Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Informácia o zahraničnej pracovnej ceste
I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
XXXII. plenárne zasadnutie C.I.P.
Dátum:

13. – 17. októbra 2014

Miesto rokovania:
(štát/mesto)

Belgicko/ Brusel

Program rokovania:

13.10.2014: Registrácia a úvodné stretnutie
14.10.2014: Rokovanie vedúcich delegácií C.I.P. a stretnutie na
akademickej pôde
15.10.2014: Rokovanie Technického výboru a Normotvorného
výboru
16.10.2014: Liège: Slávnostné podujatie pri príležitosti 100.
výročia založenia C.I.P. a návšteva podniku FN Herstal (výroba
zbraní)
17.10.2014: Odlet do SR

II. ÚČEL CESTY
Účelom služobnej cesty bola účasť na XXXII. plenárnom zasadnutí C.I.P. (PZ) v Bruseli a na podujatí
súvisiacom so 100. výročím založenia Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky ručných palných zbraní
(C.I.P.), ktoré sa konalo v Liège.
Po oficiálnom otvorení PZ sa začalo rokovanie vedúcich delegácií C.I.P., na ktorom prítomní privítali nových
členov delegácií ČR, Fínska, Francúzska a Slovenska, ako aj novú vedúcu nemeckej delegácie. Diskusia sa
zameriavala najmä na prehlbovanie spolupráce C.I.P. s EÚ, kde C.I.P. prezentovala svoje výsledky práce
v oblasti znehodnocovania zbraní a pripravila podklady pre smernicu EÚ, ďalej na spoluprácu so SAAMI
najmä v technických oblastiach (napr. zosúlaďovanie tlakov streliva), riaditeľ Stálej kancelárie C.I.P.
informoval, že webová stránka C.I.P. BOBP (http://www.cip-bobp.org) získala certifikát o systéme
manažérstva kvality podľa ISO 9001 a že aktuálne prebieha akreditácia pracoviska na meranie tlaku
v zmysle ISO/IEC 17025. Prítomní sa zhodli na tom, že je potrebné zvýšiť dynamiku rozhodovacích
procesov C.I.P. Cieľom stretnutia na akademickej pôde bolo najmä pripomenúť si storočnicu C.I.P.
Na rokovaní Technického výboru podali jednotlivé pracovné skupiny správy o výsledkoch svojej činnosti
(meranie tlaku, záverová vôľa, bezolovnaté broky, znehodnocovanie zbraní, tabuľky TDCC atď.), viaceré
predložili svoje návrhy rozhodnutí na odsúhlasenie plénom. Pracovné skupiny podali odpočet svojej činnosti
aj počas rokovania Normotvorného výboru a takisto predložili niekoľko návrhov rozhodnutí na schválenie.
Slávnostné podujatie pri príležitosti 100. výročia C.I.P. sa konalo v posledný deň v Liège. Delegátov prijal
guvernér provincie v paláci, kde sa v roku 1914 uskutočnilo podpísanie prvej dohody o vzájomnom uznávaní
skúšobných značiek zbraní.

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.

IV. CESTU USKUTOČNIL

zástupca Slovenskej národnej akreditačnej služby
zástupca SKTC-112
zástupca Liptovskej skúšobne, s.r.o.
zástupca odboru európskych záležitostí, ÚNMS SR
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