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23.05.2015 sa uskutoční valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov.

Dva roky ubehli  ako voda  a  už  tu  máme opäť  valné  zhromaždenie  Slovenskej  komory
architektov. Valné zhromaždenie sa uskutoční 23. mája v Bratislave. Architekti z celého Slovenska
budú opäť sumarizovať a hodnotiť činnosť Komory. A ako je už zvykom,  nebude to hodnotenie
jednoduché. Svoje pripomienky, námietky a výhrady, ako aj návrhy do budúcna uverejním behom
týždňa na tejto webovej stránke. Teraz len veľmi stručne v hlavných bodoch:

• Čo sa zmenilo v činnosti Komory od minulého valného zhromaždenia?
• Prečo sa opäť neumožnila široká diskusia o predkladaných materiáloch aj keď sme sa na

tom na valnom zhromaždení dohodli?
• Prečo stále nemáme interaktívnu stránku na ktorej by sa dalo diskutovať?
• Prečo  sa  opäť  bez  diskusie  navrhuje  zvýšenie  poplatkov,  keď  práve  tento  bod  bol  na

uplynulom valnom zhromaždení neoddiskutovanejším?
• Prečo oba návrhy zvyšujú poplatky, keď ekonomická situácia značnej časti architektov sa

nezlepšila?
• Na základe čoho sa rozhodlo, že „dôchodcovská zľava“ bude až od 65 rokov?

Predkladanie  neprediskutovaných  materiálov  opäť  ohrozuje  ich  schválenie.  Ako  by
predstavenstvo už zabudlo na priebeh minulého valného zhromaždenia.

Taktiež  sa  bude  treba  zamyslieť  nad  zadaním  „pracovných  úloh“  predstavenstvu  s
definovaním očakávaných výsledkov.

Hlavným predpokladom akýchkoľvek zmien ale bude vyššia účasť architektov na valnom
zhromaždení.  Ak  to  nebude  možné,  najmä  pri  mimobratislavských  členoch  Komory,  treba
delegovať kolegu s ktorého názory sú vám blízke. Pre architektov, ktorým je blízky môj pohľad na
úlohy  Komory  a  ktorí  sa  osobne  nebudú  môcť  zúčastniť  valného  zhromaždenia  ponúkam ich
zastupovanie na základe splnomocnenia. 

Znovu opakujem. Ak nie  ste  spokojní  s  chodom Komory a chceli  by ste  ho zmeniť,  to
najmenej  čo  môžete  spraviť  je  splnomocniť  kolegu  ktorí  sa  valného  zhromaždenia  zúčastní  a
ktorého názory sú vám blízke. Ak si vyberiete mňa budem vás zatupovať najlepšie ako viem.
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