  nas

pracuje na zivnost . vzorec minimalnej mzdy je len sposob permanentneho zvysovania
clenskeho aj v buducnosti

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď:suhlasim so vsetkym co pisete vo vasich poznamkach.

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 15

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď:

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď:  ano

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1. odpoveď: nízke ceny
◦ 2. odpoveď: neplatiči
◦ 3. odpoveď: nedostatok práce

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď: 

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď:    áno

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď:

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. Dôvod  :  je to podmienka pre možnosť projektovať 
◦ 2. dôvod

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď: nie

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď: nedôstojné zbieranie bodov v rámci celoživotného vzdelávania – protest 

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 16

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď: nie nepovažujem ju za dostatočnú

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď: áno  určite,  alebo  by som uvítal  aj  inú  platformu ako  napríklad  uzavretú

skupinu na facebook –u. Vzájomná diskusia architektov je dôležitá, dokonca nazvem
súčasný stav niečo ako izoláciou medzi sebou, čo nás určite neposúva ďalej.

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1.  odpoveď:  konkurencia  v iných  oboroch  napríklad  v stavebných  inžinieroch,  s tým

súvisí aj druhá odpoveď
◦ 2. odpoveď: dumping cien, čo s tým, ako protitomu bojovať? Ale aj navrhované ceny za

prácu  architektov,  právnici  majú  podľa  zákona  hornú  sadzbu  100-120,-  Eur,  my
architekti máme vysokokoncepčné práce podľa UNIKA za smiešnych 35,- !!!!!!

◦ 3. odpoveď: autorské práva

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď: cena/autorské práva

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď: Samozrejme

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď:  Ako  stavovská  organizácia  by  mala  propagačné  aktivity  nášho  remesla

neustále zlepšovať, inovovať. Je smiešne, že ešte stále nemáme svoju FCB ofic. stránku

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. Dôvod – pečiatka a možnosť projektovať
◦ 2. Dôvod- stále verím, že mi to prináša aj nejaké výhody a nejakú prestíž

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď:  ak  by  som reálne  pocítil  pomoc  komory,  prečo  aj  nie?  Aj  komora  musí

financovať svoj chod, dokonca čím viac od nej chceme, tým to bude aj drahšie ...

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké? 
◦ Odpoveď:  Ako  to  je  s aktivitami  SKA vo  veciach  medzinárodných,  ako  napríklad

aktívna propagácia na rozvojových trhoch, alebo získavanie legislatívy iných krajín ako
podklad  pre  porovnanie  ochrany autorských  práv  a pre  presadzovanie  legislatívnych
riešení, ktoré sa osvedčili v zahraničí...

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 17

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď:  Nie, SKA nereaguje vždy na požiadavky zo strany členov

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď:  Áno

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1.  odpoveď:   Ceny  projektových  prác  stanovené  investormi  (predpokladaná  cena

zákazky) absolutne podhodnotená (10 – 30 % z minimálnej ceny)
◦ 2.  odpoveď:   Absurdný  zákon  o verejnom  obstarávaní,  zvlášť  §  25,  kde  investor

požaduje referencie za posledné 3 roky z totožnej alebo podobnej problematiky, čo je
v rozpore  s autorizačným  osvedčením  ktoré  vydáva  komora  o rozsahu  odbornej
spôsobilosti

◦ 3. odpoveď:  Stavebný zákon a stavebné úrady zo svojvôľou v rozhodovaní a termínoch
konaní

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď:  Vo všetkých 3,  a to  dopracovaním oceňovania projektových prác,  zmenou

absurdného zákona o verejnom obstarávaní a do novely stavebného zákona uzákoniť aj
ochranu architektov

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď:  Áno, ale iba v novele autorského zákona, inak  nie

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď:  V prvom rade sa dôrazne starať o novely zákonov vrátane ich presadzovania

cez konkrétnych poslancov. Za ďalšie vytvoriť cenník projektových prác so skutočným
ocenením  aby  boli  záväzné.  A v neposlednom  rade,  ak  komora  vydá  autorizačné
osvedčenie na rozsah prác, mala by na ňom dôsledne trvať.

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. dôvod  zo zákona
◦ 2. dôvod

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď:  Absolutne nie, keď väčšina členov platí z príjmov ďalší príspevok min. 100

Eur, čo je aj tak viac ako 1% z príjmu, mala by mať komora eminentný záujem o vyššie
príjmy členov a tak aj o vyššie príspevky ( nie zvýšenie v tejto mizérii )

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď:   Elektronickou  poštou  upozorniť  členov  SKA,  ku  ktorej  novele  sa  bude

komora  vyjadrovať.  Aktívnejšie  sa  zapojiť  do  novely  stavebného  zákona,  zákona
o verejnom obstarávaní a ocenení projektových prác, vrátane uzákonenia, že bez podpisu
architekta by nemala byť povolená ani skolaudovaná žiadna stavba.

◦ Investor môže požiadať o konanie (územné, stavebné) len ak je vlastníkom projektovej
dokumentácie (úhrada projektových prác)

◦ Celoživotné vzdelávanie v princípe riešiť, že prioritou architekta je realizácia stavby, za



ktorú má plný počet kreditov. V prípade architektov, ktorí nepracujú aktívne v tvorbe,
možnosť nadobudnutia kreditov zásadne školením o navrhovanej a platnej legislatíve.

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 18

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď: nie

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď: áno

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1. odpoveď: kvalitný územný plán
◦ 2. odpoveď: dampingové ceny
◦ 3. odpoveď: komunikácia s úradmi

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď: tlak na kvalitu územných plánov  ktoré potom zvyšujú aj úroveň architektúry

 Mal  by  podľa  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď: áno

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď: zvýšiť vážnosť profesie

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. Dôvod:  okrúhla pečiatka

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď: nie 

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď: kvalita architektúry

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 19
• Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými

zhromaždeniami za dostatočnú?
• Odpoveď: Dostatočne informovaný o činnosti, málo o pripravovanej činnosti alebo

zámeroch.
• Privítali  by ste  vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej

webovej stránke?
• Odpoveď: Ako člen redakčnej rady Info SKA som na to osobne apeloval.

• Čo považujete vo Vašej  práci  za tri  najväčšie  problémy s  ktorými sa ako architekti
stretávate?

• 1. odpoveď: Postavenie architekta voči úradom (Pamiatkári, býv. krajský stavebný
úrad, Stavebné úrady na obciach…)

• 2. odpoveď: Cenová politika - nemôžeme ísť stále za nižšiu cenu v súťažiach
• 3. odpoveď: Postavenie architekta - územného plánovača - nie všetci architekti sme

plánovači a naopak, chcelo by to rozdeliť autorizáciu, ako sa plánovalo v novom
návrhu zákona

• V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?

• Odpoveď: Vo všetkých
• Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich

členov?
• Odpoveď: Toto nevnímam z pozície územného plánovača ako problém

• V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
• Odpoveď:

• Z akých dôvodov ste členom SKA?
• 1. dôvod: Autorizácia na vykonávanie činnosti (ÚPN)
• 2. dôvod: 

• Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
• Odpoveď: Ak budú poskytnuté ďalšie služby, prečo nie

• Máte  nejaké  ďalšie  návrhy alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?

• Odpoveď: Nie
• Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 20

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď: Primeranú (ne)činnosti komory

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď: ˇANO

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1. odpoveď: Dumpingové ceny-( absencia záväzných cenníkov, katalógové projekty)
◦ 2. odpoveď: Nekalá konkurencia- predovšetkým SKSI
◦ 3. odpoveď: Arogancia nekompetentných úradníkov

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď: všetky

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď: ÁNO

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď: Právne -napr. škodové udalosti

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. Dôvod - možnosť projektovať
◦ 2. Dôvod - lebo som architekt

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď: NIE -SKA neurobila pre postavenie architekta nič, na rozdiel od SKSI kde sa

členské nezvyšuje

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď: Zákonné postavenia architekta, lebo ak ide iba o projektovanie, nestačila by

pre SR jedna komora? Na čo je bez toho potrebná SKA?

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 21

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď: NIE

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď: ÁNO

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1. odpoveď: žiadny rozdiel medzi AA a členom SKSI (stavebným inžinierom)
◦ 2. odpoveď: dumping cien našich výkonov  
◦ 3. odpoveď:

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď: vo všetkých

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď: ÁNO

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď: Čo verejné obstarávanie, ...verejné trhovisko?  Ako je možné, že naše služby

sa obstarávajú  - handlujú ako hrušky na trhu. Kde je komora, ako nás háji.

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1.  dôvod  –  myšlienka,  že  ako  AA skôr  získam  postavenie  v spoločnosti.  Nevidím

rozdiel medzi AA a architektom, ktorý nie je členom komory.    
◦ 2. dôvod – skôr získam zákazky :-( 

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď: NIE

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď: Nečlenovia komory majú rovnaké možnosti ako členovia pri výkone svojej

práce. Nájdu si autorizovaného člena SKSI, ktorý im ich prácu „opečiatkuje“ 
◦ Skôr  otázka  na  predstavenstvo  komory,  čo  z toho  čo  má  komora  v zákone

o autorizovaných  architektoch zabezpečuje reálne jej členom – okrem príspevkov!

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 22

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď:  nie - takmer žiadna nie je

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď: áno – diskusia medzi členmi existuje, aspoň medzi niektorými. 

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1. odpoveď: štvrtotriedni investori, ktorí využívajú skorumpovanú štátnu a miestnu

správu, nepripravenosť rozvoja miest – chýbajúce jasné regulatívy
◦ 2. odpoveď: PR nášho stavu - dostať aspoň na úroveň komory advokátov, v tomto

smere komora nerobí nič ( kedy bol niekto z komory v médiách ?)
◦ 3. odpoveď: zhoršujúca sa úroveň škôl

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď: vo všetkých

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď: je to otázka práva

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď: stačí kopírovať fungujúci komorový systém v zahraničí

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. dôvod kvôli licencii
◦ 2. dôvod

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď: nevidím dôvod

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď: diskutujeme približne rovnaké otázky od vzniku komory, mám pocit, že

ich  vyriešením  by  komora  stratila  opodstatnenie,  takže  o tom  radšej  iba
diskutujeme.

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK – 23 

•Považujete komunikáciu SKA s jej členmi v období medzi dvomi valnými zhromaždeniami
za dostatočnú?
◦Odpoveď:Nie

•Privítali by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej webovej
stránke?
◦Odpoveď: Áno

•Čo  považujete  vo  Vašej  práci  za  tri  najväčšie  problémy  s  ktorými  sa  ako  architekti
stretávate?
◦1. odpoveď:Nedostatok  investícií na počet architektov, + konkurenčné prostredie  projektantov v
SKSI
◦2. odpoveď: Špekulatívni klienti - neplatiči
◦3. odpoveď: Lobizmus, klientelizmus, korupcia pri získavaní zákaziek

•V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť SKA?
◦Odpoveď: Vo všetkých troch

•Mal by podla Vás SKA aktívne vstupovať do obhajoby autorských práv svojich členov?
◦Odpoveď: Áno

•V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦Odpoveď: Neklásť prekážky našej práci zaťahovaním slučky okolo krku

•Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦1. dôvod: vyplýva zo zákona ako povinnosť, naše práva nie sú vvšak yvážené s povinnosťami
◦2. dôvod: stavovská hrdosť a úcta k našej profesii

•Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦Odpoveď: V žiadnom  prípade nie!

•Máte nejaké ďalšie návrhy alebo otázky o ktorých by bolo treba na pôde SKA diskutovať?
Ak áno, aké?
◦Odpoveď: Komora neponúka žiadne výhody radovým členom /okrem agilných funkcionárov/,
vyplývajúce z odvedených peňazí

•Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 24

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď: oceňujem e-podobu nášho časopisu (o niektorých témach sa tu aspoň sčasti

začalo diskutovať)
- myslím,  že   predseda  sa  snaží  zbierať  podnety  a riešiť  ich  na  výjazdových

zasadnutiach  Predstavenstva  v regiónoch,  a následne  sa  snaží  ich  riešiť  v rámci
legislatívy (napr. EKS)

- myslím, že je nedostatočný záujem o diskusiu aj pri regionálnych zastúpeniach (napr.
malý záujem o získanie podnetov od členov napr. v regióne Žilina)

- nezáujem väčšiny členov SKA o presadzovanie svojich „práv“ na pôde SKA, na VZ
(aj na odborných seminároch, konaných v BA) sa väčšina diskusie zastaví pri BA
a jej  problémoch  a  „dedinskí“  architekti  nemajú  šancu....(možnosť  diskutovať
o naozajstných problémoch...)

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď:  ROZHODNE áno

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1. odpoveď: neexistujúce cenníky
◦ 2. odpoveď: nekalá konkurencia AA, konkurencia neautorizovaných „architektov“

stredoškolsky vzdelaných, konkurencia stavebných inžinierov
◦ 3. odpoveď:  nekompetentnosť a neodbornosť „úradníkov“

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď: vytvorenie oficiálnych odporúčaných a akceptovaných cenníkov – nielen

pre architektúru, ale aj pre urbanizmus a ÚPN (tak ako v ČKA)
 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich

členov?
◦ Odpoveď: áno

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď: 

 navrátenie postavenia a dôležitosti územného plánovania na začiatok celého procesu,
ÚPN musí byť alfa a omega celého plánovacieho a rozhodovacieho procesu v území

 vytvorenie odbornej komisie pre ÚPN v rámci SKA (členmi by mali byť AA, ktorí sa
venujú len ÚPN a OSO (architekti) pre obstarávanie ÚPP a ÚPD z praxe)

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. dôvod : lebo je to povinné
◦ 2. dôvod

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď: nie, len v prípade pokiaľ je to potrebné pre našu prezentáciu a posilnenie

postavenia  AA  na  trhu  (akým  spôsobom  toto  je  potrebné  rozvinúť  vo
vnútrokomorovej diskusii)

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď: urbanizmus  a územné plánovanie



 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.

Poznámka na záver: 
Člen SKA by mal byť HRDÝ na to, že je členom stavovského združenia  a nemal by to vnímať ako
POVINNOSŤ!



DOTAZNÍK - 25

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď:  nie

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď:  áno

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1. odpoveď:  nedoukov na stavebných úradoch
◦ 2. odpoveď:  nekvalifikovanosť poslancov OZ pri schvaľovaní ÚPN
◦ 3. odpoveď:  developerské projekty panelákov na ležato

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď:  v žiadnom, pretože je zapozeraná do seba

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď: áno

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď: ako stavovská organizácia všemožne hájiť autorské práva architektov a nie im

odporučiť, aby sa svojich práv domáhali súdnou cestou (osobná skúsenosť)

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1.  dôvod – členstvom v komore bola  svojho času podmienená možnosť projekcie  aj

napr. jednoduchých (?) stavieb...
◦ 2.  dôvod  –  aby ma v mojom veku mali odkiaľ vyhodiť

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď:  nie, nevidím dôvod

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď: myslím si, že diskusiou sa nič nevyrieši, pretože komora stratila resp. nemá

požadovanú  autoritu  a kredit,  čo  je  zjavné  z toho  ako  ministerstvo  prostredníctvom
referentov  pripravujúcich  nový  stavebný  zákon  pristupuje  dlhodobo  k návrhom
a požadovaným zmenám paragrafového  znenia  od   architektov.  Zvrhlo  sa  to  iba  na
prezentáciu  boja  proti  „čiernym  stavbám“  (niet  sa  čo  čudovať,  ak  štátny  tajomník
ministerstva  nie  je  kvalifikovaný v obore  a má  iba  politické  podkutie  ekonomického
vzdelania).

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 26

 Považujete komunikáciu SKA s jej členmi v období medzi dvomi valnými 
zhromaždeniami za dostatočnú?

nie

 Privítali by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na 
webovej stránke ?
bolo by prínosom

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako
architekti stretávate?

1. odpoveď:   spoločenské postavenie architekta – nulové, vnímané ako nutné zlo

◦ 2. odpoveď: finančné ohodnotenie – neskutočná bieda , hanebné až pokorujúce

◦ 3. odpoveď: diktát úradníkov –architektov    (vždy  Pamiatkový úrad, 
                                                                              mnohokrát  aj ÚHA  ....) 
                         síce bez autorizácie, ale zato s absolútne neobmedzenou mocou              
                         a pri tom bez zodpovednosti – hrôza!

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala 
pomôcť SKA?

◦ Odpoveď:  vo všetkých a to legislatívne

 Mal by podla Vás SKA aktívne vstupovať do obhajoby autorských práv 
svojich členov?

◦ Odpoveď: a kto iný ????

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
                    viď vyššie

 Z akých dôvodov ste členom SKA?

◦ 1. dôvod  - lebo musím , ak chcem mať pečiatku

◦ 2. dôvod -  už neexistuje . 
                    Na začiatku to bol pocit stavovskej spolupatričnosti a hrdosti

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?

Najhoršia doba , akú sme doposiaľ zažili – vhodná na zníženie platby



 Máte nejaké ďalšie návrhy alebo otázky o ktorých by bolo treba na pôde SKA 
diskutovať? Ak áno, aké?

1/ Nutne poistiť a zvýšiť postavenie architekta . 
Ako je možné , že profesiu architekta môže vykonávať „každý ?“ A aj vykonáva . Takže potom je vo 
všeobecnosti považovaná za čosi, čo ani netreba študovať- veď to má každý priam vrodené ! Akurát 
architekti nie , a preto to musia študovať a dokonca
 6 rokov !! 

2/ zaviesť honorárový poriadok. 
Napriek viacerým pokusom o vysvetľovanie, že prečo architekti nemôžu mať stanovené taxy, stále to
nechápem.

3/ do vlastných radov- sme vzájomne veľmi neprajní  a závistliví , nepodržíme sa a verejnosť 
to vníma  - ale to nám nikto nevyrieši.....

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 27

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď: nie

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď: áno, ale diskusia je málo efektívny nástroj v súčasnej anarchii 

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1. odpoveď: samovražedné dumpingové ceny kolegov
◦ 2. odpoveď: zlá pozícia voči iným „projektantom“ pred stavebnými úradmi, rušenie až

neexistencia hlavných architektov v mestách   
◦ 3. odpoveď: nulová angažovanosť zákona a SKA pri kontrole dodržiavania územných

plánov, degradácia záväznosti ÚPN

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď:  cenník  s hranicou  minima,  ktorej  záporné  prekročenie  by  bolo  neetické

a mohlo by byť sankcionované komorou (podľa prípadu Váhostav)

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď: len v legislatívnom procese

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď: právne a odborné krytie chrbta voči investorom i stavebným úradom 

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. dôvod: už je neskoro vystupovať
◦ 2. dôvod

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď: nie, treba redukovať zamestnancov

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď: v zmysle potlačenia a odstránenia uvedených 3 problémov 

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 28

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď: nie

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď: áno

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1.  odpoveď:  nejednotnosť  postupu  stavebných  úradov  pri  dokumentáciách

predkladaných na ÚK a SP, týkajúca sa oprávnenosti projektovať
◦ 2.  odpoveď:  dostupnosť právnych predpisov  a hlavne  noriem bez  poplatkov,  to  by

mala predsa SKA zabezpečiť pre svojich členov automaticky,  to  je  vecou jednania
s normotvorcami, veď sme  to už raz v daniach zaplatili všetci.  Ak mám povinnosť
niečo vo verejnom záujme dodržiavať, tak to musím mať verejne prístupné

◦ 3. odpoveď:  slabá a hlavne neskorá informovanosť, veľakrát sa informácia dostane
k nám až po jej aktuálnosti.

◦ 4. Odpoveď: cena projektových prác 

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď: vo všetkých

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď: áno

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď: hájiť prácu architekta a zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti práce

architekta

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. Dôvod   z naivity, že raz sa to snáď zmení
◦ 2. Dôvod  zo zákonnej povinnosti, ak sa chcem ako architekt živiť

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď: určite nie

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď:  Prečo  komora  neuznáva  dôchodcu  podľa  platných  predpisov  sociálnej

poisťovne, ale si stanovila vek 65 rokov? Niektorí ideme do dôchodku už ako 60 roční.
Myslím si, že je to diskriminačné.

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 29

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď: NIE

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď: ANO

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1. odpoveď: formálne verejné obstarávanie 
◦ 2. odpoveď: dampingové ceny
◦ 3. odpoveď: neexistencia cenníka 

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď: cenník

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď: ANO

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď: Intenzívnejšie presadzovať potrebné zmeny v legislatíve

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. dôvod – spracovanie UPD bez pečiatky nie je možné
◦ 2. dôvod – očakávala som odbornú pomoc pri riešení odborných konfliktov

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď: NIE !!!

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď: Dôchodcovia by mali byť aj pre SKA akceptovaní od reálneho veku, kedy

odchádzajú do dôchodku. Vek 65 rokov u nás nie je vekom odchodu do dôchodku. 

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 30
 

Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?

◦  Odpoveď: nie
 

Privítali by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?

◦  Odpoveď: áno
 

Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?

◦  1. odpoveď: nekompetentnosť úradníkov
◦  2. odpoveď: dampingové ceny
◦  3. odpoveď: dehonestácia práce súťažiacich  porotcami v súťažiach odobrených  SKA 
a nomináciami do poroty

 
V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?

◦  Odpoveď: vo všetkých
 

Mal by podla Vás SKA aktívne vstupovať do obhajoby autorských práv svojich
členov?

◦  Odpoveď: áno (za čo berie plat právnik vo vedení SKA)
 

V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?

◦  Odpoveď: aktívnejším vstupom do legislatívy a zákonov štátu
 

Z akých dôvodov ste členom SKA?

◦  1. dôvod  Úprimne,v prvom rade aby som mal razítko
◦  2. dôvod  Neviem, doposiaľ som v mojej 30 ročnej profi praxi a cca 25 rokoch 
členstva v SKA z mojej iniciatívy na nič SKA nepotreboval

 
Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?

◦  Odpoveď: nie
 

Máte nejaké ďalšie  návrhy alebo otázky  o ktorých by bolo  treba na pôde SKA
diskutovať? Ak áno, aké?

◦  Odpoveď: kompletná problematika okolo súťaží, hlavne - zodpovedná práca 
nominovaného porotcu 

 
Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 31

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Nie, ale skor nedokážem posúdiť:

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Ano ale pochybujem, že sa tým niečo zmení: 

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ komunikáciu:
◦ spoločenský rešpekt:
◦ solidaritu:

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Vo všetkých:

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Samozrejme:

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Spoločenská vízia – mesta se prapadávajú do materiálnej nicoty:

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ SKA by male byť garanciou kvality práce členov 
◦

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Nevadí keby som videl prečo:

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ To uplne stači:

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 32

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď: Chýbajú témy, organizačné informácie sú dostatočné.

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď:  Áno.

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1. odpoveď: Legislatívne prostredie
◦ 2. odpoveď: Absenciu  ÚPD a technických máp sídiel. 
◦ 3. odpoveď: Personálne obsadenie odborov architekta mesta.

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď: Legislatívny proces.

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď: Neviem, právne to nie je jednoznačné.

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď: Snažiť sa, aby pre čo najviac  verejných zákazok od určitého IN boli vypísané

súťaže .   

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. dôvod : Povinné členstvo v profesijnej komore pre výkon povolania.
◦ 2. dôvod : Bol som členom SKSI aj SKA, vybral som si SKA, zdala sa mi pružnejšia v

procese autorizácie.   

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď:  Neviem, je to otázka protihodnoty.

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď:  SKA by  mala  prevziať  vyskúšané  zahraničné  postupy,  aby  začala  reálne

zastupovať  záujmy  svojich  členov  a  nebola  len  exkluzívnym  klubom  bez  reálneho
dosahu na vonkajšiu realitu. 

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



AZNÍK - 33

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?
◦ Odpoveď: Myslím si, že áno.

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?
◦ Odpoveď: Určite.

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?
◦ 1. odpoveď: Zlé vnímanie povolanie architekta
◦ 2. odpoveď: Práca s úradníkmi „štátom“ 
◦ 3. odpoveď:  Projekty sú vnímane ako tovar nie hodnotové vnímanie prínosu pre

spoločnosť diala

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?
◦ Odpoveď: Všetky

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?
◦ Odpoveď:  Určite, ak bude normálne fungovať a bude obhajovať dobré dielo. Nie

ješitnosť kolegov, hlavne v rámci rekonštrukcií.

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď:  Politických!  Štátne  zákazky  majú  byť príležitosť  zanechať  niečo  pre

budúce  generácie  a nie  finančné  obohatenie  jednotlivcov  /nemyslím  obohatenie
architekta!!!/

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. dôvod ťažká otázka /dostal ste ma  /
◦ 2. dôvod ??? !

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď: nie

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?
◦ Odpoveď:  Komora  musí  vystupovať  v médiách,  prezentovať  skupinu

autorizovaných architektov a meniť mienku celkovej verejnosti, keďže na nás nikto
nemyslí  v rámci  štátu!!!  Potrebujeme  ukázať  že  dobré  stavby  robia  kultúru
spoločnosti, a nie hokej......

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 34

 Považujete  komunikáciu  SKA  s  jej  členmi  v  období  medzi  dvomi  valnými
zhromaždeniami za dostatočnú?

Odpoveď: Nie

 Privítali  by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na jej
webovej stránke?

Odpoveď: Áno

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako architekti
stretávate?

1. odpoveď: Postavenie architekta v spoločnosti
2. odpoveď: Finančné ohodnotenie našej práce 
3. odpoveď: Zákony

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala pomôcť
SKA?

Odpoveď: Vo všetkých

 Mal  by  podla  Vás  SKA aktívne  vstupovať  do  obhajoby  autorských  práv  svojich
členov?

Odpoveď: Áno

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
Odpoveď: Budovanie postavenia architekta v spoločnosti a jeho adekvátne ocenenie.

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
1. dôvod: zákonná podmienka ak chcem sám projektovať
2. dôvod: Myslel som si, že je to aj otázka mojej stavovskej cti.

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
Odpoveď: nie

 Máte  nejaké  ďalšie  návrhy  alebo  otázky  o  ktorých  by  bolo  treba  na  pôde  SKA
diskutovať? Ak áno, aké?

Odpoveď:  Komora by mala propagovať architektonickú tvorbu, architektúru a jej
autorov v spoločnosti

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.



DOTAZNÍK - 35

 Považujete komunikáciu SKA s jej členmi v období medzi dvomi valnými 
zhromaždeniami za dostatočnú?

◦ Odpoveď: vôbec ju nepociťujem okrem platieb členského a zaslani výkazu 

 Privítali by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov SKA na 
◦ Odpoveď: možno áno , aj keď nemám rad sociálne siete a cez ne 

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako 
◦ 1. odpoveď: ceny prác architektov, súťaženie o najnižšiu cenu za projekt (Aký ?, kvalita 
projektu nie je odrazom ceny)
◦ 2. odpoveď: neodbornosť  a zrovnoprávnenie so stavebnými inžiniermi
◦ 3. odpoveď: neodbornosť a zlá sitzácia aj na stavebných úradoch, odkedy ich prevzali obce
na seba, ako aj úroveň stavebných dodávateľov a podliezanie cien, nekvalita práce, ktorá sa 
zakrýva snahou o vyčerpanie finančných 

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala 
◦ Odpoveď: určite vo všetkých v rámci legislatívy a mali by sme sa vrátiť 

 Mal by podla Vás SKA aktívne vstupovať do obhajoby autorských práv 
◦ Odpoveď: musí brániť naše autorské práva

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
◦ Odpoveď: napríklad aj v obrane pri uplatňovaní autorského dozoru počas k minimálnemu 
cenníku prác architekta realizácie diela, povinnosť uhradiť autorský dozor a neponechať to 
len na vôli investora, možnosti meniť projekt bez súhlasu autora ako investorom, tak aj 

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
◦ 1. dôvod: lebo musím a ináč nemôžem vykonávať svoje povolanie
◦ 2. dôvod: rada by som bola z dôvodu stavovskej cti, ale tá sa dnes vôbec 

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v SKA?
◦ Odpoveď: určite nie, základný poplatok by mal ostať, veď ten ďalší poplatok sa odvíja od 
výšky príjmov a ten je obrazom úpadku celého stavu v súčasnosti alebo profitu zopár 
vyvolených ...

 Máte nejaké ďalšie návrhy alebo otázky o ktorých by bolo treba na pôde SKA 

◦ Odpoveď: o celom procese v stavebníctve a nekvalite prác, ktopré sa realizujú, o systéme 
obstarávania , čerpania štrukturálnych fondov, verejnom obstarávaní 

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete. Levoča



DOTAZNÍK - 36
 Považujete komunikáciu SKA s jej členmi v období medzi dvomi valnými 

zhromaždeniami za dostatočnú?
 Odpoveď: Nie

 Privítali by ste vytvorenie priestoru pre interné diskusné fórum členov 
SKA na jej webovej stránke?
 Odpoveď: Áno

 Čo považujete vo Vašej práci za tri najväčšie problémy s ktorými sa ako 
architekti stretávate?
 1. odpoveď: ochrana profesie a jej jedinečnosti
 2. odpoveď: spoločenské postavenie architekta
 3. odpoveď: nedostatočná opora v zákone

 V ktorom z týchto problémov by Vám podľa Vášho názoru mohla a mala 
pomôcť SKA?
 Odpoveď: vo všetkých 3

 Mal by podla Vás SKA aktívne vstupovať do obhajoby autorských práv 
svojich členov?
 Odpoveď: Áno

 V akých iných problémoch by Vám mohla a mala pomáhať SKA?
 Odpoveď: vzdelávanie (nesúhlasím so zbieraním bodov na predvádzacích 

akciách firiem, preferujem aktivitu z 90-tych rokov – výhodné a dobre 
sprostredkované spoločné exkurzie s odb.výkladom, v širšej ponuke –
podľa zamerania architekta...)

 Z akých dôvodov ste členom SKA?
 1. Dôvod : nutnosť pre projekčnú činnosť =
 = 2. Dôvod : zotrvačnosť (nevyhnutná)

 Považujete za prijateľné v dnešnej dobe zvyšovať platbu za členstvo v 
SKA?
 Odpoveď:Nie, najmä pri nedostatku info o záverečnom účte, o finančnom 

pláne,...neviem, na čo bude použité toto zvýšenie financovania

 Máte nejaké ďalšie návrhy alebo otázky o ktorých by bolo treba na pôde 
SKA diskutovať? Ak áno, aké?
 Odpoveď: Novela stav.zákona a konkrétne úlohy a zodpovednosť

 Okres v ktorom bývate alebo pracujete.
 Odpoveď:Bratislava IV



Nasledujúci dotazník je podpísaný 3 architektmi z Levoče. Dotazníky č.: 37, 38 a 39



Nasledujúci dotazník je podpísaný 2 architektmi z Levoče. Dotazníky č.: 40 a 41



Spracoval: Akad.arch.Ing. Igor Mrva
Pridané:     20.05.2015

Doplnené:  22.05.2015
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