Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Informácia o zahraničnej pracovnej ceste

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Účasť na 45. zasadnutí Medzinárodného výboru pre
štandardizáciu, metrológiu a certifikáciu členských štátov
Spoločenstva nezávislých štátov

Dátum:

21. – 26. jún 2014

Miesto rokovania:

Ruská federácia, Soči

Program rokovania:

23. 06. 2014
1.

Stretnutie s organizátormi zasadnutia – prebratie rokovacej
agendy

24. 06. 2014
2.

Otvorenie 45 zasadnutia EASC

3.

Správa predsedu EASC

4.

Vyhodnotenie činnosti členských štátov v oblasti technickej
regulácie, normalizácie, metrológie, certifikácie a akreditácie

5.

Vystúpenia
organizácií

6.

Stratégia ISO na roky 2016 – 2020

7.

Informácia o implementácii uznesení EASC, uznesenia s
pravidelných zasadnutí Vedecko-technických komisií a
pracovných skupín EASC, činnosť Výboru pre technickú
normalizáciu

8.

Zasadnutie pracovná skupina pre metrológiu

zástupcov

medzinárodných

a

národných

25. 06. 2014
9.

Pokračovanie zasadnutia pracovnej skupiny pre metrológiu

10. Plenárne zasadnutie
11. Prijatie uznesení
12. Slávnostný podpis medzištátnych a medzinárodných zmlúv
13. Záver
II. ÚČEL CESTY
Zastúpenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len
„úradu“) ako pozorovateľa na plenárnom zasadnutí a v pracovných skupinách zameraných
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na metrológiu a posudzovanie zhody. Hlavným účelom bolo zistenie stavu spolupráce jednotlivých
členských štátov EASCu medzi sebou a v medzinárodnom meradle v oblasti technickej
normalizácie, metrológie a skúšobníctva. V rámci EASCu sú zastúpené štáty Spoločenstva
nezávislých štátov s ktorými úrad má podpísané zmluvy o medzivládnych komisiách, projekty
a kde pôsobia organizácie v gescií úradu (Slovenská národná akreditačná služba a Technický
a skúšobný ústav Piešťany) ako aj skúšobné a akreditované podnikateľské subjekty.
III. PRÍNOS CESTY
Prínosom pre úrad sú informácie o činnosti jednotlivých členských štátov EASCu v oblasti
technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva a ich konsolidácia do jedného spoločného
celku, ktorý vystupuje v medzinárodnom meradle ako jeden subjekt. Dôležité sú informácie
o odstraňovaniu technických bariér obchodu, prijatím spoločných postupov pri uznávaní výsledkov
skúšok, vydávania spoločných certifikátov a spoločného využívania metrologických služieb v rámci
všetkých členských štátov EASCu. Získane informácie sú dôležité aj z hľadiska ponúkania služieb
organizácii v gescii úradu, nakoľko niektoré služby sú v rámci EASCu ťažko dostupné.
Významne boli aj informácie od zahraničných reprezentantov a to predovšetkým pre oblasť
technickej normalizácie (Generálny tajomník IEC, zástupca CEN CENELEC) a metrológie
(zástupca PTB).
Prínos pre štát a občana sú získane podnety, ktoré môžu byť implementované do legislatívy
Slovenskej republiky k odstráneniu technických bariéry obchodu so štátmi EASCu z čoho môže
mať prospech Slovenské hospodárstvo ako aj jednotlivé podnikateľské subjekty.
IV. CESTU USKUTOČNIL:

zástupca odboru metrológie, ÚNMS SR
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