fib v stručnosti
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, 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.

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
vydavat. Ernst & Sohn v roku 2013
a je na predaj na jeho webstránkach.

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

fib kongresy a fib sympóziá
fib sponzoruje 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 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.

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 mať členský status individuálneho člena.
• NK dostávajú každoročne jednu sadu publikácií na každého delegáta alebo zástupcu.
• NK dostane PDF všetkých bulletinov starších ako 1 rok.

