TLAČOVÁ SPRÁVA

Slovenská komora stavebných inžinierov so staronovým
vedením

Vladimír Benko zotrváva vo funkcii predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov
(SKSI). Rozhodlo o tom volebné valné zhromaždenie SKSI.

Prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., bude zastávať funkciu
predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov ďalšie dva
roky. Na valnom zhromaždení sa okrem voľby hlavy SKSI
rozhodovalo aj o zložení predstavenstva.
Za podpredsedov SKSI boli zvolení Ing. Ján Petržala a
Ing. Ladislav Lehocký.

Členmi predstavenstva SKSI pre funkčné obdobie 2018 – 2020 sa stali v abecednom
poradí:
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Ing. Viliam Hrubovčák
Ing. Ján Jakubov
Ing. Ladislav Lehocký
Ing. František Lužica
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Ing. Jozef Páleš
Ing. Ján Petržala
Ing. Boris Vrábel, PhD.
Ing. Vladimír Vránsky
Ing. Anton Vyskoč
Dôraz na kvalitu stavebnej praxe
SKSI sa pod vedením Vladimíra Benka v uplynulom funkčnom období podarilo dosiahnuť
zásadné zmeny, ktoré viedli k profesionalizovaniu úradu SKSI, rozbehnutiu informačných
systémov či skvalitneniu celoživotného odborného vzdelávania. „Je dôležité udržiavať kontinuitu
práce, iba tak snaha postupnými krokmi napredovať ku kvalite stavebnej praxe na Slovensku
prinesie reálne výsledky. Veľmi ma teší, že aj napriek turbulentnému obdobiu členovia komory
vyslovili dôveru a prejavili ochotu pokračovať v práci, ktorú sme začali,“ konštatuje predseda
SKSI Vladimír Benko.
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V nasledujúcom funkčnom období zostane naďalej prioritou snaha o dosahovanie primeranej
kvality projektov, ich zhotovovania a predchádzanie poruchám stavieb, a to tak podporou
vzdelávania odborníkov v oblasti výstavby a stavebníctva, ako aj zavádzaním systémových
riešení v legislatíve. Jedným z hlavných cieľov bude aj naďalej skvalitňovanie služieb úradu
a podpora členov komory, či už z pohľadu legislatívnej ochrany, ako aj z hľadiska zvyšovania
ich odbornosti.
Ocenenia za zásluhy
Valné zhromaždenie ponúklo tiež výbornú príležitosť udeliť ocenenia členom SKSI za zásluhy
v stavebnej činnosti. Pamätné medaily a titul čestný člen si prebrali ôsmi odborníci. „Je
nesmierne dôležité zapájať do procesov organizácie aj mladých členov, ale nesmieme
pozabudnúť na skúsenosti a prácu našich dlhoročných členov. Preto sme sa rozhodli oceniť
našich kolegov, ktorí posunuli svoju profesiu na poslanie, zasvätili mu svoj vzácny čas a veľkým
dielom prispeli k rozvoju stavebníctva a inžinierskej činnosti na Slovensku,“ vysvetlil potrebu
oceňovania členov Vladimír Benko.
Pamätné medaily SKSI za významnú činnosť a podiel na šírení a prezentácii profesie
stavebného inžiniera si odniesli: doc. Ing. Michal Božík, PhD., doc. Ing. Štefan Gramblička,
PhD., prof. Ing. Anton Puškár, PhD., prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. a Ing. Vladimír Vránsky.

Sprava: Michal Božík, Štefan Gramblička, Anton Puškár, Zuzana
Sternová, Vladimír Vránsky

Titul čestný člen SKSI udelilo predstavenstvo SKSI Ing. Vojtechovi Šepákovi a Ing. Ľuboslavovi
Jánošovi za ich významnú a dlhoročnú spoločenskú a organizačnú činnosť.

Sprava: Vladimír Benko, Vojtech Šepák, Ľuboslav Jánoš, Anton
Vyskoč
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Osobitné ocenenie Zlatú medailu SKSI za celoživotné dielo si prevzal Ing. Miloš Nevický, PhD.,
dlhoročný člen, ktorý svojou aktívnou prácou v investičnej výstavbe posúval dopredu slovenské
stavebníctvo. Pôsobil v celokomorových aj v regionálnych orgánoch SKSI a aj dnes sa snaží
preniesť svoje skúsenosti na mladších.

Sprava: Vladimír Benko, Miloš Nevický, Anton Vyskoč

SKSI je stavovskou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch. Združuje vyše 5100 autorizovaných stavebných inžinierov a 800 dobrovoľných členov
z oblasti stavebníctva (fyzické osoby, právnické osoby). SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske
záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne súlade s jeho etikou
a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti pre
energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.
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