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ážení čitatelia, obchodní partneri.

V dňoch 7.-12. júla sme hostili Výročné zasadanie správnej rady IIW, ako aj medzinárodnú
odbornú konferenciu. Bolo nám veľkou cťou pozvať
do Bratislavy odborníkov z celého sveta, ktorí sú nositeľmi najnovších myšlienok a stoja pri zavádzaní
perspektívnych trendov v oblasti zvárania a spájania nových materiálov. Prišli na Slovensko, aby prezentovali výsledky svojho výskumu a diskutovali o
aktuálnych otázkach.
Výskumný ústav zváračský si rolu hostiteľa najprestížnejšieho svetového podujatia v oblasti spájania
materiálov zopakoval po 40-tich rokoch. Odvtedy sa
zmenilo takmer všetko – počet krajín a účastníkov,
počet tematických blokov a prednášok, rýchlosť komunikácie, prestíž podujatia. Úroveň stúpla zarovno
s nárokmi na technológie zvárania a spájania inovatívnych materiálov, ktoré sa používajú v súčasnosti
čoraz viac.
IIW – INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING (Medzinárodný zváračský inštitút) bol založený v roku
1948 s cieľom vytvoriť organizáciu združujúcu odborníkov v oblasti spájania. Poslaním inštitútu bolo
a dodnes je zdieľanie najnovších poznatkov medzi
členskými krajinami, bez ohľadu na geografické,
etnické, politické a iné odlišnosti. IIW si od vzniku
až dodnes zachoval svoj prísne apolitický charakter.
Trochu odľahčene možno povedať, že výsledky práce
odborníkov z členských krajín IIW pomáhajú „držať svet pohromade“. Snáď všetky výrobky, ktoré
kupujeme a používame, využívajú nejaký spoj. Ten
umožňuje, aby rôzne materiály spojené do jedného
výrobku boli funkčné a udržali si tvar. Odborníci vo
zváraní pracujú v prospech celého ľudstva.
Okrem šírenia poznatkov je ďalším poslaním IIW
vzdelávať a skúšať profesionálov vo zváraní celosvetovo jednotným spôsobom. Absolventi, ktorí svoj
zváračský titul získajú v jednej z akreditovaných inštitúcií v ktorejkoľvek členskej krajine IIW, sa môžu
spoľahnúť, že ich kvalifikácia bude uznaná na celom
svete. Zamestnávatelia sa môžu spoľahnúť, že takto
kvalifikovaný človek prešiel medzinárodne štandardizovaným procesom vzdelávania a overovania vedomostí i zručností bez ohľadu na krajinu pôvodu.
ROZHODUJÚCA ČASŤ HISTÓRIE VÚZ sa prekrýva s históriou IIW. VÚZ sa stal členom IIW v roku 1956 a dlhé
roky sme boli jedinou členskou organizáciou nielen
v Československu, ale aj v krajinách bývalého RVHP.
VÚZ bol a dodnes je aktívnym členom IIW. V období
rokov 1981-1984 bol vtedajší riaditeľ VÚZ Ing. Ján
Škriniar, CSc. zvolený za generálneho riaditeľa IIW.
Bol to prejav uznania prínosu VÚZ do svetovej znalostnej databázy v oblasti zvárania a spájania, ako i

rešpektovania pozície, ktorú si VÚZ vybudoval v regióne strednej a východnej Európy.
VÚZ je aj po privatizácii, ktorá prebehla v roku 2003,
hlavnou členskou organizáciou IIW na Slovensku a
reprezentuje našu krajinu v tejto najvýznamnejšej
svetovej odbornej organizácii. Prispievame k rozvoju IIW v oblasti výskumu, poskytujeme celosvetovo
uznávané vzdelanie a podieľame sa aj na smerovaní
tejto organizácie. Mám tú česť byť jedným z 15-tich
členov Rady riaditeľov IIW, čo je hlavná riadiaca
zložka tejto organizácie, a to ako tretí človek z bývalého Československa v 72-ročnej histórii IIW.
BRATISLAVSKÉ PODUJATIE IIW vstúpi do histórie.
Mení sa najužšie vedenie, sídlo sa sťahuje z Francúzska do Talianska. Výsledky podujatia, ako i ďalšie
podrobnosti prinášame na s. 8-9. Jedno však zostáva nemenné – poslanie aj naďalej šíriť najnovšie
poznatky z oblasti spájania materiálov na prospech
všetkých krajín.
Ing. Peter Ďurík, IWE
Vedúci COP a ANB,
člen Rady riaditeľov IIW
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