Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Informácia o zahraničnej pracovnej ceste

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Spoločné rokovanie Stálej medzinárodnej komisie pre
skúšky ručných palných zbraní (C.I.P.)

Dátum:

19. - 21. máj 2014

Miesto rokovania:

Belgicko/ Brusel

Program rokovania:

20.05.2014: Rokovanie vedúcich delegácií (doobeda)
20.05.2014: Rokovanie Technického výboru (popoludní)
21.05.2014: Rokovanie Normotvorného výboru

II. ÚČEL CESTY
Účelom ZPC bola účasť na spoločnom rokovaní vedúcich delegácií C.I.P. a na zasadnutiach
technického (TV) a normotvorného výboru (NV) C.I.P., ktoré sa koná raz do roka. Vedúci delegácií
odsúhlasili Rozhodnutia C.I.P. XXXII 01-26, diskutovali o rozpočte Stálej kancelárie na ďalšie
obdobie, zaoberali sa aktualizáciou web-stránky (http://www.cip-bobp.org), homologizáciou streliva,
akreditáciou Stálej kancelárie na báze ISO 9001, aktualizáciou legislatívy členských krajín C.I.P.
v oblasti zbraní a streliva, vzťahmi C.I.P a EÚ, ako aj spoluprácou s americkou organizáciou
SAAMI a zavedením jednotnej značky C.I.P. pre zbrane a strelivo. TV sa na svojom rokovaní
zaoberal novými a revidovanými kalibrami a viacerými technickými otázkami (meranie tlaku so
snímačmi, uzamykacia vôľa zbraní, bezolovnaté broky a gumové projektily atď.) a pripravil znenie
viacerých návrhov rozhodnutí na ďalšie plenárne zasadnutie C.I.P. na október 2014.
NV prerokoval otázku medzilaboratórnych skúšok, zbraní na čierny prach, tlmičov na zbrane,
zaoberal sa otázkou kontroly spotrebného streliva, ako aj problematikou skúšania zbraní u výrobcu
a ďalšími súvisiacimi otázkami.
III. PRÍNOS CESTY
Členstvo SR v C.I.P. je v súlade so zahraničnou politikou SR a má veľký hospodársky význam
predovšetkým pre uznávanie skúšobných značiek a výsledkov skúšok úradného merania.
Výsledky činnosti C.I.P. sa premietajú do práce všetkých organizácií v oblasti výroby, skúšania
a predaja ručných palných zbraní pre civilnú potrebu, ako aj do legislatívy v tejto oblasti. Aktívnou
účasťou na rokovaniach jednotlivých subkomisií C.I.P. a priamou informovanosťou o dianí v oblasti
zbraní a streliva sa zabezpečuje predovšetkým bezpečnosť používateľov zbraní.
IV. CESTU USKUTOČNILI

zástupca odboru európskych záležitostí, ÚNMS SR
zástupca odboru legislatívno-právnych činností, ÚNMS SR
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