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Ocenenie sa udeľuje:
Za zavedenie technológie zvárania trojzložkovým plynom pri zhotovovaní oceľových
konštrukcií a prínos v oblasti technológie zvárania na Slovensku.
LAUDATIO:
Ing. Jozef Zohn je medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti zvárania. Absolvoval
Strojnícku fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach, odbor „Strojárstvo, zváranie
a povrchová úprava kovov“. V tom istom roku začal pracovať v Mostárni Východoslovenské
železiarne Košice, kde pôsobil vo funkcii vedúceho technického oddelenia a vo funkcii
hlavného zváračského inžiniera. Na tomto poste sa venoval rozsiahlej zváračskej činnosti
v oblasti zvárania oceľových mostových konštrukcií, ako aj špecifických výrobných zariadení
pre potreby VSŽ Košice (terajšie U. S. Steel).
V roku 1989 prijal ponuku z Výskumného ústavu zváračského v Bratislave, kde nastúpil ako
výskumno-vývojový pracovník vo zváraní, skúšobný komisár a zároveň technický expert. V
roku 2003 odišiel do spoločnosti Prvá zváračská, a. s., Bratislava. Následne v roku 2006 svoju
profesionálnu dráhu rozbehol a dodnes naplno rozvíja v spoločnosti ASKOZVAR, s. r. o. centrum zvárania a výrobných technológií.
Svoju profesionalitu dokazuje množstvom certifikátov a osvedčení ako napríklad: Európsky
zváračský inžinier (EWE), Medzinárodný zváračský inžinier (IWE), Technológ zvárania
plastov (PWT), Vizuálna kontrola (VT 2), Vizuálna kontrola termoplastov (VT-ThP),
Vyhodnocovanie rádiogramov zvarových spojov (RT-FAS).
Ing. Zohn okrem podnikateľskej činnosti v oblasti zvárania pomáha aj neziskovému sektoru,
konkrétne Slovenskej zváračskej spoločnosti. Doposiaľ sa aktívne venuje prednáškovej
činnosti v oblasti praktického uplatnenia zvárania. Patrí medzi popredných európskych
odborníkov v oblasti zvárania a za prínos v tejto oblasti mu v roku 2015 udelili Medailu
akademika Čabelku. Okrem tohto ocenenia získal Čestné uznanie Zväzu slovenských
vedecko-technických spoločností (ZSVTS), Pamätnú plaketu predsedu SZS, Striebornú
medailu ZSVTS, Zlatú medailu SZS. Navyše v roku 2017 mu ZSVTS udelil aj ocenenie
Propagátor vedy a techniky.
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