Správa z kongresu fib v Osle.
V dňoch 12. až 16. júna sa v Nórskom meste Oslo konal 6. medzinárodný kongres svetovej
organizácie fib, ktorý sa koná raz za 4 roky. Kongresu sa za Slovensko aktívne zúčastnilo 6 odborníkov
(5. zo Žilinskej univerzity a 1. zo STU v Bratislave).

Ako prezident Slovenského národného komitétu fib (SNK fib), som sa okrem kongresu zúčastnil aj
zasadania technického komitétu (Technical Council) a valného zhromaždenia (General Assembly),
ktoré sa konali cez víkend pred zahájením samotného kongresu. V rámci týchto rokovaní sa okrem
technických aspektov prehlbujú aj vzájomné medzinárodné vzťahy, ktoré sú v dnešnej dobe
mimoriadne dôležité.
SNK fib už tradične pripravil tzv. Národnú správu za Slovensko, ktorá sumarizuje tie najzaujímavejšie
projekty, stavby a výskumné aktivity v oblasti betónu, ktoré sa realizovali na posledné štyri roky.
Národná správa vyšla dvojjazyčne, ako špeciálne číslo časopisu Inžinierske stavby. V rámci kongresu
delegácia zo Slovenska pripravila elektronickú verziu Národnej správy, ktorá bola účastníkom
kongresu k dispozícii formou online odkazu na stiahnutie vo formáte PDF je aj ďalej k dispozícii pre
všetkých záujemcov. Národná správa, spolu s ostatnými národnými správami, ktoré pripravili ostatné
krajiny, bola následne sekretariátom konferencie rozoslaná všetkým účastníkom kongresu.
Významným míľnikom pre komunitu betonárov na Slovensku bola nominácia až dvoch zaujímavých
stavieb zo Slovenska a to konkrétne Nosická estakáda (nominácia zo Doprastav a.s.) a most ponad
veslársku dráhu, postavený v rámci obchvatu Bratislavy (nominácia za Dopravoprojekt a.s.). Veľkým
úspechom bolo ocenenie, tzv. “special mention“, ktoré získal bratislavský most. Tu treba spomenúť,
že celkovo bolo ocenených len 5 mostov z celého Sveta dokončených v rokoch 2018 až 2022, pričom
ďalšími ocenenými mostami boli mosty v Španielsku, Nemecku, Francúzsku a Japonsku. Podarilo sa
teda aj v tak malej krajine ako je Slovensko postaviť most svetovej úrovne, na čo môžu byť právom

hrdý všetci, ktorí na ňom nejakým spôsobom spolupracovali. Jednalo sa o veľký medzinárodný
projekt, ktorý bol projekčne zastrešený firmou Dopravoprojekt a.s.. Jeho zástupcovia si cenu osobne
prevzali v rámci slávnostného galavečera a projekt bol predstavený aj v rámci krátkej prezentácie.

Obe nominované mostné stavby sa zároveň dostali do špeciálneho bulletinu, ktorý bol pri tejto
príležitosti vydaný.

Verím, že aj vďaka tomuto oceneniu sa nám podarilo spropagovať prácu našich odborníkov a posilniť
dobré meno našej malej krajiny v týchto odborných kruhoch.

Na záver by som rád poďakoval vydavateľstvu JAGA za editovanie a vydanie Národnej správy, ako aj
všetkým členom SNK fib za podporu a spoluprácu pri jej spracúvaní, ako aj za ich nezištnú činnosť
v rámci našej organizácie.
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