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V predchádzajúcej časti som sa z pohľadu Maslowovej teórie potrieb pozrel na súčasný stav v SKA
tak, ako ho vnímam ja.  Z tohto pohľadu je definovanie hlavných úloh SKA obrátené na hlavu.
Základné potreby členov SKA sú len stručne spomenuté v bode 6 pod „Spolkovou činnosťou“.
Jednoznačný  dôraz  sa  kladie  na  budovanie  kontaktov  zo  zahraničím.  Určite  aj  to  je  potrebná
a záslužná činnosť ale nie je, z hľadiska základných potrieb súčasných členov, prvoradá.

Ak  má  mať  komora  zmysel  aj  pre  jej  súčasných  radových  členov  musí  svoje  úlohy  nanovo
definovať  a postaviť  ich  z hlavy  na  nohy.  Maslowova  pyramída  potrieb  je  pri  tom  výborným
pomocníkom. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim úlohy SKA naformulovať tak, ako by mohli
a podľa mňa aj mali vyzerať:
 
Slovenská komora architektov majúc na zreteli svoju hlavnú úlohu – chrániť oprávnené záujmy
svojich členov – plní hlavne tieto úlohy:
 

1.      Permanentne sa usiluje o vytváranie vyhovujúcich a dôstojných podmienok pre prácu
svojich členov.
2.      V spolupráci  so  zákonodarným  orgánom,  príslušnými  ministerstvami  a ostatnými
orgánmi štátnej správy a samosprávy, dotknutými organizáciami a spolkami zabezpečuje pre
svojich členov a primerane aj pre všetkých ostatných architektov: 

a.      aby  prácu  autorizovaného  architekta  a autorizovaného  krajinného  architekta
mohla  vykonávať  len  osoba s primeraným vzdelaním,  osoba  k vykonávaniu  tejto
práce spôsobilá a majúca na takúto prácu potrebné oprávnenie,
b.      aby  práca  autorizovaného  architekta  a autorizovaného  krajinného  architekta
bola primerane ohodnotená.
c.      aby si nik nemohol neoprávnene privlastniť výsledky jeho práce,
d.      aby pri  nakladaní  s výsledkami  jeho práce  boli  dôsledne  rešpektované  jeho
autorské práva,

3.      Vytvára vo vnútri komory atmosféru spolupatričnosti a dôvery a to predovšetkým tým,
že:

a.       dôsledne  obhajuje  oprávnené  záujmy  každého  svojho  člena  a nikdy  sa  v
žiadnom spore žiadnym spôsobom nepostaví proti svojmu členovi,
b.      dbá  o  to,  aby  architekti  a  krajinní  architekti  vykonávali  svoje  povolanie
odborne a zákonným spôsobom,
c.      dbá o stavovskú česť a o etiku výkonu povolania,
d.      dbá  o  odborný rast  architektov  a  krajinných  architektov  a  zabezpečuje  ich
celoživotné vzdelávanie,
e.      vykonáva  osvetovú,  propagačnú,  popularizačnú,  poradenskú  a  informačnú
činnosť,

4.      Zabezpečuje, aby sa jej členovia mohli zúčastňovať súťaží za dôstojných podmienok.
5.      Dbá aj na záujmy svojich členov pracujúcich v zahraničí a v rámci svojich možností
im poskytuje pomoc.

 
Okrem týchto úloh Slovenská komora architektov plní aj nasledovné úlohy:
 

·        overuje  súťažné  podmienky súťaží  návrhov v  oblasti  architektúry a  urbanizmu vo
verejnom  obstarávaní  a  poskytuje  vyhlasovateľom  odbornú  pomoc  pri  organizovaní



verejných súťaží a ich vyhodnocovaní
·        je  príslušným  orgánom  (competent  authority)  na  výkon  smernice  Európskeho
parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v Slovenskej republike
pre povolania Architekt a Krajinný architekt
·        spolupracuje  s  jednotlivnými  kontaktnými  miestami  zriadenými  podľa  smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu a je napojená na
informačný systém Európskej komisie IMI pre povolanie Architekt
·        je informačným centrom
·        je slovenským regulačným orgánom pre povolania Architekt a Krajinný architekt
 

(samozrejme aj túto, neočíslovanú skupinu úloh treba bližšie špecifikovať a rozviesť)
 
To je moja predstava ako by to mohlo vyzerať, ak by sme úlohy SKA zoradili a definovali v súlade
s Maslowovou pyramídou potrieb. Ale toto je samozrejme zatiaľ len môj názor. Ak Vám je blízky
dajte mi prosím vedieť.
 
Ak sa hore napísané zdá niekomu príliš radikálne možno by v prvom kole stačilo vrátiť sa k dikcii
Zákona č,183/1992 Zb., ktorý v § 25 – „Postavenie a základné úlohy“ – v odseku (2) okrem iného
hovorí:
 
 „(2) Slovenská komora architektov je samosprávna stavovská právnická osoba, ktorej úlohou je
najmä
      a) podporovať architektov a krajinných architektov a obhajovať ich práva a profesijné, sociálne
a hospodárske záujmy,“
 
Možno by v prvom kole stačilo rozmeniť túto hlavnú úlohu, danú Komore zákonom, na drobné a 
rozvinúť  a bližšie  definovať  jej  jednotlivé  úlohy.  Možno  by  stačilo  odpovedať  na  nasledujúce
otázky:
 

·        Ako má Komora podporovať architektov a krajinných architektov?
·        Aké práva svojich členov má Komora obhajovať? A ako?
·        Aké sú profesijné záujmy členov Komory ktoré má Komora obhajovať? A ako ich má
obhajovať?
·        Aké sú sociálne záujmy členov Komory ktoré má Komora obhajovať? A ako ich má
obhajovať?
·        A aké sú hospodárske záujmy členov Komory ktoré má Komora obhajovať? A ako ich
má obhajovať?

 
Zaujíma ma, k akým odpovediam  dospejete. Ich zverejnenie by bolo dobrým vstupom do diskusie
na túto tému.
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