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Věc: Pozvánka na zasedání TNK 80
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2017-10-27

Yážená paní, vážený pane,

dovolujisiVás tímto pozvat na zasedáníTechnické normalizační komise 80 - Nedestruktivní

zkoušeníkovů, které se koná:

ve středu 8. listopadu 2017 -zahájení v í3.00 h,
v kongresovém centru Svět Ghomutov, ul. Mostecká 5786, 430 01 Chomutov
GPS: 50.4682842N, 13.4273O78E

(zasedací místnost bude oznaěena na místě u registrace konference Defektoskopie nebo se
dozvíte od doc. lng, Mazala v den konání zasedání)

ji

PROGRAM:

1. Zahá4ení a informace o změnách členstvív TNK 80 (Kopec, Drápal)
2. Aktualizace adres, e-mailů, telefonů a faxů na prezenčnílistině (Drápal)
3. Struěné představenívšech ělenů navzájem, pokud bude přítomen nový člen
4. Prezentace nového člena lng. Zdeňka Štěpanra, lsotrend spol. s r.o., Praha 10
5. Kontrola usneseníz minulého zasedání (Drápal)
6. lnformace o zaplánování norem, které navrhl lng. V. Svoboda (lSO 24497-1,2,3, vydané v |SOffC
7.

8.
9,

Svařování)

Vyjádření k práci TNK 80 (předsedové jednotlivých subkomisí

JiříSvoboda)

-

44

Mazal, Procházka, Smíd, Jandura,

lnformace o zasedáních WG konaných v roce 2017 (ti kteří se jich zúčastňují,např. i korespondenční

formou)

lnformace o nových normách ČSru 1ropec;
10. lnformace o připravovaných normách ČSN 1Xopec;
1 1 . lnformace o činnosti ISO/TC 135 včetně subkomisí, CEN/TC 138 (Kopec)
12, Oznámení nejaktivnějších čIenůTNK 80 v připomínkování dokumentů CEN, lSO a překladů (Kopec)
13. Hodnocení docházky na zasedání TNK 80, projednání neúěasti neaktivních ělenů (Drápal)
14. Změna statutu vydavatele norem CAS (Ceská agentura pro standardizaci) od 1,1.2018
15, Různé(připomínky k práciTNK, zkušenosti s přístupem nových členůdo diskuznídatabáze TNK,
termín a místo pro příštízasedání,možnost exkurze atd.)

Vaše účastna jednáníje nutná (současně se jedná o hodnocenou aktivitu členů),V případě, že se
jednání nebudete moci zúčastnit,vyšlete prosím na toto jednání svého zástupce, V každérppřípadě
informujte lng, Drápala z UNMZ - email: drapal@unmz.cz, tel.:221 802 167
lng. Lubomír Drápal, CSc.
tajemník TNK 80
.

Poznámka: Program můžebýt doplněn podle potřeby a návrhů členůTNK 80,
K dispozici bude dataprojektor a místnínotebook. Vaše informace můžeteprezentovat
pomocí flash disku.

