Zápis ze schůze OS10 konané dne 21.3.2019 v Praze
Schůze byla zahájena v 10:00
Předseda skupiny Ing. Neugebauer přivítal přítomné a upozornil na možnost zaplacení členských
poplatků přímo na místě u prezidenta ČNDT Doc. Mazala.
Následně byli členové OS10 informováni o situaci ve Velké Británii. Konkrétně vlivu BREXITu na britské
Akreditační a Certifikační orgány. Více se lze dozvědět na:
http://www.bindt.org/News/February-2019/bindt-statement-on-brexit/
Dále byli přítomní členové informováni o připravované normě ISO/TR 25108. K této normě bylo
momentálně ukončeno připomínkové řízení překladu.
Tato norma bude s největší pravděpodobností zmíněna v novelizaci ISO 9712 ne jako doporučená, ale
mandatorní. Tato norma zavádí nové pojmy a nové povinnosti pro školicí střediska, se kterými byli
přítomní seznámeni.
Na základě debaty, která se rozproudila k této normě, se účastníci schůze dohodli na následujícím:


do konce května 2019 každý z členů posoudí informativní přílohu A jmenované normy (jde o
seznam doporučeného přístrojového vybavení školicích středisek).
Neugebauer tyto připomínky sloučí a připraví ucelený materiál, který bude sloužit jako
informativní soupis doporučeného vybavení školicích středisek. Tento pak zástupci ČNDT
projednají na schůzce s představiteli ČIA.

Dalším bodem programu byl úkol z minulé schůze OS10 – úprava databáze školících norem z ISO/TR
25107.
Z debaty vyplynulo následující:



Neugebauer zajistí zveřejnění stávajícího seznamu na stránkách společnosti
všichni členové se k tomuto seznamu vyjádří způsobem:

Posoudí uvedené normy a doplní tento seznam u posuzovaných norem dalším sloupce, kde bude
uvedeno následující: závazná/informativní/nadbytečná
a pod seznam doplní normy, které by v databázi neměly chybět, taktéž s rozlišením: závazná nebo
informativní
Pojem závazná je chápán ve smyslu – bude použita u kvalifikačních zkoušek
Termín odeslání: konec června 2019.
Neugebauer pak zpracuje seznam do takového formátu, aby bylo tento soubor možno zveřejnit na
stránkách společnosti a školicí střediska měla relevantní oporu při tvorbě výukových a zkušebních
materiálů.
Stále trvá úkol navrhnout téma pro workshop, který proběhne na konferenci Defektoskopie 2019.
Příští schůzka v září 2019.
V Praze 21.3.2019
Zapsal Neugebauer

