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Věc: Pozvánka na zasedání TNK 80
Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás tímto pozvat na zasedání Technické normalizační komise 80 – Nedestruktivní
zkoušení kovů, které se koná:
ve středu 4. listopadu 2015 – zahájení v 13.00 h,
v hotelu Holiday Inn v Brně, Křížkovského 20, Brno
(zasedací místnost se dozvíte od Ing. Mazala v den konání zasedání přímo v hotelu)
PROGRAM:
1. Zahájení a informace o změnách členství v TNK 80 (Kopec, Drápal)
2. Nový statut TNK – dopsání zastoupení organizace do prezenční listiny (Drápal)
3. Aktualizace adres, e-mailů, telefonů a faxů na prezenční listině (Drápal)
4. Prezentace nového člena Ing. Zdeňka Štěpánka, Isotrend spol. s r.o., Praha 10
5. Řešení členství Ing. Šnajberka, návrhy členů na posílení odborníky na netěsnost (všichni)
6. Kontrola usnesení z minulého zasedání (Drápal)
7. Vyjádření k práci TNK 80 (předsedové jednotlivých subkomisí – Procházka, Blahůšek, Šmíd,
Jandura, Svoboda, Šnajberk)
8. Informace o zasedáních WG konaných v roce 2015 (ti kteří se jich zúčastňují, např. i korespondenční
formou)
9. Informace o nových normách ČSN (Kopec)
10. Informace o připravovaných normách ČSN (Kopec)
11. Informace o činnosti ISO/TC 135 včetně subkomisí, CEN/TC 138 (Kopec)
12. Oznámení nejaktivnějších členů TNK 80 v připomínkování dokumentů CEN, ISO a překladů (Kopec)
13. Hodnocení docházky na zasedání TNK 80 (Drápal)
14. Různé (připomínky k práci TNK, omezení překladů norem v roce 2015, termín a místo pro příští
zasedání, možnost exkurze atd.)
Vaše účast na jednání je nutná (současně se jedná o hodnocenou aktivitu členů). V případě, že se
jednání nebudete moci zúčastnit, vyšlete prosím na toto jednání svého zástupce. V každém případě
informujte Ing. Drápala z ÚNMZ – email: drapal@unmz.cz, tel.: 221 802 167.
Ing. Lubomír Drápal, CSc.
tajemník TNK 80
Poznámka: Program může být doplněn podle potřeby a návrhů členů TNK 80.
K dispozici bude dataprojektor a místní notebook. Vaše informace můžete prezentovat
pomocí CD nebo flash disku.

