CENA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO KOMITÉTU fib – ŠTATÚT

ÚVOD
Cena Slovenského národného komitétu fib (ďalej SNK fib) je najvyšším vyznamenaním národnej
skupiny najvýznamnejšej svetovej organizácie v oblasti betónových konštrukcií fib. Je ocenením
jednotlivca za jeho celoživotné dielo v tejto oblasti stavebníctva.

PODMIENKY PRE UDELENIE CENY
Cena SNK fib môže byť udelená občanovi SR, ktorý prevažnú časť svojej pracovnej činnosti vykonával
v oblasti stavebníctva v ktorejkoľvek jeho oblasti (veda, výskum, vzdelávanie, projektovanie,
zhotovovanie, investičná činnosť a dozorovanie, expertná činnosť, normotvorba a legislatíva, osveta a
pod.) , ktorá sa týkala betónových stavieb. Nositeľom ceny môže byť osoba, ktorá sa počas svojho
života zaslúžila o rozvoj betónového staviteľstva na Slovensku , podieľala sa na významných
vedeckých a výskumných prácach, projektoch, na budovaní a prevádzkovaní technicky náročných a
inovatívnych stavieb zhotovených z betónu. Nositeľom ceny môže byť iba osoba v slovenskej
technickej verejnosti uznávaná a akceptovaná, predstavujúca odbornú autoritu a zároveň osoba
spoločensky bezúhonná. Cena sa udeľuje žijúcim osobám.

NÁVRH NA UDELENIE CENY
Návrh na udelenie ceny predkladá organizácia, ktorá je riadnym členom SNK fib minimálne 3 roky a
kandidát na udelenie ceny je jej súčasným alebo bývalým pracovníkom. Návrh obsahuje základné
osobné údaje navrhovaného, stručný profesijný životopis a zdôvodnenie návrhu. V zdôvodnení sa
uvedú významné pracovné aktivity, realizované projekty a stavby, autorstvo významných riešení z
oblasti BK, podiel na vynálezoch inováciách, zavádzaní nových metód, tvorba noriem a predpisov,
autorstvo učebníc, odborných publikácií, článkov, medzinárodná reprezentácia slovenského
stavebníctva, riadenie významných stavieb a stavebných organizácií a pod. Návrh sa doručí prezídiu
SNK fib v písomnej forme a musí byť podpísaný zástupcom navrhovateľa v SNK fib. Vo výnimočných
a odôvodnených prípadoch môže návrh predložiť prezídium SNK fib.

ROZHODNUTIE O UDELENÍ CENY
Návrh sa najskôr posudzuje v prezídiu SNK fib, predovšetkým z hľadiska splnenia formálnych
podmienok. V jednom kalendárnom roku sa spravidla udeľujú 1-2 ocenenia. Zasadnutie prezídia SNK
fib rozhodne o ktorých návrhoch sa bude hlasovať. Ak prezídium v kalendárnom roku nepostúpi
návrh na hlasovanie, musí tak urobiť v roku nasledujúcom. Posúdený návrh sa schvaľuje na zasadnutí
SNK fib. Vlastnému hlasovaniu predchádza diskusia. O každom návrhu sa hlasuje samostatne . Návrh
na ocenenie je schválený ak zaň hlasuje dvojtretinová väčšina hlasov členov SNK fib. Neschválený
návrh nemôže byť podaný opakovane, ani v prípade, že sa zmení navrhovateľ. Členovia SNK fib
zodpovedajú za to, že sa pri hlasovaní zachová vážnosť a spoločenská prestíž ocenenia.

UDELENIE CENY
Hmotným vyjadrením ceny SNK fib je plaketa, ktorá obsahuje oficiálny znak fib, názov udeľujúcej
organizácie, meno oceneného so všetkými titulmi a rok udelenia. Konkrétne grafické a materiálne
stvárnenie plakety sa môže meniť.
S cenou nie je spojená finančná odmena.
Odovzdávanie ceny sa deje slávnostným spôsobom. Využíva sa na významné odborné podujatie
celoslovenského alebo medzinárodného charakteru (národná konferencia fib, Betonárske dni a pod.).
Cenu odovzdáva prezident, alebo poverený člen prezídia SNK fib.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Štatút je záväzný dňom jeho schválenia SNK fib. Výnimky (napr. udelenie ocenenia cudziemu
štátnemu príslušníkovi) podliehajú schváleniu na zasadnutí SNK fib a musia byť potvrdené
nadpolovičnou väčšinou hlasov. Majú jednorazovú platnosť.

