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1. ÚVOD
doc. Ing. Milan Chandoga, PhD. – prezident SNK FIB v rokoch
2004 - 2019
Úvodom by som rád objasnil dôvody prečo SNK fib venuje toľko úsilia
o písomne zachytenie histórie našej organizácie fib (FIP do r 2002). V roku
2018 slávime 25 rokov od založenia našej organizácie a chvalabohu ešte
stále sú nažive ľudia, ktorí sa čí už aktívne, alebo sprostredkovane podieľali
na činnosti FIP do vzniku slovenského komitétu, boli pri jeho zrode
a naďalej sú aktívni. Väčšina z nich sú to páni po 60-70 ké a obávame sa že
ich odchodom sa časť našej histórie stratí, alebo bude prezentovaná
skreslene. Preto v tejto publikácii prezentujeme našu históriu ako spomienky
osobnosti, ktorí sa podieľali-jú na práci našej organizácii.
Organizácie FIP (1952) a CEB (1953) zlúčením ktorých v r.2002 vznikla organizácia fib sa zrodili v 50rokoch minulého storočia. Obidve organizácie založili poprední odborníci tej doby. Už zo
samotnej podstaty odbornej činnosti a vedení organizácie CEB vidieť, že sa CEB venovala prevažne teórii
betónu a BK. Organizácia FIP bola založená skupinou pod vedením Prof. Freyssinetom – otca predpätého
betónu a od počiatku svoju odbornú činnosť stavala na veľmi úzkom prepojení teórie a praxe. Toto
prepojenie sa jasne prejavuje v štruktúre a práci odborných sekcii a personálnom obsadení predsedníctiev
FIP/fib.
V bývalej ČSSR boli sféry záujmu rozdelené jednoznačne. Činnosť v organizácii CEB sledovali najmä
zástupcovia Akadémii vied a vysokých škôl. Na Slovensku to bol ÚSTARCH SAV. Vznik
československého komitétu FIP sa datuje do 60-tých rokov minulého storočia. Od vzniku ČSNK FIP mali
v komitéte veľmi silne zastúpenie vedecko pedagogické a vývojové inštitúcie, ale hlavne projekčné
a realizačné organizácie. Tesne pred osamostatnením slovenského FIP bol dlhoročným prezidentom
československého národného komitétu FIP prof. L. Janda.
Ako možno charakterizovať činnosť ČSNK FIP v týchto rokoch? Členský príspevok za komitét uhrádzalo
každoročne ISGR (Inžinierske stavby -generálne riaditeľstvo) so sídlom v Bratislave. Účasť prezidenta
ČSNK FIP na zasadaní prezídia (General assembly) bola sporadická, obmedzená prevažne na kongresové
zasadania. Prezident dostával bulletiny a spravodaje, ktoré sa distribuovali len vo veľmi úzkom okruhu
prezídia. Medzinárodne kongresy do roku 1994 boli navštevované sporadicky väčšinou bez našej aktívnej
účasti – bez odborných príspevkov, netýka sa to kongresu FIP 1970, ktorý sa konal v Prahe. Na kongresy
v Stokholme (1982) a Dehli (1986) vycestovali menšie skupiny prostredníctvom ISGR a veľkých
stavebných firiem. Zo Slovenska to boli (Doc.Zvara, Prof.Javor, Ing.Tevec, Ing.Búci a ďalší). Prvý kongres
FIP v Hamburgu (1990) po zmene režimu v Československu navštívili viacerí odborníci zo Slovenska. Bol
to môj prvý kongres a odvtedy som nechýbal ani na jednom.
V roku 1991 došlo k založenie Slovenského zväzu stavebných inžinierov. Na ustanovujúcom zjazde
v Žiline bol za prezidenta SZSI zvolený Doc.Jozef Zvara a za viceprezidentov Doc. Chandoga
a Doc.Sokolík. V uzneseniach zjazdu sa hovorilo o širšom zapojení slovenských inžinierov do práce
medzinárodných odborných organizácii a znovuobnovení činnosti komory stavebných inžinierov. Podnet k

osamostatnení SNK FIP vznikol na pôde SZSI, ktorý poskytol právne a priestorové zastrešenie pre novo
tvoriacu organizáciu. Pri ustanovujúcom zasadaní SNK FIP bol za prvého prezidenta zvolený Ing.G.Tevec,
v tom čase generálny riaditeľ firmy Geoconsult,s.r.o.. Bolo to ocenenie jeho dlhoročnej činnosti v ČSNK
FIP. Štart SNK FIP do povedomia sveta betonárov sa udial na kongrese FIP 1994 vo Washingtone.
V roku 1993 sme spolu s Doc.Zvarom znovu vzkriesili vydávanie časopisu Inžinierske stavby. Špeciálne
(slovensko-anglické) číslo IS č.2-3 „Betón na Slovensku 1990-1994“ sme vydali ako Národnú správu SNK
FIP pre XII. Svetový kongres FIP vo Washingtone 1994. Kongresu sa zúčastnilo 12 Slovákov čo bolo do
dovtedy najväčšie slovenské zastúpenie na kongrese FIP. Sedem účastníkov kongresu (Zvara, Chandoga,
Rohlíček, Fillo, Halvoník, Šagáth, Kucharík) absolvovala odbornú exkurziu po inžinierskych stavbách USA
a Kanady. Konferenciu „Betón na Slovensku 1990-94“ sme neorganizovali aj preto, že na september 1994
bola Katedrou betónových konštrukcií a mostov STU naplánovaná prvá Slovenská konferencia „First
Slovak Conference on Concrete Structures“ Hneď nasledujúci rok, 1995, sme spolu s českými kolegami
organizovali kolokvium FIP v Bratislave „Poznatky zo svetového XII. kongresu FIP vo Washingtone“.
Štandardom našej spolkovej činnosti pre ďalšie roky sa stali akcie v 4-ročných cykloch. Od roku 1998 sme
pravidelne organizovali: konferencie „Betón na Slovensku 1998-2002-2006-2010-2018“, vydávenie
„Národných správ 1994-1998-2002-2006-2010-2014-2018“ pre kongresy FIP/fib a post kongresové
kolokvia „Poznatky zo svetového kongresu FIP/fib 1995-1999-2003-2007-2011- 2014“. Odborné exkurzie
absolvovali naši účastníci kongresov: Amsterdam -1998, Osaka- 2002, Neapol -2006 a Bombaj- 2014,
Melbourne - 2018. Na kongrese FIP 1998 v Amsterdame sme spolu s redakciou časopisu Inžinierske stavby
prevádzkovali národný stánok s bildboardovou a publikačnou prezentáciou prác viacerých stavebných
a projekčných firiem Slovenska.
Dá sa povedať že vrcholom našej 4-ročnej činnosti je príprava a prezentácia národnej správy „Concrete in
Slovakia“, ktorá vychádza ako mimoriadne číslo časopisu Inžinierske stavby v Slovensko – Anglickej
mutácii. V týchto správach je od roku 1990 – 2018 zdokumentované dosť podrobne čo sa na Slovensku
skúmalo, vyvíjalo, projektovalo a budovalo. Ako jedna z mála krajín a členských organizácii FIP/fib sme
pripravili vydania národných správ pre všetky svetové kongresy a na ostatných 3 kongresoch prezentovali
ju prednáškou v špeciálnej sekcií. Pomáhame aj týmto spôsobom popularizovať prácu slovenských vedcov,
inžinierov a technikov po celom svete.

2. STRUČNÁ HISTÓRIA ORGANIZÁCIE fib
Ing. Ladislav Búci, PhD.
V oblasti betónu a betónových konštrukcií bol dosiahnutý v poslednom
storočí neobvyklý pokrok. Bolo to z dôvodu využívania predpätia
konštrukcie, výbornej myšlienky francúzskeho inžiniera Eugénea
Freyssineta / 1879 – 1962/. V roku 2014 uplynulo už 135 rokov od jeho
narodenia, ale jeho inovatívne návrhy sú stále aktuálne, znamenali veľký
prínos pre rozvoj betónových konštrukcií vo svete a nemožno ich v tomto
dokumente nespomenúť.
Pojem „predpätie“, alebo myšlienka predtlačenia prierezu konštrukcie v jeho
ťahovej oblasti a vytvorenie potrebnej tlakovej rezervy v ňom, je jeho
návrhom. Dal si ho patentovať už v roku 1928 a následne ho aj aplikoval pri návrhu dutých stožiarov
elektrického vedenia a nosníkov. Myšlienka sa doteraz vo svete naplno využíva a je základom pre
navrhovanie štíhlych a ekonomických inžinierskych konštrukcií. V súvislosti s vysokým tlakovým
namáhaním betónu dospel aj k pojmu „oneskorené deformácie betónu od tlakových napätí“, dnes známe
ako dotvarovanie betónu, ktoré pri navrhovaní nemožno zanedbať. V oblasti technológie betónu zaviedol
jeho zhutňovanie vibrovaním. V roku 1936 vydal prvú knihu o predpätom betóne s názvom „Une revolution
dans les techniques du béton“. Neskôr prišiel s myšlienkou káblobetónu a s návrhom samosvorného
kotvenia, vychádzajúceho z princípu trenia drôtov v kužeľovom otvore betónovej objímky. Tento systém
použil prvýkrát na moste cez Marnu v Luzancy, na konštrukcii z prefabrikovaných dielov, ktorý bol prvým
segmentovým mostom na svete.
Freyssinet sa veľkou mierou pričinil o založenie medzinárodnej spoločnosti FIP – „Féderation
Internationale de la Précontrainte„ v roku 1952, ktorá zohrala veľkú úlohu pri rozšírení predpätého betónu
vo svete. Inicioval kongresy FIP s touto tematikou, pričom prvý bol v Londýne v roku 1952, ďalší v
Amsterdame, potom v Berlíne v roku 1958. Od vtedy sa svetové kongresy pravidelne konajú v štvorročných
obdobiach. V poradí šiesty kongres sa uskutočnil v Prahe v roku 1970 a to už aj za početnej účasti
slovenských odborníkov.
Na 13-tom kongrese v Amsterdame v roku 1998 prišlo k spojeniu FIP a CEB – „Comité Européen du Béton„
do novej spoločnosti fib „Féderation Internationale du Béton“. Prvý kongres pod hlavičkou fib sa konal v
Osake v roku 2002.
Zásluhou kongresov FIP a fib sa šírili informácie a poznatky z oblasti predpätého betónu a betónu veľmi
rýchlo aj do Československa a na Slovensko. Bolo to aj tým, že ČSNK FIP a neskôr aj SNK fib organizovali
pravidelné postkongresové kolokviá, na ktorých účastníci kongresov informovali o novinkách a vývoji v
tejto oblasti vo svete. Získané informácie nachádzali potom rýchlo svoje uplatnenie u našich odborníkov a
projektantov projektových organizácií. Vďaka tomu treba povedať, že v oblasti mostov a predpätých
konštrukcií sme na Slovensku vždy udržiavali potrebný krok so svetom a platí to aj v súčasnosti.

3. ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA A CIELE ORGANIZÁCIE fib
doc. Ing. Peter Paulík, PhD.

Ciele organizácie fib
Organizácia fib (Fédération internationale du béton - Medzinárodná federácia pre
konštrukčný betón) vznikla v roku 1998 spojením CEB (Comité euro-international
du béton – Medzinárodný európsky výbor pre betón, ktorý bol založený v roku
1953) a FIP (Fédération internationale de la précontrainte - Medzinárodná federácia
pre predpätie, ktorá bola založená v roku 1952).
Organizácia fib, ako aj CEB a FIP pred ním, ponúka odborné znalosti vo všetkých
oblastiach týkajúcich sa konštrukčného betónu. Federácia vytvára technické a tzv. “state-of-the-art“
hodnotenia, pokyny, manuály, odporúčania a modelové normy, ktoré majú status pre-normatívneho
dokumentu a vplývajú na vývoji národných a regionálnych noriem, ako napríklad na celoeurópske normy Eurokódy. fib v roku 2010 zverejnil fib Model Code pre betónové konštrukcie v ktorom sa spresňujú, menia
a dopĺňajú niektoré vzťahy a prístupy k problematike navrhovania betónových konštrukcií.
fib stimuluje výskum, podporuje rozvoj a rozširuje vedomosti prostredníctvom dobrovoľnej práce svojich
medzinárodných odborníkov.
Organizačná štruktúra fib

Národný delegáti sa zúčastňujú valného zhromaždenia, ktoré sa koná najmenej raz za dva roky kedy sa
volí prezident, niektorí členovia prezídia, čestní členovia a čestní prezidenti. Taktiež sa schvaľujú vzorové
normy, rozpočet a navrhujú sa technické stanoviská.

Technická rada sa skladá z hláv národných delegácií, členov prezídia, predsedova komisie, čestných
prezidentov, generálnych tajomníkov a ďalších členov vymenovaných na štvorročné funkčné obdobie.
Schádza sa najmenej raz za rok, aby založila nové, resp. aby riadila existujúce komisie a pracovné
skupiny, sleduje ich činnosť, schvaľuje publikácie a šírenie výsledkov.
Prezídium je tvorené: prezidentom (v súčasnosti je ním Hugo Corres Pieretti), námestníkom prezidenta,
predošlým prezidentom, štyrmi volenými členmi, dvoma zvolenými zástupcami technickej rady,
generálnym tajomníkom a vedúcim sekretariátu a dvoma pozvanými členmi. Schádza sa niekoľkokrát
ročne na pozvanie prezidenta a funguje ako výkonný výbor fib (foto: členovia prezídia v roku 2018).

Obory činnosti organizácie fib
fib v rámci technického zamerania záujmu zahrňuje oblasti pokryté pracovnými skupinami. Pracovné
skupiny môžu byť spojené s jednou alebo viacerými komisiami v rámci fib, alebo môžu pracovať ako
zmiešané skupiny s inými medzinárodnými združeniami. Každý odborník sa môže pripojiť ku skupine na
základe pozvánky od jej predsedu, avšak celkový počet členov v komisii je z praktických dôvodov
obmedzený. Nové vzorové normy (model kódy) sú vytvorené z príspevkov všetkých komisií.

Publikácie fib
Články z kongresov a sympózií sú k dispozícii pre všetkých. Prihlásení členovia pravidelne dostávajú
publikácie fib ako súčasť ich členstva. Jednotlivé publikácie sú v predaji na internetových stránkach fib.
fib Directory (zoznam) je zverejnený každý druhý rok najneskôr potom, ako prebehli
voľby. Spolu s menami členov a inštitúcií, obsahuje statusy organizácie fib, jej poslanie,
vyhlásenia a ďalšie praktické informácie. Členovia môžu nájsť tieto informácie aj po
prihlásení sa na webové stránky fib.

fib bulletiny sú najmodernejšie (state-of-the-art) technické správy, príručky, učebnice,
odporúčania pre prax, alebo modely noriem. Sú podrobnými technickými záznamami
výsledkov získaných komisiami a pracovnými skupinami z oblasti syntézy výskumu
a aplikácií v oblasti betónových konštrukcií.

fib časopis Structural Concrete (konštrukčný betón) je vydávaný štvrťročne
a obsahuje množstvo vysoko kvalitných, recenzovaných článkov. Časopis obsahuje aj
rubriku fib noviniek, kde sa objavujú správy, udalosti, pokroky v technickej práci
a iné informácie z komunity fib.

Rovnako ako kedysi organizácie CEB a FIP aj fib, ako pred-normatívna organizácia,
zverejňuje svoje priekopnícke poznatky z oblasti návrhu a analýzy betónových
konštrukcií v modelových normách. fib Model Code pre betónové konštrukcie 2010 bol
publikovaný vydavateľstvom Ernst & Sohn v roku 2013 a je na predaj na jeho
webstránkach.

Pre členov SNK fib sú všetky bullentiny, časopisy a modelové normy k dispozícii na požiadanie.

fib kongresy a fib sympóziá
fib sponzoruje rôzne kongresy a sympóziá prístupné rovnako pre členov aj nečlenov. Umožňujú účastníkom
stretnúť sa s významnými odborníkmi a dozvedieť sa o najnovších výskumných výsledkoch a technickom
vývoji v oblasti konštrukčného betónu. Tieto akcie majú tiež svoje výstavné priestory pre firmy. Zborníky
z nich sú k dispozícii širokej verejnosti. Iba členské národné komitéty sú oprávnené organizovať kongresy
a sympózia fib.

Štatutárne členstvo vo fib
Štatutárnymi členmi sú národné komitéty (NK), ktoré pôsobia ako fórum pre spoluprácu a koordináciu
medzi rôznymi účastníkmi, ako sú vládne, vedecké, technické, odborné a priemyselné subjekty. Každý NK
je zastúpený vo valnom zhromaždení národnými delegáciami, tvorených menovanými delegátmi a
zástupcami. Dostávajú zľavy na predaj bulletinov, platia znížené registračné poplatky pri účasti na
kongresoch sympóziách fib a majú prístup do "členskej zóny" webových stránok fib.
Členské poplatky pre NK sa líšia podľa počtu pridelených hlasov a teda podľa miery vplyvu NK na valnom
zhromaždení. Avšak, všetky NK majú rovnaké postavenie v technickej rade, takže každá krajina má jeden
hlas bez ohľadu na počet delegátov vo valnom zhromaždení.
Francúzsko, Nemecko a Taliansko majú v súčasnosti (2018) štyroch delegátov na valnom zhromaždení;
India, Japonsko, Holandsko, Španielsko, Veľká Británia, Švajčiarsko a USA majú po tri hlasy; Austrália,
Rakúsko, Belgicko, Brazília, Kanada, Čína, Česká Republika, Dánsko, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Irán,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko a Švédsko majú po dva hlasy; a Argentína, Chorvátsko, Cyprus, Izrael,

Libanon, Luxembursko, Nový Zéland, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Južná Afrika,
Južná Kórea, Tunisko, Turecko a Ukrajina majú po jednom hlase.
Členské štáty fib (2018)

fib - zákonné výhody členstva
• Iba NK majú hlasovacie právo vo Valnom zhromaždení.
• Iba krajiny s NK môžu hostiť fib kongresy, fib sympózia a fib PhD Sympózia.
• NK môže získať autorské práva fib publikácií na preklad a šírenie vo svojich krajinách.
• NK môže požiadať, o publikovanie podujatí na fib webových stránkach.
• delegáti a zástupcovia zastupujú NK majú členský status individuálneho člena.
• NK dostávajú každoročne jednu sadu publikácií (bulletiny a časopis Structural Concrete) na každého
delegáta alebo zástupcu.
• NK dostane PDF všetkých bulletinov starších ako 1 rok.

Faktografia organizácie fib
Založenie FIP – 1953 - prezident E. Freyssinet
Založenie CEB – 1953 - prezident A. Balency - Beárn
Vznik fib - 1998 - zlúčením FIP a CEB – prezident M. Virlogeux

Prezidenti

Prezidenti

1987-98 Roy Rowe (UK)

1996-98 Michel Virlogeux (F)

1983-87 Theodossios Tassios (GR)

1992-96 Jan Moksnes (N)

1979-83 Julio Ferry-Borges (P)

1988-92 René Walther (CH)

1971-78 Andrew Short (UK)

1984-88 Hans Wittfoht (D)

1968-71 Hubert Rüsch (D)

1982-84 John Derrington (UK)

1957-68 Franco Levi (I)

1978-82 Roger Lacroix (F)

1953-57 André Balency-Béarn (F)

1974-78 Ben C. Gerwick Jr. (US)
1970-74 Gerrit F. Janssonius (NL)
1966-70 Franco Levi (I)
1961-66 Yves Guyon (F)
1958-61 Eduardo Torroja (E)
1953-58 Eugéne Freyssinet (F)

Prezidenti
1998 - 2000 M. Virlogeux – Francúzsko
2000 - 2002 J. Walraven - Holandsko
2002 - 2004 J. Forbes – Austrália
2005 - 2007 G. Mancini – Taliansko
2007 - 2008 H. R. Ganz – Švajčiarsko
2009 - 2010 M. Fardis – Grécko
2011 - 2013 G. L. Balázs – Maďarsko
2014 - 2015 G. Clark - Veľká Británia
2016 - 2017 Harald S. Müller – Nemecko
2018- 2019 Hugo Corres Pieretti – Španielsko
CEB Plenárne zasadania
Luxembourg (1953), Fontainebleau (1954), Madrid (1956), Rome (1957), Vienna (1959), Monaco
(1961), Luxembourg (1962), Wiesbaden (1963), Ankara (1964), London (1965), Brussels (1966),
Lausanne (1968), Delft-Scheveningen (1969), Copenhagen (1971), Leningrad (1972), London (1973),
Lisbon (1975), Athens (1976), Granada (1977), Rome (1979), Budapest (1980), Munich (1982), Prague
(1983), Rotterdam (1985), Treviso (1987), Dubrovnik (1988), Paris (1990), Vienna (1991), Les
Diablerets (1993), Berlin (1995), Stockholm (1997)

FFIP Kongresy
London (1953), Amsterdam (1955), Berlin (1958), Rome and Naples (1962), Paris (1966), Prague
(1970), New York (1974), London (1978), Stockholm (1982), New Delhi (1986), Hamburg (1990),
Washington (1994), Amsterdam (1998)
Kongresy fib
2002 - 1. Congress fib, Osaka, Japonsko
2006 - 2. Congress fib, Neapol, Taliansko
2010 - 3. Congress fib, Washington, USA
2014 - 4. Congress fib, Mumbai, India
2018 – 5. Congress fib, Melbourne, Austrália

4. ČESKOSLOVENSKÁ PARTICIPÁCIA VO FIP A ZALOŽENIE
SNK FIP V r.1993
Základné míľniky formovania Slovenského národného komitétu fib
Ing. Gabriel Tevec
Začiatkom 20 storočia sa objavili myšlienky na nový druh stavebného
materiálu – predpätý betón. V predpätom betóne namiesto vystužovania
ťahových oblastí betónu výstužou sa vnesie do konštrukcie také tlakové
napätie, že všetky oblasti betónu sú tlačené. Využijú sa teda dobré pevnostné
vlastnosti betónu v tlaku a odstránia nežiadúce ťahové napätia v betónovej
konštrukcii. Ako už bolo viackrát spomínané v úvode, francúzsky inžinier
Eugéne Freyssinet bol prvý, ktorý získal patent na tvorbu a využitie predpätého
betónu. Neskôr nemecká firma Ways& Freytag odkúpila licenčné práva na predpätý betón a tak sa
aj v Nemecku paralelne začal rozvíjať predpätý betón. Takmer v rovnakom čase sa postavili prvé mosty
z predpätého betónu – v roku 1936 v Alžírsku Qued Fodda, štvorpoľový most s rozpätiami 30m
z predpätých prefabrikátov. V tom istom čase podľa projektu prof Finsterwaldera sa postavil most cez rieku
Mulde pri Aue v Nemecku. Cez druhú svetovú vojnu sa už predpätý betón uplatnil pri výstavbe krytov.
Čoraz širšie uplatnenie predpätého betónu viedlo k potrebe vzájomnej spolupráce vedeckých pracovníkov,
inžinierov, ako aj firiem, ktoré ho používali. Z iniciatívy popredných, hlavne francúzskych stavebných
firiem, ako aj najvýznamnejšieho vynálezcu a šíriteľa predpätého betónu Ing Freyssineta bol v roku 1953
v anglickom Cambridge založený medzinárodný spolok prívržencov a užívateľov predpätého betónu – FIP
(Fédérationale internationále de la precontrainte). Zaslúžene sa prvým prezidentom FIP stal už spomenutý
priekopník predpätého betónu E. Freyssinet. Predpätý betón sa vydal na svoju búrlivú cestu rozvoja.
Presný dátum prihlásenia českosloveských inžinierov do fib nám nie je známy. Ale už v roku 1955 sa štyria
odborníci z ČSR zúčastnili medzinárodného kongresu FIP v Amsterdame. Zo Slovenska sa kongresu
zúčastnil Ing. Dr. Pavlík zo SAV. Spolkový život vo FIP-e bol organizovaný na princípe činnosti
jednotlivých národných komitétov FIP. Istý pražský centralizmus bol badateľný aj vo FIP-e . Materiály a
informácie z centrály FIP sa často strácali a nenachádzali cestu na Slovensko. Často len osobná iniciatíva
a vzájomne dobré, priateľské vzťahy zabezpečili informovanosť slovenských odborníkov o činnosti FIP-u.
Celkove však inžinieri z ČSR osobnou iniciatívou udržiavali kontakt so smerovaním v inžinierskom
staviteľstve a teda aj v betónových konštrukciách.
V ČSR podľa statického výpočtu Ing. Dr. Pacholíka sa prvý cestný most o svetlosti 12m z 12tich prefabrikovaných nosníkov vyrobil už v roku 1947. Predpäté nosníky sa vyrobili za veľmi amatérskych
podmienok v Liticiach n. O, ale zaťažovacie skúšky potvrdili predpokladanú vysokú únosnosť predpätých
prvkov.
Na Slovensku sa prvý most dĺžky 280m z predpätého betónu postavil na spojnici Námestova a Tvrdošína
v roku 1952. Je to 9 poľový most s nosnou konštrukciou z prefabrikovaných predpätých nosníkov. Most
je doteraz (2017) funkčný. Rýchlo sa šírila výroba predpätých stropných nosníkov a predpätých podvalov.
Tieto krátke stručné informácie dokladujú, že Československo nepatrilo medzi zaostávajúce krajiny
z hľadiska rozvoja predpätého betónu. Napriek istej izolácii a nedostatku kontaktov sa všetky technológie
zavádzali tesne za ich objavením na stavebnom trhu a často sme posúvali pokrok v oblasti predpätého

betónu. Nemožno sa diviť snahám slovenských inžinierov nájsť si svoje miesto aj v takých organizáciach
ako je fib, predtým FIP.
Po vzniku Slovenskej republiky sa celkom logicky objavila otázka zastupovania slovenských inžinierov vo
FIP-e. Veľmi skoro, v roku 1993, bol ustanovený národný komitét FIP-u a boli sme akceptovaní ako riadni
členovia so všetkými právami a povinnosťami. Zvyšujúce sa počty slovenských inžinierov na pravidelných
sympóziách a kongresoch FIP ako aj aktívna účasť v odborných komisiách sú dôkazom užitočnosti nášho
prihlásenia ku komunite odborníkov v oblasti betónových konštrukcii. Najlepším dôkazom kvality
a schopnosti slovenských inžinierov sú také skvelé inžinierske stavby z predpätého betónu ako sú most
Lafranconi (obr.), diaľničný most v Považskej Bystrici a mnohé ďalšie inžinierske diela.

Je preto prirodzené, že pri príležitosti 25 ročného výročia vzniku SNK považujeme za vhodné pripomenúť
túto históriu touto osobitnou publikáciou. Nie je to bezobsažné vajatanie, ale pripomenutie záslužnej
činnosti mnohých slovenských inžinierov.

História SNK fib
Ing. Ján Kucharík, PhD.
Pred vznikom SNK fib
V r. 1970 zorganizoval ČSNK FIP v Prahe 6. medzinárodný kongres FIP, ktorý
sa stretol s veľkým uznaním účastníkov. V tom čase pôsobili v ČSNK fib
významné osobnosti Československého stavebníctva ako napr. vysokoškolskí
pedagógovia prof. J. Klimeš, prof. L.Janda, prof. B. Voves, (všetci ČVUT), doc.
J. Zvara (SVŠT), pracovníci vedy a výskumu prof. J. Hájek (SAV), doc. T. Jávor
(VÚIS), významní odborníci z praxe Ing. K. Dahinter, Ing. J. Vítek (SSŽ), Ing.
B. Slánský (DSO), Ing. G. Tevec (Doprastav), Ing. Žalondek (IS), zástupcovia
investorských organizácií Ing. J. Hejnic, (ŘSD) Ing. J. Chládek ( FMD) a ďalší.
ČSNK FIP pôsobil ako súčasť ČSVTS.
ČSNK pripravoval pre kongresy FIP, ktoré sa konali raz za 4 roky národnú správu, pričom kongresu
predchádzala národná konferencia o predpätom betóne. Československou špecialitou boli postkongresové
semináre. Vzhľadom na to, že účasť na kongresoch bola pomerne skromná, účastníci kongresu spracovali
z kongresových materiálov príspevky na jednotlivé tematické okruhy a tieto boli prednesené na seminári
a publikované v zborníku. Národné konferencie a postkongresové semináre boli v tých rokoch
najnavštevovanejšie odborné podujatia.
ČSNK FIP získaval po jednom výtlačku všetkých publikovaných materiálov FIP. Jednalo sa o mimoriadne
cenné dokumenty, ktoré sa v obmedzenej miere šírili v kópiách predovšetkým po vysokých školách a
projekčných organizáciách.
V 80-tych rokoch bolo prijaté rozhodnutie omladiť NK. Do NK prišli Ing. J. Straský (DSO), Ing. J. Kucharík
(VÚIS), Ing. J. L. Vítek (SSŽ) a ďalší. Z členov NK bol zostavený poradný zbor pre predpätý betón, ktorý
pôsobil pri FMD v Prahe.
Po roku 1989 sa riešila otázka financovania činnosti NK, nakoľko ČSVTS bola po vzniku profesných
organizácii stavebných inžinierov ČSSI a SZSI silne oklieštená. Jednalo sa o zabezpečenie prostriedkov na
členské Československa vo FIP, účasť delegáta na zasadaniach predsedníctva a komisií FIP, vydávanie
národných správ a organizáciu domácich podujatí. Bol prijatý model, že členmi ČSNK FIP budú
organizácie, ktoré budú platiť členské. Vznikla otázka, čo bude financujúcim organizáciám poskytnuté ako
protihodnota. ČSNK FIP začal vydávať informačný bulletin, ktorý obsahoval vybrané časti publikácií FIP.
V r. 1990 sa uskutočnil kongres FIP v Hamburgu a ČSNK FIP pokračoval vo svojej činnosti s tým, že
vedúce pozície zostali nezmenené. V r. 1993 sa uskutočnila posledná akcia ČSNK FIP, národná konferencia
v Medlove, ako príprava na kongres FIP vo Washingtone. Riešila sa budúcnosť NK po rozdelení federácie.
Z českej strany prevažovali názory na zachovanie spoločného komitétu. Zo Slovenska sa ozývali kritické
hlasy o nevyváženom zastúpení vo vedení ČSNK ako aj prístupe k publikovaným materiálom. Ing.
Kucharík ako funkcionár SZSI vystúpil v rámci celoštátnej schôdze SZSI a otvoril diskusiu o zastúpení
stavebných inžinierov v medzinárodných organizáciách. V diskusii prevládol názor, že Slovensko by malo
mať samostatné zastúpenie a v tomto smere bolo prijaté aj uznesenie. O tomto rozhodnutí stavovskej
organizácie Ing. Kucharík informoval vedúcich predstaviteľov ČSNK FIP v Prahe. Rozhodnutie bolo vzaté

na vedomie. História potvrdila jeho správnosť. Otázka delenia majetku sa neriešila. Český NK sa stal
s novým vedením nástupníckou organizáciou ČSNK FIP.

Vznik SNK FIP
Na Slovensku sa začali prípravné rokovania o kreovaní slovenského komitétu. Iniciátormi boli
predovšetkým zástupcovia projektových organizácií (Ing. Búci, Ing. Tevec), vysokých škôl (doc. Chandoga,
doc. Naď), výskumných pracovísk (Ing. Kucharík) a prezident SZSI doc. Zvara.
SZSI poskytol právne zastrešenie pre novotvoriaci sa SNK FIP. V rámci prípravných prác bol vypracovaný
organizačný poriadok. Členmi SNK FIP sa podľa neho mohli stať organizácie, pôsobiace v oblasti stavieb
z predpätého betónu. Podľa veľkosti organizácie bolo stanovené ročné členské. Prvý výbor SNK FIP tvorili:
Ing. Tevec – prezident, doc. Zemko a doc. Naď – viceprezidenti, Ing. Kucharík – tajomník a delegovaní
zástupcovia jednotlivých členských organizácii (Ing. Antol, Ing. Búci, Ing. Hrnčiar, doc. Chandoga, Ing.
Choma, Ing. Šagát, Ing. Reiss, Ing. Rohlíček,). Postupne sa SNK rozširoval o nových členov.
V rámci SZSI pôsobil SNK fib ako odborná skupina s vlastným bankovým účtom. Snahy o vlastnú právnu
subjektivitu stroskotali na administratívnej náročnosti takéhoto kroku.
Slovenský národný komitét FIP bol v r. 1993 prijatý do medzinárodnej organizácie FIP a Ing. Tevec sa stal
členom FIP council. Podarilo sa mu pre SR ako nováčika vyrokovať znížené členské.
Pred výborom stála úloha pripraviť národnú správu a zabezpečiť účasť na kongrese FIP vo Washingtone
v r.1994. Vlastné vyhotovenie národnej správy „Betón na Slovensku 1990-1994“ zabezpečila redakcia
časopisu Inžinierske stavby (šéfredaktor doc. Chandoga, zástupca šéfredaktora doc. Zvara). Národná správa
sa stretla so záujmom delegátov kongresu a bola ihneď rozobraná. 200 ks správy priviezli vo svojich kufroch
účastníci kongresu zo Slovenska. Celkovo ich bolo 12 a bolo to dovtedy najväčšie slovenské zastúpenie na
kongrese FIP. Časť slovenskej delegácie (Doc. Zvara a jeho 6 žiakov) absolovovala aj autoexkurziu do New
Yorku a Kanady (Toronto, Ottava, Montreal).
Na jar r.1995 sa uskutočnilo v Bratislave postkongresové kolokvium FIP. Bola to prvá a zároveň posledná
spoločná akcia českého a slovenského národného komitétu FIP. Odborná úroveň podujatia bola kvalitná
a hojná bola účasť z oboch republík. Pokusy o spoločné postkongresové kolokviá boli urobené aj po ďalších
kongresoch, ale z rôznych príčin neboli úspešné.
Treba na tomto mieste vysloviť uznanie všetkým aktérom, ktorí sa podieľali na vzniku SNK FIP a tejto
myšlienke obetovali veľa času ako aj finančných prostriedkov.
Roky 1995 – 1998
Pre činnosť národných komitétov je charakteristické, že ich činnosť významne ovplyvňuje konanie
kongresov a sympózií FIP. SNK FIP sa stretával pravidelne 2 x za rok, z toho jedno zasadnutie bolo
výjazdové, spojené s návštevou významných stavieb. Každý člen SNK fib dostával výtlačok FIP Notes,
ktoré vychádzali 4x ročne a informovali o publikáciách a materiáloch FIP ako aj o odborných podujatiach.
Na Slovensko prichádzali materiály FIP, avšak zásielky podliehali colnému odbaveniu. Získané finančné
prostriedky sa používali výhradne na úhradu členského do centrály FIP v Lausanne a vydávanie národných
kongresových správ.
V roku 1996 sa konalo v Londýne sympózium FIP Post-Tensioned Concrete Structures. Z iniciatívty
prezidenta Ing. Tevca sa zorganizoval do Veľkej Británie autobusový zájazd. Prvá časť pobytu bola
venovaná vlastnému sympóziu a druhá exkurzii do Škótska a Walesu.

Rok 1997 sa niesol v znamení príprav na 13. kongres FIP v Amsterdame. SNK si dal ambiciózny ciel okrem
prípravy národnej správy zriadiť aj vlastný stánok na sprievodnej výstave, ktorá bola dovtedy
neoddeliteľnou súčasťou každého kongresu. Na jar 1998 sa uskutočnila v Bratislave národná konferencia
FIP Betón na Slovensku 1994-1998. V rámci dvoch dní odznelo 36 odborných príspevkov. Národnú správu
pre kongres FIP v Amsterdame pripravila redakčná rada SNK FIP a publikovaná bola ako špeciálne číslo
časopisu Inžinierske stavby.
13. kongres FIP bol posledným pred zlúčením organizácií FIP a CEB a vznikom fib. Slovenský inžinieri sa
postarali o slušné zastúpenie v plénach i na rečníckych pódiách. Odbornou ale aj spoločenskou úrovňou sa
kongres v Amsterdame nevyrovnal kongresu vo Washingtone.
Po kongrese prvý prezident SNK FIP Ing. Tevec oznámil, že nebude kandidovať na funkciu prezidenta pre
ďalšie funkčné obdobie. Prvý prezident ostane navždy prvým. Pod vedením Ing. Tevca sa SNK FIP stal
životaschopnou a na Slovensku všeobecne uznávanou organizáciou. Do jeho činnosti presadil viaceré
užitočné stereotypy a etické princípy. Ing. Tevec sa stal čestným členom SNK FIP.
Doplniť info o prezidentoch

Ing. Gabriel Tevec (prezident SNK FIB v rokoch 1993 -1998)

Ing. Ivan Šesták (prezident SNK FIB v rokoch 1998 – 2004)

Doc. Ing. Milan Chandoga, PhD (prezident SNK FIB v rokoch 2004 – 2019)

Spomienky Ing. G. Tevca, prvého prezidenta Slovenského národného komitétu fib.
Po desiatich rokoch vo firme som sa už dostal na takú pozíciu, ktorá ma oprávňovala prihlásiť sa na kongres
FIP v roku 1970 v Prahe. Tešil som sa na túto udalosť. Ale dostal som nečakane pozvánku na manévre
v Seredi a tak namiesto kongresu som mastil karty s ostatnými záložákmi v kasárňach....
V tom istom roku som dostal v Doprastave úlohu technického vedenia stavby severojužnej magistrály
v Prahe. Okrem iného to pre mňa znamenalo, že každý týždeň som strávil jeden - dva dni v Prahe. Už si
nepamätám, či som dostal nejaké oficiálne poverenie od VTS ale viem, že často som sa zúčastňoval
schôdzok FIP v budove ČVUT. Tak som sa zoznámil s profesormi Klimešom, Jandom a poprednými
českými inžiniermi Hejnicom, Michálkom, Slánskym, Holoubkom,Vítkom a inými významnými mostármi
tej doby. Na prvých stretnutiach komitétu veľa času a slov venovali (hlavne prof. Klimeš) kongresu FIP,
ktoré bolo v Prahe. Organizátori dostali a ešte stále dostávali veľa nadšených pochvál za vynikajúcu
organizáciu kongresu FIP. Iste, Praha mala čo ponúknuť - koncert českej filharmónie, architektúru starej
Prahy, vynikajúce a pritom lacné pivo. Účastníkom vraj veľmi chutila česká kuchyňa a všade veľká
pohostinnosť, na vtedajší kurz koruny takmer zadarmo. Dôležité zrejme bolo aj to, že po roku 1968 to bolo
jedno z prvých medzinárodných podujatí v Prahe a vládnuca moc chcela využiť kongres ako dôkaz
bezkonfliktného života u nás. Nešetrilo sa.
Na týchto FIP schôdzkach sa skoro začalo hovoriť o tom, že by sa tento úspech mal využiť na reprezentačné
zastúpenie Československa na najbližšom kongrese FIP v New Yorku v roku 1974.
Celkom sa mi v Prahe darilo a Doprastav si plnil svoje úlohy. Nabral som odvahu a navrhol vtedajšiemu
námestníkovi Doprastavu Ing. Kočišovi účasť nás dvoch na tomto kongrese. Teraz to už môžem priznať,
dospel som k poznaniu, že sám sa nikam nedostanem a vždy musím nájsť v hierarchii firmy
vysokopostaveného partnera s ktorým sa zveziem. Skutočne, Ing. Kočiš oslovil vtedajšieho riaditeľa Ing.
Miklánka a dostali sme súhlas s cestou aj s finančnou úhradou služobnej cesty.
Do poslednej chvíle som neveril, že cesta sa uskutoční, ale stalo sa a odleteli sme.
Ubytovanie sme mali v známom luxusnom hoteli Waldorf Astória (sídlo prezidentských kandidátov
v priebehu volieb). Skoro ráno moja prvá cesta metrom viedla na Broadway - chcel som ho prejsť celý a tak
som sa odviezol na samý okraj tejto ulice. Bol som prekvapený, keď som sa ocitol vo veľmi schátranej ulici
a stretával dôveru málo vzbudzujúcich bezdomovcov. Až po kilometroch pešej chôdze som sa dostal do
časti, v ktorej boli divadlá a bary - také bolo moje prvé zoznámenie s New Yorkom. Na kongrese dominovali
už osvedčené a známe osobnosti prof. Leonhardt, prof. Lin, prof. Lacroix. Prednášky boli úrovňou v širokej
škále, od vynikajúcich až po veľmi slabé.
Doteraz si pamätám na večerný banket - v obrovskej sále sa usadilo viac ako 2000 hostí, usilovní čašníci
v priebehu 10 minút doniesli jedlo – vyzeralo skvele a bolo to takmer nejedlé. Morčacie mäso narezané na
cirkulárke, poliate nejakým blivajzom, dva veľké zemiaky a nechutný zákusok vytiahnutý z mrazničky.
Pretože čašníci boli najatí len do 22 hodiny, v tento čas bez predchádzajúceho varovania zhasli svetlo a dav
ľudí sa potme snažil dostať k východu. Nedivím sa, že niektorí hostia spomínali Prahu ... Ako jediný
z našich účastníkov zájazdu som doniesol 15 kilový balík prospektov a národných správ, o tieto publikácie
bol doma veľký záujem.
Po návrate domov takmer všetci československí účastníci kongresu si vybrali témy na referát pre post
kongresové kolokvium, ktoré sa konalo vo Veľkých Karloviciach.
Ja som robil referát za nás oboch doprastavákov, ale urobil som to rád a bol som vďačný za účasť na
kongrese. To bol môj prvý kongres FIP.

Už som ovládal technológiu účasti na kongresoch a tak som absolvoval aj kongresy v Londýne,
v Stockholme, New Delhi, Hamburgu, Washingtone, Amsterdame a Osake.
Zo všetkých týchto kongresov som si priniesol veľa zážitkov, balík dokumentov a veľa nových myšlienok
z oblasti predpätého betónu a mostného staviteľstva. Z tých zážitkov spomeniem dobrodružstvo v Indii.
Po prílete do Delhi som zistil, že sa mi stratila batožina. Doma som dostal bankový dokument - šek ktorým
sa malo kryť vložné na kongres a zbytok rozdeliť ako diéty účastníkom zájazdu. Táto operácia - zaplatenie
vložného sa konala vonku na akomsi dvorku pri 40 stupňovej teplote. Poverený kongresový úradník po vyše
trojhodinovom čakaní prijal šek a bol ochotný vydať potvrdenie o uhradení vložného. Odmietol mi ale
čokoľvek vydať – v podstate chcel ukradnúť celkom slušnú sumu peňazí. Hádal som sa s ním vyše hodiny
a až moje výhražky, že zavolám políciu a naše ministerstvo zahraničia „obmäkčilo“ gaunera a vrátil
zostávajúcu časť peňazí.
Aj Ing. Slánsky z Dopravných stavieb Olomouc bol rovnako postihnutý stratou batožiny a pretože život
v trópoch bez šatstva a peňazí bol nepríjemný, navrhol, aby sme spolu navštívili naše veľvyslanectvo so
žiadosťou o pomoc. Chceli sme si požičať cca 200 US dolárov (na zakúpenie košiel a spodného prádla)
a poprosiť o poldňové zapožičanie auta. Reakcia pracovníka veľvyslanectva (bol to košičan) bola
jednoznačná - vyhodil nás so slovami, že má inú prácu a nebude sa s nami baviť. Aj by som zabudol na
túto príhodu, ale Ing. Slánsky bol dôsledný a nahnevaný - verne opísal ako sme boli v núdzi vyhodení
pracovníkom nášho veľvyslanectva a tento dokument poslal (aj ja som ho podpísal) na ministerstvo
zahraničných vecí. O cca mesiac ma pozval riaditeľ Doprastavu na rozhovor – ukázal mi list z ministerstva,
v ktorom nás obžalovali, že sme žiadali po 1000 dolárov a zapožičanie auta po dobu nášho pobytu v Indii!!
Našťastie po mojom vysvetlení riaditeľ list odložil a odporučil zabudnúť na celú záležitosť. Aj takéto veci
sa stávali. Mimochodom, stratený kufor sa vrátil zo Singapuru po troch mesiacoch a dostal som
kompenzáciu cca 8 eur v súčasnej mene.
Po návrate z týchto kongresov sa vždy usporiadalo pokongresové kolokvium, na ktorom sa účastníci
kongresu podelili s novinkami, ktoré sa objavili na kongrese.
Pravdepodobne táto moja angažovanosť na podujatiach FIP bola dôvodom, že po rozdelení republiky ma
oslovili niektorí priatelia a kolegovia s myšlienkou, aby sme v novom štáte založili nový samostatný
národný komitét a aby som prevzal úlohu prezidenta (honosné, zaužívané pomenovanie vedúceho
národného komitétu). Priznám sa, že sa už nepamätám presne na jednotlivé kroky pri vzniku tejto národnej
organizácie – slovenského FIP-u. Viem, že veľmi iniciatívni boli najmä Ing Búci, Ing Kucharík, Doc.
Chandoga a mnohí ďalší, ale moja pamäť tu už zlyháva. Sekretárom FIP-u bol istý pán Teves – úradoval
v Zurichu. Možno práve podobnosť našich priezvisk zapríčinila, že konštituovanie nového člena fib-u
prebehlo bez problémov a členský poplatok bol zaplatiteľný. V priebehu môjho funkčného pôsobenia som
sa zúčastnil niekoľkých stretnutí prezidentov národných komitétov a som rád, že môžem konštatovať, že
som nezaťažil pokladňu nášho komitétu ani jedným halierom. K mojím úspechom neskromne pripisujem
veľkú účasť našich inžinierov na kongrese vo Washingtone a následne kolokvium spoločné s českými
kolegami v priestoroch STU. Zacitujem z môjho úvodného príspevku na tomto kolokviu :
„V súvislosti s kongresom FIP máme u nás jednu výnimočnosť - pokongresové kolokvium, ktoré
zhodnocuje
výsledky kongresu a oboznamuje širokú technickú verejnosť s novými trendami
a výdobytkami predpätého betónu vo svete. Nepoznám ani jednu členskú krajinu FIP, v ktorej by sa
podobná udalosť konala. S istou nadsádzkou považujem kolokvium za prejav výnimočnosti, šikovnosti
a vzájomnej kolegiálnosti našich odborníkov. Spoločná rekapitulácia priebehu a výsledkov kongresu FIP je
zárukou, že zachytíme všetky náznaky nových trendov v našej profesii “

Táto stať sa potom dostala aj do našej dennej tlače a takto sa slovenský fib spropagoval. Po piatich rokoch
v tejto pozícii som dospel k názoru, že vzhľadom na môj vek by som mal rezignovať na túto pozíciu - a tak
som aj spravil.
V Stupave 31.02.2015
Gabriel Tevec

Dopl. Fotky

5. STRUČNÝ PREHĽAD ČINNOSTI SNK FIP/fib, 1993 – 2018
M. Chandoga, Ľ. Hrnčiar

Faktografia SNK FIB
1993 – Založenie SNK fib (pôvodný názov bol SNK fip)
1994 – Congress fip, Washington
Národná správa „Betón na Slovensku 1990 - 1994“
Prezident SNK fip: Ing. G. Tevec, 1993 - 1998
1998 – Congress fip, Amsterdam
Národná správa „Betón na Slovensku 1994 - 1998“
Národný stánok zastupujúci slovenské stavebné firmy
Prezident SNK fip: Ing. I. Šesták, 1998 - 2002
2002 – 1. Congress fib, Osaka
Národná správa „Betón na Slovensku 1998 - 2002“
Prezident SNK fib: Ing. I. Šesták, 2002 - 2004
2006 – 2. Congress fib, Neapol
Národná správa a prednáška SNK fib „Betón na Slovensku 2002 - 2006“
Prezident SNK fib : Doc. Ing. M. Chandoga, PhD - od 2004
2010 – 3. Congress fib, Washington
Národná správa „Betón na Slovensku 2006 - 2010“
Prezident SNK fib : Doc. Ing. M. Chandoga, PhD
2014 – 4. Congress fib, Mumbai
Národná správa „Betón na Slovensku 2010 - 2014“
Prezident SNK fib : Doc. Ing. M. Chandoga, PhD

6. KONFERENCIE, KOLOKVIÁ A INÉ ODBORNÉ AKCIE
ORGANIZOVANÉ SNK FIP/fib
M. Chandoga, Ľ. Bolha, P. Paulík

Konferencia pred kongresom
Kolokvium
Bratislava .............................Košice
Bratislava..............................Žilina
Žilina .....................................Starý Smokovec
Žilina......................................Nitra
xxxxx.......................................Bratislava

+ OCENENÉ DIELA V SÚŤAŽI NAJLEPŠIA BK.

7. PREZENTÁCIA SLOVENSKA NA MEDZINÁRODNÝCH
KONGRESOCH A KOLOKVIÁCH FIP/fib
/skrátená verzia – celá verzia je súčasťou príloh/
KONGRES FIP – PRAHA, 1970
Ing. L. Búci, PhD.
Predhovor k I. kongresu konanému v Československu
Informácie z prvých medzinárodných kongresov FIP sa dostávali do Československa cez publikované
kongresové materiály. Už na začiatku šesťdesiatych rokov boli urobené prvé pokusy s uplatnením tohto
vynikajúceho konštrukčného materiálu aj u nás a treba doplniť, že úspešné.
V roku 1966, keď na medzinárodnom kongrese v Paríži predkladali inžinieri jednotlivých zemí výsledky
svojej práce vo všetkých oblastiach – cez teóriu, projekciu i realizáciu, Československo tam prezentoval
Prof. Dr. Ing. Jiří Klimeš. Prezentácia bola taká úspešná, že správne orgány FIP rozhodli usporiadať 6.
medzinárodný kongres o predpätom betóne v roku 1970 v Prahe.
Medzinárodný kongres FIP v Prahe bol prvým kongresom, konaným vo východoeurópskej krajine. Okrem
veľkého počtu zahraničných účastníkov zúčastnilo sa ho aj nepomerne veľa našich inžinierov. Len
napríklad z Dopravoprojektu boli medzi nimi traja už známi odborníci – dvaja projektanti českej národnosti
Ing. František Augusta a Ing. Lumír Borovička, Ing. Terézia Barteková, ktorí sa v ďalšom texte opakovane
spomínajú a z mladšej generácie Ing. Ladislav Búci. Veľké množstvo informácií a poznatkov získaných na
kongrese v Prahe veľmi prispelo k ďalšiemu , rýchlemu a úspešnému rozvoju predpätého betónu i na
Slovensku.
Zúčastnené štáty sa už na tomto kongrese predstavovali národnou správou /NS/, v ktorej prezentovali svoje
dosiahnuté výsledky. Československú národnú správu tvorilo dvojčíslo 5-6 časopisu Inženýrské stavby
s názvom „ Předpjatý beton v Československu „ . Všetky uvedené ďalšie informácie vychádzajú z tohto
dokumentu.
Predpätý betón v Československu našiel najširšie uplatnenie v prípade mostov.
Prezentácia Slovenska
Spomenutý rýchly rozvoj predpätého betónu v Československu v rokoch po druhej svetovej vojne týkal sa
aj Slovenska v plnej miere. Slovensko sa mohlo veľmi skoro prezentovať pomerne značným počtom
vybudovaných stavieb z predpätého betónu a to nielen v oblasti mostných konštrukcií, ale aj v iných
odvetviach, napríklad v bytovej výstavbe, železničné pražce a podobne.
Z rozsahu a z úrovne pripravenej slovenskej prezentácie na kongrese treba konštatovať, že predpätý betón
na Slovensku dosiahol v rokoch 1960 – 1970 vysoký stupeň rozvoja, porovnateľný s úrovňou v iných
vyspelých krajinách:
- bola vypracovaná typizácia a zabezpečená realizácia prefabrikovaných predpätých nosníkov pre
rozpätia 9-27 m, ktoré sa používali aj pre dlhé estakádne objekty
- pre náročnejšie estakádne premostenia a objekty smerovo zakrivené boli navrhované monolitické
nosné konštrukcie, budované na pevnej skruži

-

pre cestné mosty strených rozpätí 60 – 90 m začal sa široko uplatňovať systém výstavby letmým
spôsobom v oboch možných alternatívach – letmá betonáž a letmá montáž
v oblasti mostov železničných bol v Jaklovciach, cez priehradu Ružín, postavený prvý mostný
objekt z predpätých prefabrikátov o 7 poliach.

KONGRES FIP - NEW YORK, 1974
doc. Ing. Ľ. Bolha, PhD.
Kongres sa konal od 25. mája do 1. júna 1974. Zúčastnilo sa ho celkom 200 odborníkov zo 61 štátov z celého
sveta. Každý zo zúčastnených obdržal pomerne rozsiahly a hodnotný písomný materiál – správy
z jednotlivých komisií, 18 národných správ, 25 separátnych výtlačkov technických príspevkov podľa
vlastného výberu a tiež unikátne materiály zo sprievodných výstav. Okrem toho naša delegácia obdržala aj
202 separátnych výtlačkov technických príspevkov, ktoré odzneli na kongrese. Všetky získané materiály sa
nachádzajú na Fakulte stavební ČVUT v Prahe.
Z Československa sa kongresu zúčastnilo celkom 23 odborníkov, z toho 6 zo Slovenska.
Samotnému kongresu predchádzalo celodenné rokovanie administratívnej rady FIP a valného
zhromaždenia- novým predsedom FIP na roky 1974 až 1978 sa stal Prof. Lacroix z Francúzska. Pri takýchto
príležitostiach býva dobrým zvykom uctiť si ľudí, ktorí niečo prospešné v tejto oblasti vykonali.
Freissinettovou medailou boli poctení Prof. Leonhardt zo SRN, Prof. Lin z USA a Prof. Michailov zo ZSSR.
V rámci kongresu boli zorganizované aj štyri krátke (poldňové) odborné exkurzie na stavby v New Yorku.
Po kongrese si naša skupina zorganizovala samostatne odbornú exkurziu v trvaní 5 dní zameranú na
stavebné stroje, výrobu prefabrikátov z predpätého betónu (PB) a navštívila niekoľko zaujímavých stavieb.
Naša republika sa na kongrese prezentovala viacerými významnými stavbami z PB a tiež výsledkami
teoretického výskumu v oblasti PB formou národnej správy, ktorá vyšla v anglicko-českej mutácii ako 4.
číslo Inženýrských staveb. Správu dostali všetci účastníci kongresu. So svojimi prednáškami zameranými
predovšetkým na teóriu, technológie predpínania, výskum a realizáciu konštrukcií a mostov z PB vystúpili
Ing. Bittan, Ing. Čermák, Ing. Vítek, doc. Janda, Ing. Hejnic a Ing. Michálek.
Z množstva zaujímavostí, ktoré na kongrese odzneli, spomeňme aspoň niektoré: Napätosť čela predpätých
nosníkov, dutinové mostovkové dosky zostavené zmonolitnením predpätých prefabrikátov, aplikácia
lepených stykov segmentových prvkov, betóny vysokých pevností (až 1500 kp/cm2 = 150 MPa), čiastočne
predpätý betón, vákuová injektáž káblových kanálikov, ľahký predpätý betón (až 50 MPa pri 1800 kg/m3),
technológie výstavby mostov z PB (pevná a posuvná skruž, letmá betonáž a montáž, vysúvanie,
prefabrikované a spriahnuté konštrukcie, zavesené mosty), mosty pre mestské dráhy a železnice.

KONGRES FIP – LONDÝN, 1978
doc. Ing. Ľ. Bolha, PhD.
Kongres prebiehal od 20. apríla až do 5. mája 1978 a konal sa v znamení osláv 25. výročia založenia FIP.
Zameraný bol predovšetkým na zhodnotenie činnosti za obdobie posledných štyroch rokov - od 7. kongresu
FIP v New Yorku. Zúčastnilo sa ho celkom asi 2000 odborníkov prakticky z celého sveta. Pri tejto
príležitosti bol vydaný aj štvordielny zborník Proccedings FIP s príspevkami aktívnych účastníkov
kongresu.
Na kongrese bol predstavený významný výsledok spolupráce obidvoch betonárskych spoločností – FIP
a CEB – „Medzinárodné odporúčania pre normalizáciu a navrhovanie betónových konštrukcií“, založené
na probabilistickom (pravdepodobnostnom) prístupe k navrhovaniu betónových konštrukcií podľa
medzných stavov.
V úvodných referátoch Prof. Leviho z Talianska, Prof. Michailova zo ZSSR, Dr. Darlingtona z V. Británie
a arch. Pallasmea z Fínska boli načrtnuté hlavné smery vývoja a úlohy predpätého betónu v oblasti
konštrukcií, ich navrhovania, realizácie, výskumu a architektúry. Počas troch popoludní boli zástupcami
jednotlivých národných skupín prezentované technické príspevky pozostávajúce z prehľadu
najvýznamnejších konštrukcií realizovaných za posledné 4 roky celkom v štyroch jazykových sekciách.
V rámci kongresu bolo premietnutých tiež niekoľko zaujímavých technických filmov, uskutočnili sa viaceré
odborné exkurzie. Nedielnou súčasťou kongresu bola bohatá sprievodná výstava dokumentujúca rozvoj
techniky predpínania a prudký nárast výroby predpätého betónu na celom svete.
V súčasnosti FIP združuje približne 40 národných skupín z celého sveta. Väčšina z nich, ktoré boli členmi
už v roku 1978 sa na kongrese prezentovala vlastnou národnou správou, príp. separátnymi výtlačkami
vlastných individuálnych príspevkov, ktoré boli k dispozícii všetkým účastníkom kongresu. Naša národná
skupina – tak ako to už býva tradíciou – pripravila zvláštne vydanie časopisu Inženýrské stavby č.2/1978.
Okrem toho sa podarilo vydať aj zvláštne číslo Stavebníckeho časopisu č. 1/1978 (vydáva SAV).
Čo podstatné priniesol 8. kongres FIP ?







Konštrukcie z predpätého betónu tvoria značnú časť betónových stavieb, najmä inžinierskych. Dôraz sa
kladie predovšetkým na ich vzhľad a začlenenie do okolia, nakoľko významne ovplyvňujú životné
prostredie. Z toho priamo vyplýva užšia spolupráca inžinierov s architektami.
Hlavnou doménou predpätého betónu sú stále mostné konštrukcie. Až 90 % mostov sa stavia
z predpätého betónu.
Pri nových systémoch mostov sa jedná najmä o spojité sústavy s aplikovaním dlhých dilatačných
celkov. Pre krátke mosty (asi do 30 m) sa využívajú vopred predpäté prefabrikáty. Okrem monolitického
betónu sa rozširuje aj použitie segmentovej technológie (priečne delená konštrukcia) s možnosťou
využitia rôznych modifikácií montáže. Pri vysúvaní mostov dochádza k zjednodušeniu detailov
výrobného a vysúvacieho zariadenia. Pri veľkých rozpätiach sa najlepšie osvedčila letmá betonáž, príp.
letmá montáž často kombinovaná s vyvesovaním. Mosty veľkých rozpätí sa navrhujú ako zavesené.
Viacero mostov bolo navrhnutých z čiastočne predpätého, prípadne z ľahkého betónu.
Pre zavesené mosty boli prezentované veľkokapacitné predpínacie jednotky s nominálnou silou až 3
MN spolu s príslušnými predpínacímí, kotevnými a kmity tlmiacimi zariadeniami.

KONGRES FIP – STOCKHOLM, 1982
Ing. L. Búci, PhD.
Všeobecné údaje
Kongres sa konal v dňoch 6. -10. Júna v Stockholme za účasti asi 1800 odborníkov z celého sveta.
Z Československa sa ho zúčastnilo 21, zo Slovenska orientačne 1/3 -1/4 z uvedeného počtu.
Československý národný komitét FIP pripravil pre kongres národnú správu / N S / v časopise Inženýrské
stavby , číslo 5-6, kde je uvedené 27 príspevkov, z toho 7 od slovenských autorov.
Následne, na jeseň 1982, bolo usporiadané v Prahe kolokvium „ Rozvoj predpätého betónu – poznatky
z kongresu FIP v Stockholme „ s cieľom informovať našu odbornú verejnosť so získanými poznatkami.
Postkongresové kolokvium
Konalo sa v Prahe 9. a 10. novembra 1982. Prednesené bolo 20 príspevkov, zo Slovenska 4.
Závery z kongresu
Na kongrese prednesené prednášky odborníkov z celého sveta zhodnotili dosiahnuté výsledky za posledné
4 roky a načrtli prognózy ďalšieho rozvoja. Najčastejšie využívaná oblasť predpätého betónu je doteraz
stále mostné staviteľstvo, pomaly sa presúva aj do oblasti priemyselných stavieb a pozemného staviteľstva.
Vývoj v mostoch za posledné 4 roky je veľmi rýchly :
Mosty malých a stredných rozpätí:
- rozšírenie oblasti prefabrikácie
- maximálne vyľahčenie priečneho rezu
- návrat k predpínaniu voľnými káblami – zjednodušuje sa ich osadzovanie, zmenšujú straty, zlepšuje
betonáž stien, uľahčuje injektáž
- nepoužívanie zvislého predpínania stien komory
Mosty rozpätí nad 100 – 200 m
- vývoj a modernizácia rôznych metód letmej betonáže a montáže, spôsobov vysúvania a zavesených
mostov
- nové návrhy spriahnutých mostov „ betón prefa - betón mono „ a tak vznik komôrky
- návrhy dvojtrámových segmentových konštrukcií na celú šírku mosta
- návrhy širokých jednokomôrkových prierezov s priečnymi trámami a podopieranými konzolami .
Myšlienka na záver : navrhovať mosty tak, aby bola zaistená nielen ich únosnosť, ale aj trvanlivosť.

KONGRES FIP - NEW DELHI, 1986
Ing. L. Búci, PhD.
Všeobecné údaje
10. medzinárodný kongres FIP sa konal v dňoch 16. – 20. Januára 1986 v New Delhi, v Indii. Jeho hlavnou
témou bol konštrukčný betón v rozvojových krajinách. Zúčastnilo sa ho približne 2200 odborníkov z celého
sveta, z toho približne 1500 z Indie a 13 z Československa.
Československo pripravilo národnú správu vo forme zvláštneho dvojčísla časopisu Inženýrské stavby číslo
11 – 12 / 1985. Uvedené je v nej 22 príspevkov, z toho 5 od slovenských autorov.

Pokongresové kolokvium
Konalo sa v Prahe 11. a 12. júna 1986. Prednesené bolo 20 príspevkov, zo Slovenska 6.

Závery z kongresu
Vývoj v oblasti navrhovania a realizácie mostov i iných konštrukcií z predpätého betónu pokračuje veľmi
rýchlo :
- veľký rozmach bol dosiahnutý v letmej betonáži mostov rozpätí 80 – 220 m, kde táto technológia
úspešne konkuruje iným metódam
- v oblasti segmentových mostných konštrukcií vývoj smeroval k zvýšeniu ich kvality. Z dôvodov
vyššej rýchlosti montáže konštrukcie a redukovaniu účinkov dotvarovania sa segmenty už často
používajú aj pri mostoch vysúvaných, zavesených a aj budovaných na skruži
- vonkajšie predpínanie betónových konštrukcií voľnými káblami je úspešne používané v prípadoch,
ako:
- definitívne predpätie, alebo v kombinácii s predpätím vnútorným
- provizórne predpínanie pre riešenie stability , alebo vylúčenie ťahových napätí
- zosilňovanie, rekonštrukcia a opravy betónových konštrukcií.

KONGRES FIP - HAMBURG, 1990
doc. Ing. Ľ. Bolha, PhD.
Kongres sa konal v dňoch 5.-9. apríl 1990. Tak ako všetky predošlé kongresy, i tento bol zameraný na celý
rad problémov dotýkajúcich sa predpätého betónu, počínajúc výskumom, vývojom, aplikáciami a najmä
prezentáciou významných stavieb z predpätého betónu vo viacerých oblastiach stavebníctva. Aj v tomto
prípade, ako v rade predchádzajúcich kongresov, prím hrala aplikácia predpätého betónu pri výstavbe
mostov.
Naše aktivity v tejto oblasti za obdobie posledných štyroch rokov, tak ako je to zvykom, boli
prezentované v špeciálnom čísle časopisu Inženýrské stavby 3-4/90, ktorý predstavoval našu národnú
správu a bol k dispozícii všetkým účastníkom kongresu. Publikovaných bolo celkom 28 príspevkov, z toho
5 od slovenských odborníkov, z ktorých 4 sa dotýkali aktuálnej výstavby betónového trámového mosta s
najväčším rozpätím hlavných polí v ČSFR - 174 m - mosta cez Dunaj pri Lafranconi :
Pre ilustráciu, o aký významný objekt budovaný v ČSFR sa jedná, uveďme niekoľko zaujímavostí :
Na moste Lafranconi boli prvý raz použité voľne vedené káble mimo betónového prierezu. Bolo potrebné
vyriešiť viacero problémov s tým súvisiacich - konštrukciu kábla vrátane jeho protikoróznej ochrany, detaily
prechodu káblov cez nadpodperové priečniky a medziľahlé deviátory, spôsob kotvenia a ochrany kotiev,
zabezpečenie voľných káblov pred ich možným rozkmitaním od účinkov dopravy a pod.
Ďalším problémom bol výpočet potrebných nadvýšení nivelety pre potreby nastavovania vozíkov v
priebehu betónáže konzol. Bol vypracovaný špeciálny výpočtový program, ktorý v sebe zahŕňal prakticky
všetky účinky vrátane aktuálnej teploty konštrukcie, ktoré mali na tento proces vplyv.

KONGRES FIP - WASHINGTON, 1994
doc. Ing. M. Chandoga, PhD.

SYMPÓZIUM FIP - LONDÝN, 1996
doc. Ing. M. Chandoga, PhD.

KONGRES FIP - AMSTERDAM, 1998
doc. Ing. M. Chandoga, PhD.

KONGRES FIB - OSAKA, 2002
doc. Ing. M. Chandoga, PhD., Ing. L. Búci, PhD.

KONGRES FIB - NEAPOL, 2006
prof. Ing. I. Hudoba, PhD.
V poradí 2.Kongres fib sa uskutočnil v dňoch 5.- 8. júna v Neapole, Taliansko. Miesto konania bol
Veletržný palác. Zúčastnilo sa ho viac ako 1200 účastníkov z celého sveta. Slovenskú republiku zastupovali
účastníci s aktívnymi príspevkami uvednými v zborníku kongresu a verbálnymi prezentáciami.
Aj pre tento kongres pripravil Slovenský národný komitét fib-u Národnú správu, ktorú sa podarilo
zrealizovať v spolupráci s vydavateľstvom JAGA, s.r.o ako zvláštne číslo časopisu INŽINIERSKE
STAVBY. Tento dokument, ktorý bol na kongres dovezený v tlačenej podobe bol k dispozícii účastníkom
kongresu.
Za účelom efektívneho prenosu informácií a nových poznatkov vo sfére betónového staviteľstva
v uplynulom období vo svete usporiadal Slovenský národný komitét fib Postkongresové kolokvium fib
v dňoch 15.a16 marca v Starom Smokovci. Zborník príspevkov kolokvia obsahoval 21 príspevkov
zahŕňajúcich komplexné informácie z danej problémovej oblasti z 2. Kongresu fib v Neapole.
Prezentácia Slovenska na 2. Kongrese fib v Neapole
Na 2. Kongrese fib v Neapole sa zástupcovia delegácie zo Slovenska prezentovali 9. príspevkami v
zborníku kongresu a tiež verbálnymi vystúpeniami.
Niektoré nové poznatky a ich praktické uplatnenie v oblasti betónového staviteľstva vo svete
Príspevky v zborníku 2. Kongresu fib v Neapole v oblasti mostného staviteľstva možno charakterizovať
niektorými spoločnými znakmi, a to najmä: dôrazom na účelovosť riešenia, nizkymi ukazovateľmi spotreby
materiálov pri využití novej generácie betónov (VHB, UVHB a vláknobetón) a výstuží, modernými
technológiami výstavby a požiadavkami na dlhodobú prevádzkovú životnosť pri minimalizácii požiadaviek
na údržbu za prevádzky.
Z pomerne veľkého počtu prezentovaných mostných konštrukcií sú zaujímavé viaceré predpäté betónové
mosty zhotovované technológiou letmej betonáže, technológiou vysúvania, ďalej niektoré kompozitné
mostné konštrukcie typu betón-oceľ, resp. betón-betón (OB-VHB), mosty systému „extradosed“, čo
znamená mosty s nízkym pylónom, zavesené mostné sústavy, trámové mosty (resp. lávky) pri využití

betónov vysokých a ultra vysokých pevností (VHB, UVHB). Ako príklady sa dajú uviesť mosty na
nasledujúcich obrázkoch .
Oblasť nových materiálov a technológií
Príspevky 2. Kongresu fib v Neapole z oblasti nových materiálov, technológií a ich aplikácii v betonárskej
praxi boli zamerané hlavne na nasledovné témy:
- Nová generácia betónov (VHB, UVHB, vláknobetón) a ich vlastnosti
- Aplikácia VHB, UVHB a vláknobetónu v nosných betónových konštrukciách a dielcoch
- Nové typy kovovej a nekovovej prútovej a vláknovej výstuže a ich vlastnosti
- Aplikácia nových typov výstuže v nosných betónových konštrukciách a dielcoch
- Nové spôsoby predpätia a technológií predpínania
- Samozhutniteľný betón, špecifiká výroby, vlastnosti a praktického využitia v betónových
konštrukciách a dielcoch.
Záver
Všeobecné informácie, ako aj podrobné informácie o vyššie uvedených príkladoch betónových konštrukcií
a mostov môže odborná betonárska verejnosť nájsť v zborníku príspevkov 2. Kongresu fib v Neapole, ako
aj v zborníku prednášok 3. Postkongresového kolokvia fib z marca 2007, St. Smokovec. Zborníky sú
dostupné na sekretariáte Slovenského národného komitétu fib.
V záverečnom hodnotení 2. Kongresu fib v Neapole výkonným výborom zástupcov jednotlivých
národných komitétov fib v závere kongresu bola hodnotená účasť Slovenska a hlavne Národná správa
Slovenského komitétu fib veľmi pozitívne.

KONGRES FIB - WASHINGTON, 2010
Ing. J. Kucharík, PhD.

KONGRES FIB - MUMBAI, 2014
doc. Ing. P. Paulík, PhD., doc. Ing. M. Chandoga, PhD.
V dňoch 10 – 13. februára 2014 sa v Bombaji (India) konal v poradí 4. Medzinárodný kongres organizácie
fib, na ktorom sa zúčastnili odborníci zo 42 štátov sveta a v 50 odborných sekciách bolo prednesených 250
príspevkov.
Podobne ako pri predošlých kongresoch, sme aj pre tento kongres pripravili národnou správou „Betón na
Slovensku 2010-2014“ , ktorá vyšla ako špeciálne číslo časopisu Inžinierske stavby 06/2013. Voľne
distribuovaná národná správa bola v sekcii „Národné správy“ prezentovaná 30 minútovou prednáškou
doc.M.Chandogu a Ing.P.Paulíka. Účastníkom kongresu boli predstavené najvýznamnejšie betónové
konštrukcie a mosty a výsledky slovenského výskumu z oblasti betónového staviteľstva za uvedené
obdobie.

doc. M. Chandoga a doc. Š. Gramblička
predstavujú národnú správu v stánku NR

Vystúpenie Ing. P. Paulíka v sekcií NS

Celosvetová ekonomická kríza, ktorá významne postihla aj stavebníctvo sa prejavila na nižšej počte
účastníkov v porovnaní s troma predchádzajúcimi kongresmi. Vďaka tomu, že do zborníkov boli prijate aj
príspevky autorov, ktorí sa kongresu nezúčastnili, neprejavilo sa to nijako významne na počte a kvalite
príspevkov.
Prezentácia Slovenska na kongresoch fib štandardne spočíva na úzkom okruhu odborníkov praxe
a stavebných fakúlt TU Bratislavy a ŽU. V zborníku a v prednáškach kongresu bolo prezentovaných 12
odborných príspevkov slovenských autorov.
SNK fib a SvF STU BA v spolupráci s CK SATUR pripravili pre slovenských účastníkov krátky študijný
a poznávací program. V rámci tohto programu sme navštívili aj Technickú Univerzitu v NEW DELHI, kde
sme mali možnosť zoznámiť sa so spôsobom výučby a výskumným programom v oblasti betónových
konštrukcií, ktorému sa v súčasnosti univerzita venuje.
Svetové kongresy fib sú tradične aj dobrou príležitosťou pre ocenenie výnimočných betónových konštrukcií
realizovaných v období medzi dvoma kongresmi. Otvárací ceremoniál bol preto spojený aj s odovzdávaním
cien výnimočným konštrukciám ( 2014 fib Awards for Oustanding Concrete Structures) , ktoré boli
postavené v rokoch 2010- 2014. V kategórii mostov SNK fib v spolupráci s Alfa04,s.r.o. nominovali do
súťaže Mestskú estakádu v Považskej Bystrici. Tentoraz bol do súťaže prihlásených mimoriadne veľký
počet konštrukcií a uspeli len tí, ktorí priniesli ozaj originálne a technicky zaujímavé riešenie diela. Bližšie
podrobnosti o nominovaných a ocenených konštrukciách nájdete na web stránke SNK fib www.fib-sk.sk.
V kategórii „Budovy“ boli ocenené diela:
Centro Ovale postavená vo Švajčiarsku, Bella Sky Hotel v Dánskom Copenhagene, Komplex Musashi
Kosugi v Japonsku
V kategórii „Mosty“ boli ocenené diela:
Oblúkový most Egg-Graben postavený v Rakúsku, zavesený most Térénez postavený vo Francúzsku,
Oblúkový most pri priehrade Hoover Dam v U.S.A.

Ing.K.Táborská z Alfa 04,s.r.o. prednáša o projekte a realizácii mestskej estakády v Považskej Bystrici
v sekcii „Mosty nominované na ocenenie fib“
Kongres okrem odborných prednášok bol každý deň doplnený aj o kultúrne programy s vystúpením
špičkových indických umelcov a spoločenský večer, ktorý sa konal predvečer posledného dňa konferencie.
Tak ako býva zvykom SNK fib sa rozhodol pripraviť tradičné 5.post kongresové kolokvium SNK fib
„Betón na 4. fib kongrese a výstave v Bombaji“ . Po dlhšej diskusii bolo rozhodnuté spojiť sily a realizovať
kolokvium v spolupráci so Katedrou BKaM SvF TU v Bratislave rámci konferencie Betonárske dni 2014,
v hoteli Saffron, v Bratislave, dňa24.10.2014.

8. Prehľad organizácii a ich zástupcov v SNK za r.1994-2018
J. Kucharík

9. Ocenení medailou SNK
Profily sú zoradené abecedne podľa priezviska oceneného, pričom sa jedná o skrátené verzie profilov.
Podrobnejšie sú všetky profily na webstránke: http://fib-sk.sk/info/organizacia/

Ing. Jozef Antol
Vzdelanie a kvalifikácia:
1977
Ukončenie štúdia na SvF SVŠT, odbor IKDS
1980 – 1982 Postgraduálne štúdium na univerzite 17. novembra

Odborná prax:
1977 - 1991 zamestnanec š.p. Inžinierske stavby Košice, Projektová správa
Košice, projektové stredisko Prešov v rôznych funkciách
1982 –1984 zahraničná odborná prax v Iraku.
Od 1992
pracovník a konateľ spoločnosti ISPO ako nástupnickej
organizácie projektového strediska IS v Prešove.

Spolupráca s technickými a projektovými úsekmi vrámci ISGR –SSŽ Praha, DS
Olomouc, Doprastav, Člen NK FIP ČSSR, Zakladajúci člen SACE od roku 2002, Člen
predstavenstva SKSI v rokoch 2004-2008, Od roku 1994 pravidelná účasť na
kongresoch FIP –fib.

Prof. Ing. Miloš Ballo, CSc.
Vzdelanie a kvalifikácia:
1948 –
1953 –
1963 –
1977 –
1991 –

Gymnázium v Martine
Stavebná fakulta SVŠT, študijný odbor architektúry a pozemného staviteľstva
Vedecká hodnosť Kandidát technických vied (CSc.)
Vedecko - pedagogická hodnosť Docent
Vedecko - pedagogická hodnosť Profesor v odbore Teória a konštrukcie
inžinierskych stavieb

Odborná prax:
1953 – 1992 Pôsobenie a prednášky na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, člen a
predseda štátnicových komisií v Bratislave a v Brne, člen komisií pre
obhajobu dizertačných prác. Vedúci výpočtového laboratória.
Vývoj vlastného softwaru pre výpočty betónových prvkov a konštrukcií,
tvorca výpočtového programu Betónové konštrukcie (BK) používaný
v projekčných firmách na SR a v ČR.
Od 1977 člen stálej normalizačnej komisie pre betónové konštrukcie v
Prahe (predseda subkomisie pre výpočty).
V 1991 spolu s kolegom Ing.S.Osuským,CSc. založili softverovú firmu
BK spol. s.r.o. so zameraním na vývoj programov, ktorá sa neskôr
transformovala na Nemetschek Slovensko so zameraním na
vývoj statických programov a neskôr na CAD systém Allplan.
1992 – 1994 Konateľ firmy Nemetschek Slovensko.
1994 – 2007 Nemetschek Slovensko – Testovacie oddelenie

Ing. Terézia Barteková
Vzdelanie a kvalifikácia:
1945-1950 Slovenská vysoká škola technická, Stavebná fakulta, Bratislava,
Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, titul Ing.,

Odborná prax:
Od 1951 – Dopravoprojekt Bratislava
1959-1960 Poverenie naprojektovať most cez Váh v Hlohovci z predpätého
betónu s dovtedy veľkým rozpätím hlavného poľa 86 m.
1961-1966 Vedúca projektového ústavu “mosty“ v rámci ktorého
zabezpečovala organizačne a projekčne prípravu mosta SNP cez
Dunaj v Bratislave.
1970-1972 Vedúca cestno-mostárskeho strediska,
1972-1984 Technická námestníčka riaditeľa

Iniciovala projekčné spracovanie Typových projektov nadjazdov „priečne delené mostné
konštrukcie KD 70 a tyčových prefabrikátov I-62, ktoré sa využívali v celej Republike
V rámci Dopravoprojektu zaviedla do praxe využitie výpočtovej techniky a programov,
hlavne v oblasti predpätých trámových konštrukcií (pôdorysne zakrivené spojité nosníky)

prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
Vzdelanie a kvalifikácia:
1971 –Ing. ukončenie štúdia na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, odbor
IKDS, zameranie betónové konštrukcie a mosty
1980 –CSc., teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, SVŠT.
1992 –doc., STU Bratislava, habilitačná práca na tému „Predpovedanie
životnosti železobetónových konštrukcií“
1998 –prof., STU Bratislava

Odborná prax:
Od 1971 – Stavebná fakulta STU, Katedra betónových konštrukcií a mostov
1971 - 1989 asistent a odborný asistent
1990-91 pedagogicko-vedecký pracovník UniStuttgart
Od 1991 vedúci katedry takmer nepretržite do 2019
Prednášky z navrhovania a sanácie betónových konštrukcií (v slov. a angl. jazyku),
vedenie domácich VEGA (7), APVV (1), medzinárodných ESF (1) a zahraničných
TERN Project Birmingham (VB) výskumných úloh. Školiteľ úspešných bakalárov,
diplomantov a doktorandov.
Oblasť odborného pôsobenia: trvanlivosť, diagnostika a prognóza životnosti betónových
konštrukcií, biele vane. Zakladateľ a predseda Združenia pre sanáciu betónových
konštrukcií. Vedúci katedry BKaM po dobu 24 rokov.

doc. Ing. Ľubomír Bolha, CSc.
Vzdelanie a kvalifikácia:
1959–Vyššia priemyselná škola stavebná v Lučenci, odbor Pozemné stavby
1965–Stavebná fakulta SVŠT, odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1981 –Vedecká hodnosť Kandidát technických vied (CSc.)
1989 –Vedecko -pedagogická hodnosť Docent

Odborná prax:
1959–1960: Stavebný technik na Odbore poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva ONV v Rimavskej Sobote
1965–2015: učiteľ na Katedre betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty
SVŠT, v súčasnosti STU v Bratislave
Prednášky a cvičenia z predmetov Betónové konštrukcie, betónové mosty, reológia
betónových stavieb a vybrané state z teórie betónových konštrukcií.
Predseda komisie pre štátne skúšky, obhajoby diplomových a kandidátskych dizertačných
prác (Bratislava, Žilina, Košice),
Slovenská vedecko-technická spoločnosť - hospodárska činnosť a člen Vedeckej rady
(Stavebná fakulta Žilina, Ústarch SAV Bratislava).
Významná účasť na množstve zaťažovacích skúšok mostov a na statickom riešení
významných mostných objektov ako napr. základ a kotevný blok mosta SNP, most
Lafranconi a Prístavný most v Bratislave.

Ing. František Brliť
Vzdelanie a kvalifikácia:
1981 -Ukončenie štúdia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej,
odboru Konštrukcie a dopravné stavby, špecializácia Betónové mosty

Odborná prax:
1981-1982 -Doprastav, š.p., mostný závod 6, Bratislava, asistent stavbyvedúceho
1982-1989 - Externý učiteľ na Stavebnej fakulte SVŠT (STU) vBratislave, predmet
Teória dimenzovania betónových konštrukcií
1982-1993 - Doprastav -Technicko-projektový závod, Stredisko projektovania
mostných stavieb, Bratislava, projektant, vedúci projektant
1993-1994 - Geoconsult, s. r. o., Stredisko projektovania mostných stavieb,
Bratislava, vedúci projektant
1994-1998 - MOSTA, s. r. o., projektová spoločnosť, Bratislava, vedúci projektant,
konateľ spoločnosti
1998 -CEMOS, projektová kancelária, s. r. o., Bratislava, vedúci projektant,
konateľ spoločnosti
Člen TK 7 Pozemné komunikácie pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky; v oblasti projektovania a technológie výstavby ciest a diaľnic,
navrhovania a výstavby mostov a tunelov, vrátane kontroly, skúšania a názvoslovia.
Významná účasť na projekcii viacerých významných diaľničných a železničných mostov
ako napr. železničný most cez Váh v Trenčíne, alebo most cez Hron na ceste I/50.

Ing. Ladislav Búci, PhD.
Vzdelanie a kvalifikácia:
1958 –Stavebná fakulta SVŠT, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1984 –Vedecká hodnosť kandidáta technických vied PhD. (CSc.)

Odborná prax:
1959 –1985 –Dopravoprojekt Bratislava. Projektant, hlavný projektant a vedúci
oddelenia mostov
1986 –1987 -Sýria. Vedúci sekcie mostov na stavbe diaľnice Tartous–Lattakia,
dĺžky 102 km
1988 –2011 –Dopravoprojekt–technický odbor. Hlavný špecialista pre mosty a
statiku, konzultant

Významná účasť na projekcii:
1979 –83 –Viadukt Podtureň na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši, dĺžky 1034 m.
Projekt a realizácia boli ocenené Štátnou cenou v roku 1984
1985 –86 –Segmentová estakáda k Prístavnému mostu v Bratislave dĺžky 466 m,
budovaná letmo
2001 –02 –Most cez rieku Hron v Banskej Bystrici. Prvá spojitá nosná konštrukcia
mosta systému „extradosed“, vybudovaná na Slovensku

Ing. Pavel Čížek
Vzdelanie a kvalifikácia:
1958 –Fakulta inženýrského stavitelství ČVUT Praha
1967 –Postgraduálne štúdium statikov FS VUT Brno

Odborná prax:
1959 –1962 –Hutní projekt, Praha
1962 –1963 –Pražský projektový ústav
1963 –1965 –Banské projekty, Bratislava
1966 –1978 –Štátny projektový ústav obchodu, Bratislava
1979 –1987 –Závody inžinierskej a priemyslovej prefabrikácie n.p., Bratislava
1988 –1990 –Průmstav Pardubice
1991 –2008 –Séria transformácií od Průmstav Chrudim až po PBK Čížek s.r.o.
2008 - STATIKA Čížek s.r.o.
Autor konštrukčného systému INTEGRO pre občiansku a priemyselnú výstavbu

Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
Vzdelanie a kvalifikácia:
1973 – SVŠT –Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby –Ing.
1978 – ÚSTARCH SAV –CSc
1991 – STU v Bratislave –docent
1997 – STU v Bratislave –profesor

Odborná prax:
1974 – 1978 Slovenská akadémia vied (SAV) ÚSTARCH,
Od 1979
Slovenská technická univerzita, SvF v Bratislave
1994-2000 –dekan SvFSTU
1994-2018 –člen vedeckých rád STU, SvF, FA, VŠB Ostrava
2002-2011 -člen pracovnej skupiny fibTC1.1 Design Application
2003-zástupca SK v CEN TC 250-SC2-WG1
2006- SKSI -autorizovaný stavebný inžinier
2009
- ČBS – čestný člen Českej betonárskej spoločnosti

Prednášky z oblasti betónových prvkov a konštrukcií, vedenie výskumných úloh, člen
vdeckých rád a skúšobných komisií, školiteľ úspešných bakalárov, diplomantov a
doktorandov.
Významná účasť na projektoch:
Projekt statiky budov SO-03 a SO-04, Eurovea Bratislava
Projekt predpätého železničného mosta pri Trenčíne

Prof. Ing. Ján Hájek, DrSc.
Vzdelanie a kvalifikácia:
– SVŠT v Bratislave, odbor stavebné inžinierstvo – smer konštruktívny,
dopravný a vodohospodársky.
po 1955 – Postupne získal ďalšie akademické tituly na ústave stavebníctva a
architektúry SAV v Bratislave.
1950

Odborná prax:
1950-1953 Ústav betónového staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v
Bratislave, odborný asistent,
1953-1955 Ústav stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave, vedecký pracovník,
1956-1958 Povereníctvo stavebníctva, Hlavná správa prefabrikácie, inžinier pre
výskum a technický rozvoj a hlavný technológ,
1958-1960 Združenie podnikov prefabrikácie v Bratislave, vedúci techn. oddelenia,
1960-1991 Ústav stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave, vedúci odelenia
teórie konštrukcií z heterogénnych materiálov,
1992-1993 Ústav stavebníctva a architektúry SAV v Bratislava, vedúci vedecký
pracovník (ako dôchodca na polovičný úväzok).
Prednášky na KBKM SVŠT, výchova vedeckých ašpirantov (5 z nich úspešne obhájilo
prácu), predseda a člen komisií pre štátne skúšky na Stavebnej fakulte SVŠT, posudky
diplomových prác, kandidátskych dizertačných prác,

Doc. Ing. Ivan Harvan, PhD.
Vzdelanie a kvalifikácia:
xxxx –
xxxx –Stavebná fakulta SVŠT, študijný odbor architektúry a pozemného staviteľstva
xxxx –Vedecká hodnosť Kandidát technických vied (CSc.)
xxxx –Vedecko -pedagogická hodnosť Docent

Odborná prax:
19xx-19xx

NA PROFILE SA PRACUJE

Ing. Ľubomír Hrnčiar
Vzdelanie a kvalifikácia:
1970 - Diplom stavebného ižiniera na SVŠT Bratislava pre smer IKDS
1979 - Diplom Stavebnej Fakulty SVŠT z absolvovania postgraduálneho
štúdia Projektovanie a technológia výstavby betónových mostov

Odborná prax:
1970 - 1979 stavbyvedúci v Doprastave
1979 - 1986 hlavný inžinier správy v Doprastave
1986 - 1990 technický námestník v Doprastave
1990 - 1994 výrobný námestník v Doprastave
1994 - 2006 technicko – obchodný námestník v Doprastave
od 1993
člen Slovenského národného komitétu fib
Vybrané stavby na ktorých sa spolupodieľal:
1972 Most cez Dunaj v Bratislave Nový most
1985 Prístavný most cez Dunaj v Bratislave
1991 Most cez Dunaj Lafranconi v Bratislave
1994 Most na diaľnici v Rastadte, Nemecko
2002 Estakáda Mierová – Senecká
2005 Most Apollo
2004 Ţelezničná estakáda Šenkvice
2005 Estakáda Viedenská – Prístavný Most, diaľničný most Sverepec

prof. Ing. Igor Hudoba, PhD.
Vzdelanie a kvalifikácia:
1971 -diplom stavebného inžiniera na Stavebne fakulte SVŠT v Bratislave,
študijný odbor IKDS, zameranie –betónové konštrukcie a mosty
1981 -vedecká hodnosť kandidát vied -PhD
1990 -habilitácia, vedecko –pedagogická hodnosť docent
2010 -profesor, STU Bratislava

Odborná prax:
1971 - 2017 -učiteľ na Katedre betónových konštrukcií a mostov SvF SVŠT (STU),
1994
-postgraduálny kurz na univerzitách Warwick a Oxford, V.Británia
2001
-študijný pobyt na technickej univerzite Darmstadt, Nemecko

Prednášky a cvičenia z predmetov „Betónové konštrukcie, Realizácia betónových stavieb,
vedúci záverečných prác (Bc.-12), diplomových prác (34), školiteľ doktorandov (4),
Vedecko-výskumné projekty VEGA (5), medzinárodné TEMPUS (2), 72 odborných prác,
16 projektov, 46 posudkov, súdny znalec
Oblasť pôsobenia: Vysokohodnotné betóny, praktické problémy zhotovovania betónových
konštrukcií, trvanlivosť betónových konštrukcií

doc. Ing. Milan Chandoga, PhD.
Vzdelanie a kvalifikácia:
1972 Stavebná fakulta SVŠT Bratislava, odbor: Inžinierske konštrukcie a
dopravné stavby
1978 Obhajoba PhD. (CSc.)
1983 PGŠ PF UK Bratislava -angličtina pre expertov
1985 Habilitácia na docenta

Odborná prax:
1972 –1975 Interná ašpirantúra SvF STU
1976 –2010 Odborný asistent, docent na KBKaM SvF STU
1980 –1981 Študijný pobyt na University of Sheffield,VB (6 mesiacov)
1985 –1989 Prodekan SvF STU pre VVČ
1990 –
PROJSTAR-PK, spol. s r.o. (majiteľ a riaditeľ spoločnosti)
1998 –2002 Mesačné pracovné pobyty na UIC Chicagov rámci USA-Slovenského
vedeckého proj. „ Magnetoelastický senzor“ financovaného NSF USA

od1994 -Člen Slovenského národného komitétu –SNK FIP, fib
od 2005 -Prezident SNK fib, člen General assembly a Technical council fib
od 1996 -Školiteľ a skúšajúci UVS pre oblasť “Predpínanie stavebných konštrukcií“
od 2000 -Člen TG 9 fib „Prestressing materials and systems“
1993 -2010 Člen TNK č.5 Betónové konštrukcie, TNK č.7 Pozemné konštrukcie
1994 -2002 Šéfredaktor časopisu Inžinierske stavby, od 2002 -člen RR časopisu
od 2006 -Posudzovateľ SNAS pre Akreditované SL

Ing. Štefan Choma
Vzdelanie a kvalifikácia:
Slovenská vysoká škola technická, Stavebná fakulta Bratislava,
odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1976-1979 SVTŠ, Stavebná fakulta, Katedra betónových konštrukcií a mostov,
postgraduálne štúdium– Projektovanie a výstavba bet. mostov
1967

Odborná prax:
1967 - 1971 SVŠT, Stavebná fakulta, Katedra betónových konštrukcií a mostov vo
funkcii asistent a odborný asistent
1971 - 2006 Riaditeľstvo diaľnic s transformáciou na Slovenskú správu ciest v r.
1994 a na Národnú diaľničnú spoločnosť a.s. v roku 2005
vo funkciách:
- referent investičnej výstavby na oddelení mostov
- vedúci technickej dozornej správy na diaľnično-železničnom
moste cez Dunaj v Bratislave
- vedúci útvaru mostov
- vedúci útvaru špecialistov
- vedúci odboru tunelov
Od 2006
Basler&Hofmann Slovakia s.r.o. Bratislava, výrobný riaditeľ

Doc. RNDr. Andrej Jaroševič, PhD.
Vzdelanie a kvalifikácia:
1967 – Ukončenie štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, odbor
Experimentálna fyzika
1969 – Rigorózne konanie a titul. RNDr.
1977 – Obhájenie dizertačnej práce a hodnosť kandidáta vied PhD. (CsC.)
1993 – Habilitačná práca na tému „Niektoré technické aplikácie magnetoelastického
javu“ a vymenovanie za docenta na Univerzite Komenského v Bratislave

Odborná prax:
1967 - 1985 odborný a vedecký pracovník na Ústave fyziky a biofyziky Univerzity
Komenského v Bratislave. Venoval sa prevažne vývoju elektronických meracích
metód a prístrojov vo fyzike. V rámci programu Interkozmos s kolektívom vyvinul a
vyrobil tri varianty analyzátorov kozmického kilometrového rádiofrekvenčného
žiarenia, ktoré úspešne pracovali na palubách družíc typu Prognoz.
1986 - 1990 vedúci oddelenia elektrického merania na TSÚS Bratislava, kde sa
intenzívne venoval zavádzaniu elastomagnetickej (EM)metódy do stavebnej praxe.
Od r. 1990 pôsobí na PF UK Katedre Experimentálnej fyziky
Od r. 1996 vedúci divízie EMS firmy PROJSTAR-PK, s.r.o.
Od r.1994 sa pravidelne zúčastňuje a publikuje na konferenciách SNK fib a v Národných
správach SNK fib.

Ing. Martin Križma, PhD.
Vzdelanie a kvalifikácia:
1980 Slovenská vysoká škola technická, Stavebná fakulta, Bratislava, Odbor:
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
1985 Obhájenie dizertačnej práce, hodnosť kandidáta vied CSc.(PhD),
1997 Vedecký kvalifikačný stupeň IIa, samostatný vedecký pracovník.

Odborná prax:
Slovenská akadémia vied (SAV) - ÚSTARCH,
- vedúci „Oddelenia konštrukcií ÚSTARCHu SAV“, od 1995
- člen VR ÚSTARCHu SAV, 1994-1997, 2001-2008,
- člen NK SR medzinárodnej organizácie fib, od 1992
- člen TK5 SÚTN – Betónové konštrukcie
- člen, predseda subkomisie SK3 - Pórobetón, od 2008
- člen VEGA, komisia – č. 6,
- člen odbornej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 5.1.5 „
IKDS pri SvF STU v Bratislave a SvF ŽU v Žiline“.

Periodiká: 45 (z toho 7 WOK).- Zborníky konferencií: celkovo 145 (z toho 41 - zahraničné
zborníky). - Citácie: celkovo 98 (z toho 8 WOK).- Posudky: 70.- Expertízy: celkovo 41
(z toho 23 – zodpovedný riešiteľ).- Normalizačná činnosť: spracovateľ normy – 4x

Ing. Ján Kucharík, CSc.
Vzdelanie a kvalifikácia:
1976 –Ukončenie štúdia na stavebnej fakulte SVŠT -odbor Inžinierske
konštrukcie a dopravné stavby
1981 –Štúdijnýpobyt na Technickej Univerzite vLyngby-Dánsko
1984 –Obhájenie kandidátskej dizertačnej práce a získanie titulu „ kandidát vied“
2001 –Autorizovaný stavebný inžinier pre odbor statika stavieb.

Odborná prax:
1976 - 1992 Výskumný ústav inžinierskych stavieb, oddelenie Mosty, vo funkciách
odborný pracovník, vedecký pracovník, zástupca vedúceho
oddelenia, vedúci oddelenia.
Od r. 1992 konateľ a riaditeľ spoločnosti VÚIS Mosty s.r.o.,
Výskumné a praktické úlohy v oblastiach: vopred predpätých mostných prefabrikátov a
mostov, predpätých mostov z ľahkého betónu, sanačných systémov, životnosti a
rekonštrukcie mostov, diagnostiky a monitoringu existujúcich mostov.
Spolupráca so Slovenskou správou ciest pri príprave technických predpisov.
Člen a tajomník SNK fib.

Ing. Ľubomír Lašán
Vzdelanie a kvalifikácia:
1968 -1971 SVŠ Novohradská ul., Bratislava
1971 -1976 Stavebná fakulta SVŠT, Bratislava
2003
autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb

Odborná prax:
1976 -1983 Stavoindustria n.p, v Bratislave –statik
1983 -1990 Výskumno-vývojový ústav pozemného staviteľstva (VVÚPS) v
Bratislave - samostatný výskumno-vývojový pracovník
Od 1990 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., vedúci statik, vedúci oddelenia PNK
(Projekcia nosných konštrukcií)
Významná účasť na projektoch stavieb:
ŠKODA Auto a.s. Mladá Boleslav
CarrefourPlzeň, Bratislava, Košice
IKEA Praha, Brno, Ostrava
VOLKSWAGEN Bratislava, Martin
PEUGEOT –CITROEN –PSA –Trnava
Obchodné centrá reťazcov TESCO, KAUFLAND, GLOBUS, BAUMAX

Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Vzdelanie a kvalifikácia:
1960 – diplom stavebného inžiniera na SvF SVŠT
1965 – postgraduálne štúdium na EF SVŠT
1970 – vedecká hodnosť “kandidát vied“ CSc. (PhD)
1977 – vedecko-pedagogická hodnosť “docent“
1999 – profesor

Odborná prax:
1960 – 2000 učiteľ na Katedre betónových konštrukcií a mostov SvF SVŠT, neskôr
STU v Bratislave, Prednášky z predmetov: Betónové konštrukcie,
Vybrané state z betónových konštrukcií, školiteľ doktorandov,
vedúci diplomových prác, od roku 2000 emeritný profesor
1990-1993 dekan SvF, predseda VR SvF, člen VR STU,
2003 - 2012 predseda SKSI

Významná účasť na projektoch stavieb:
- most v Ľubnochni – dlhodobé sledovanie,
- návrhy rekonštrukcií mnohých betónových stavieb, mostov a priemyselných objektov,
- zaťažovacie skúšky mostov, posúdenie životnosti stavebných barier v JE Jasl. Bohunice

Ing. Miroslav Maťaščík
Vzdelanie a kvalifikácia:
1972 – diplom stavebného inžiniera, Slovenská Vysoká Škola Technická Bratislava,
Stavebná fakulta, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1978 – Postgraduálne štúdium “Projektovanie a technológia betónových mostov”
1999 – CITY University – Efektívny manažér

Odborná prax:
1972 – 2004 Dopravoprojekt, a.s. – projektant, HIP, ZOP, vedúci oddelenia mostov
2004 – 2014 Alfa 04 a.s. – predseda predstavenstva a vedúci Strediska mostov

Významná účasť na projektoch stavieb:
Most Apollo cez rieku Dunaj v Bratislave
Most Márie-Valérie cez rieku Dunaj medzi mestami Štúrovo a Ostrihom
Diaľnica D1, Bratislava Mierová – Senecká / Estakáda Prievoz
Diaľnica D1, Ladce – Sverepec / Estakáda “Motocross”
Mestská estakáda Považská Bystrica
Starý most cez rieku Dunaj v Bratislave – rekonštrukcia

Prof. Ing. Ľudovít Naď, PhD.
Vzdelanie a kvalifikácia:
1975 - diplom stavebného inžinierstva, SVŠT
1986 - CSc., Stavebná fakulta SVŠT Bratislava
1989 - Doc., Stavebná fakulta TU Košice
2006 - vymenovanie za profesora prezidentom SR
2007 - Autorizovaný stavebný inžinier (SKSI)

Odborná prax:
1975 - 1977 Doprastav Bratislava, projektant na mostnom oddelení
1977 - 1978 Hydroconsult Bratislava, projektant na stredisku Košice
1978 - 1996 Stavebná fakulta TU (pôvodne VŠT) Košice, 1990 - 1994 dekan,
1993 - 1995 vedúci Katedry betónových konštrukcií a mostov
1994 - 1999 Inžinierske stavby Košice, vedúci Technickej skupiny, techn. riaditeľ
1999 - 2007 Stavebná fakulta TU Košice, vedúci Katedry bet. konštrukcií a mostov
2007 - 2016 Alfa 04 a.s. Bratislava, vedúci pracoviska Košice
2007 - 2016 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva Košice, profesor, riaditeľ
Ústavu technickej a technologickej bezpečnosti
2017 D4R7 construction, odborný konzultant
Výskum v oblasti FRP, viceprezident SNK fib; IABSE – delegát SR, člen stáleho výboru
IABSE; Expert - Európskej komisie na hodnotenie vzdelávacích a výskumných
projektov; Predseda a člen komisií pre štátne skúšky, obhajoby dipl. a doktorandských
dizertačných prác, habilitačné a inauguračné konanie na STU v Bratislave a ŽU v Žiline,
TU v Košiciach, VŠBM v Košiciach, ČVUT v Prahe; člen redakčnej rady (2002-2007
vydavateľ a šéfredaktor) časopisu Inžinierske stavby

Jozef Panák
Vzdelanie a kvalifikácia:
1962 – Stavebné učilište, neskôr počas praxe doplnené o maturitu

Odborná prax:
1962 - 2007 Doprastav Bratislava, robotník, majster, stavbyvedúci

Významná účasť na stavbách:
1967 – 1974 – stavba mosta SNP
1974 – 1977 – rekonštrukcia Mierového námestia,
1979 – 1985 – stavba mostu DŽM – dnes Prístavný most
1986 – 1992 – stavba mosta Lafranconi
1993 – 1994 – most cez rieku Muhl Rastatt v Nemecku
1995 – 1996 – most v Skalke nad Váhom
1997 – 1999 – most cez kanál Váhu v Hornej Strede
2000 – 2002 – estakáda Mierová – Senecká
2003 – 2004 – Ladce – Sverepec
2005 – 2007 - Vrtižer – Hričovské Podhradie

Ing. Tibor Šefčík
Vzdelanie a kvalifikácia:
1951-1956 Slovenská vysoká škola technická, Stavebná fakulta, Bratislava, Odbor:
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, titul Ing.,
1971
Vysoké učení technické Brno, postgraduálne štúdium na tému “Statika
stavebných konštrukcií“

Odborná prax:
1956-1999 Dopravoprojekt Bratislava, projektant mostov vo funkciách:
samostatný, hlavný, vedúci mostného oddelenia

Významná účasť na projektoch:
Normové podklady mostov z predpätého betónu z prefabrikátov typu “Vlošák“ a “Hájek“.
Konštrukcie cestných a diaľničných mostov z prefabrikátov I-62 a I-67
Most cez rieku Poprad v Starej Ľubovni
Estakáda v Martine,
Most Lafranconi.

Ing. Bartolomej Šechný
Vzdelanie a kvalifikácia:
1951-1956 Slovenská vysoká škola technická, Stavebná fakulta, Bratislava, Odbor:
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, titul Ing.,
1966-1967 Univerzita 17. novembra, Praha –angl. jazyk pre expertov,
1976-1978 Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, postgraduálne štúdium
na tému “Projektovanie a technológia výstavby betónových mostov“

Odborná prax:
1956-2011 Dopravoprojekt Bratislava, projektant mostov vo funkciách:
samostatný, hlavný, vedúci mostného oddelenia. 1985 – 1996 Vedúci
technického odboru, 1996-2004 technicko-obchodný námestník,
2004-2011 obchodno-technický riaditeľ
IRAK
1974-1976 Rezident inžinier mosta cez kanály Gharraf vo Fajire a v meste Shatra
1979-1982 Rezident mosta cez rieku Eufrat v meste Nassiriyah (15 poľový most)
1989-1990 Projektant a lektor mladých irackých inžinierov, Idrisi

Ing. Ivan Šesták
Vzdelanie a kvalifikácia:
1965 – diplom stavebného inţiniera SVŠT Bratislava študijný odbor: Inžinierske
konštrukcie a dopravné stavby
1979 – diplom postgraduálneho štúdia – Stavebnej fakulty v Bratislave, študijný
odbor: navrhovanie a technológia betónových mostov
1987 – Ústav vzdelávania v stavebníctve Bratislava, odborná angličtina v
stavebníctve

Odborná prax:
1965 – 2004 Doprastav Bratislava,
1965 – 1974 stavbyvedúci, stavba mostu v Tomašove, most cez Dunaj SNP
Bratislava, most na Kapucínskej ulici v Bratislave
1974 – 1981 hlavný stavbyvedúci, mostné križovatky na diaľnici Malacky – Kúty,
Kúty – Lanžhot, Senec – Piešťany
1981 – 1990 výrobný námestník riaditeľa závodu 1, stavba diaľnično-železničného
mosta cez Dunaj v Bratislave, vzletové a pristávacie dráhy Letisko v
Bratislave, most cez Dunaj v Bratislave Lafranconi
1990 – 1992 výrobno-technický námestník, mostná estakáda Bajkalská – Senecká
v Bratislave, cesty a križovatky v Jemene
1992 – 2002 generálny riaditeľ Doprastav a.s.
2002 – 2004 prezident DDM Group
- viceprezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 1994 – 2002
- člen Vedeckej rady STU v Bratislave a Žilinskej univerzity v Žiline
- člen Rady pre hospodársky rozvoj SR a odboru predsedníctva Obchodnej komory SR
- prezident Slovenského národného komitétu fib 1998 – 2004

Ing. Gabriel Tevec
Vzdelanie a kvalifikácia:
1959 – diplom stavebného inţiniera SVŠT Bratislava študijný odbor: Inžinierske
konštrukcie a dopravné stavby

Odborná prax:
1960 - 1962 Doprastav, a.s.
1960 - 1968 zodpovedný projektant, od 1962 vedúci projektant
1968 - 1990 vedúci odboru projektovania mostov a ciest v technicko–projektovej
správe Doprastavu (TPS), 1990 - 1993 riaditeľ TPS
1993 - 2000 zakladateľ a riaditeľ projekčnej firmy Geoconsult
2000 - 2010 expert pre mostné stavby v Doprastave

Významná účasť na projekcii a realizácii stavieb:
1963 – letmábetonážcezVážskyDunajv Kollárove,
1968 – projekt základovej dosky pod pylónom a kotevného bloku na moste SNP
1970 – originálny návrh naplavovaných dočasných podpier pre montáž mosta SNP
1976 – návrh nového ľahkého typu betónovacieho vozíka pre dvojetapovú letmú betonáž
na moste Lafranconi.
- spoluzakladateľ a prezident Slovenského národného komitétu fib 1998 – 2004

Doc. Ing. Štefan Zemko, PhD.
Vzdelanie a kvalifikácia:
1953 – ukončenie SŠ štúdia - Reálne gymnázium v Banskej Bystrici
1958 - ukončenie VŠ štúdia na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave,
odbor Hydrotechnické stavby
1976 - vedecká hodnosť CSc. - vo vednom odbore Teória a
konštrukcie inžinierskych stavieb,
1981 - vymenovanie za docenta pre odbor teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Odborná prax:
1959 - 1963 Váhostav n.p. Žilina - samostatný statik
1963 - 2002 Žilinská univerzita v Žiline - vysokoškolský učiteľ na Katedre
stavebných konštrukcií a mostov,
1983 - 1987 vedúci Katedry stavebných konštrukcií a mostov
1987 - 1990 prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné
styky na Fakulte PEDaS

Prednášal a viedol diplomantov z predmetu „Betónové mosty“. Absolvoval počas práce na
katedre viacmesačné stáže vo Francúzsku. Kratšie študijné a prednáškové pobyty
absolvoval v Nemecku, Fínsku a Alžírsku.
Vypracoval väčší počet expertíznych posudkov z diagnostiky, experimentálnych skúšok,
meraní a statických prepočtov mostných konštrukcií. Bol členom odborných komisií (FIP
a neskôr fib), normalizačných komisií SUTN a iných inštitúcií z oboru betónové
konštrukcie a mosty.

Doc. Ing. Jozef Zvara
Vzdelanie a kvalifikácia:
1952 ‐ diplom stavebného inžinierstva, SVŠT
1962 ‐ Doc., Stavebná fakulta SVŠT Bratislava

Odborná prax:
1944 ‐ 1947 TVORBA – technik, stavbyvedúci na rekonštrukciách inž. stavieb
1947 ‐ 1952 Štúdium na SvF SVŠT, externá činnosť TVORBA, ČSZ
1952 ‐ 1962 odborný asistent
1962 ‐ 1994 docent Stavebná fakulta SVŠT, Katedra BKaM
1994 ‐ 2002 zástupca šéfredaktora a výkonný redaktor časopisu Inžinierske stavby
Doc.Zvara, ako jeden z najúspešnejších školiteľov stavebnej fakulty, vychoval viac ako
100 diplomantov a k úspešnej obhajobe doviedol 18 vedeckých ašpirantov.

Významná účasť na projektoch:
Cementáreň Bystré, Papiereň Hencovce, Pamätník SNP v B.Bystrici, Observatórium na
Lomnickom štíte, most cez Váh v Seredi, most cez Váh v Ľubochni, zakladanie mosta
SNP v Bratislave, Segmentové estakády na poddolovanom území v Ostrave, tenkostenné
klenby stabilizované násypom na trati Chodov‐ Sokolov, estakády DŽM a most Lafranconi
v Bratislave.
Spoluzakladateľ SZSI, KSI, predseda SZSI, člen SNK fib; dlhoročný predsedom komisií
pre štátne záverečné skúšky na ČVUT v Prahe, TU v Košiciach ako aj členom
komisií VUT v Brne a VŠDS v Žiline

Záver, Foto - archív z akcií SNK
Fotky máme zatiaľ z archívu Ing. Jelínka, doc. Chandogu a Ing. Paulíka

