TECHNICKÉ NORMY V PRAXI
ČESKÁ SPOLEČNOST
PRO TECHNICKOU NORMALIZACI

a
ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI,
METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ
Vás zvou na seminář

České normy 2012
který se koná
29. listopadu 2012
v ÚNMZ, zasedací místnost LIST
Biskupský dvůr 5, Praha 1
Seminář je určen pracovníkům technické normalizace, technické přípravy výroby, obchodního úseku, řízení kvality, projektantům, konstruktérům a
technologům, učitelům odborných škol, všem zájemcům o technickou normalizaci a související oblasti, ale i zájemcům z malých a středních podniků.
Seminář je věnován jak aktuálním otázkám technické normalizace – připravované strategii technické normalizace, diskutované v EU a jejímu dopadu na ČR, novinkám z oblasti technické normalizace. V druhé části semináře se účastníci seznámí
s problematikou vývoje technických norem na geometrickou specifikaci povrchu včetně nově připravované normy ISO 1101, s principy aplikace
technických norem v analýzách rizika a rizikovosti
v jednotlivých oblastech výroby a na závěr s informacemi z naší partnerské organizace DIN ANP.

PROGRAM

9:30 – 9:55
Prezence
10:00 – 16:00
Přednášky a diskuse
Strategie v technické normalizaci
Ing. Milan Holeček, předseda ÚNMZ Praha
Aktuální informace z oblasti technické normalizace
Ing. Jiří Kratochvíl, ředitel OTN, ÚNMZ Praha
Vývoj norem ISO geometrických specifikací produktu
s praktickou ukázkou technické normy
Ladislav Pešička, člen TNK 7
Konsenzus globální analýzy rizika a rizikovosti v jednotlivých
oblastech výroby
Ing. Jaroslav Skopal, CSc., ÚNMZ Praha
Databáze zahraničních norem IHS STANDARDS EXPERT
Ing. Zdeněk Liška, TEMA Praha
Aktuality z DIN ANP
Ing. Václav Voves, ÚNMZ Praha
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit v případě nutnosti pořadí přednášek.
Účastnický poplatek:
základní 800,- Kč
Hrazení poplatku:
převodem na účet u Komerční banky, Praha 1
číslo účtu 60434-011 / 0100,
variabilní symbol 2510612
poštovní poukázkou typu A na výše uvedený účet
hotově při prezenci
Uhrazení poplatku prokažte při prezenci příslušným dokladem.
Cena je stanovena dohodou. ČSTN není plátcem DPH
ČSTN: IČ 538 868, DIČ CZ 538 868
registrace MV ČR VSP/1-806/90-R
Účastník souhlasí se zařazením údajů z této přihlášky do evidence ČSTN a k zasílání dalších informací.

