Štatút pracovnej skupiny LT pri SSNDT
Článok 1
Úvodné ustanovenie
(1) Tento štatút upravuje pojem pracovnej skupiny (ďalej len „PS“), počet a rozdelenie PS, činnosť PS,
postavenie a pôsobnosť vedúceho PS, členov PS a tajomníka PS.
(2) Tento štatút sa vydáva na základe čl. II ods. 3 Stanov Slovenskej spoločnosti pre nedeštruktívne testovanie.
Článok 2
Pracovná skupina LT
(1) PS je základný pracovný orgán SSNDT v oblasti podpory záujmov pracovníkov nedeštruktívneho skúšania
po stránke ochrany ich zdravia pri práci, znižovania rizík plynúcich zo špeciálnych pracovných podmienok,
tak po stránke hmotného zabezpečenia ako aj spoločenského uznania práce defektoskopických
pracovníkov, zabezpečenia odbornej úrovne a pravidelný odborný rast pracovníkov v oblasti skúšania
tesnosti a kontroly technického stavu objektov na nebezpečné látky.
Článok 3
Činnosť pracovnej skupiny
(1) PS v oblasti svojej pôsobnosti :
•

Účasť pri tvorbe a pripomienkovaní noriem z oblasti netesnosti a kontroly technického stavu

•
•
•

Tvorba a pripomienkovanie vykonávacích vyhlášok týkajúcich sa vodného zákona.
Spolupráca so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, odbormi ochrany vôd a ochrany ovzdušia
Spolupráca a koordinácia činnosti so Slovenskou technickou inšpekciou v oblasti skúšok tesnosti
objektov ADR.
Zabezpečovať pravidelný odborný profesijný rast svojich členov formou seminárov a školení.
Spolupráca s Pracovnou skupinou pre kvalifikáciu a certifikáciu, presadzovanie požiadaviek na
zabezpečenie požadovanej odbornej úrovne v oblasti LT a jej trvalé udržiavanie a zvyšovanie.
Pripomienkovanie spracovávaných písomných predpisov skúšania a prístrojového vybavenia pri výkone
skúšok tesnosti a kontrole technického stavu.
V neposlednej rade sa musíme dotknúť s plnou zodpovednosťou najcitlivejšej otázky, ktorou je finančné
ohodnotenie za výkon defektoskopických činností.

•
•
•
•

(2) PS sa stretáva na poradách PS pod vedením vedúceho PS, ktorý poradu PS zvoláva.
(3) PS sa schádza podľa potreby tak, aby optimálne plnila všetky svoje úlohy a funkcie.
(4) Medzi jednotlivými poradami PS môže vedúci PS zvolať užšie zasadanie k prerokovaniu čiastkových otázok.
O výsledku týchto rokovaní informuje všetkých členov PS.
(5) Záznam z porady PS, ktorého prílohou je prezenčná listina a spoločné stanoviská k prejednávaným
otázkam, sa zasiela všetkým členom PS a prezidentovi SSNDT.
(6) V prípade nutnosti bezodkladného alebo iba formálneho prerokovania určitej záležitosti PS môže jej
zasadnutie nahradiť písomne vyjadrené stanovisko vedúceho PS vypracované na základe písomného
stanoviska ostatných členov PS.
Článok 4
Členovia pracovnej skupiny
(1) Zloženie pracovnej skupiny pre netesnosti, ako bolo odsúhlasené na 5. odbornom seminári NDT – LT
5.6.2009 v Piešťanoch :
1. Beňo Peter, narodený dňa 02.07.1944 v Nitre, firma He- test, s.r.o., Trnava, http://www.he-test.sk/ ,
e-mail : he-test@he-test.sk
2. Ciprian Emil, narodený dňa 08.05.1943 v Cabaj – Čápor, firma NITRATEST, s.r.o.,
http://www.nitratest.szm.sk/ , e-mail : nitran@zoznam.sk
3. Főldešová Katarína, Mgr., firma SLOVNAFT, a.s., http://www.slovnaft.sk/sk/
,katarina.foldesova@slovnaft.sk
4. Klíma Jiří, narodený dňa 31.03.1959 v Prahe, firma ROHÉ - ČR, s.r.o., Praha, http://www.rohe.cz/ ,
klima@rohe.cz
5. Wrzecionko Milan, narodený dňa 12.01.1962 v Českom Těšíne, firma ASSORD-EKO, s.r.o., Třinec,
http://www.assord-eko.cz/ , m.wrzecionko@assord-eko.cz
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6. Žúbor Peter, Ing., narodený 3.12.1947 v Bratislave, ŠKS Piešťany,
http://www.netesnosti.informacie.sk/ , peter.zubor@nextra.sk
(2) Činnosť PS riadi jej vedúci PS, ktorého volia členovia PS zo svojich radov. Zloženie PS sa v priebehu jej
činnosti môže meniť doplnením o nových členov, ktorí sú schválení na zasadnutí PS.
Článok 5
Pôsobnosť vedúceho pracovnej skupiny
Vedúci pracovnej skupiny :
a) riadi a zodpovedá za činnosť PS;
b) zodpovedá za plnenie úloh v procese rokovaní;
c) pripravuje podkladové materiály a stanoviská na rokovania, vedie a zúčastňuje sa rokovaní v rámci
svojej PS, v spolupráci s členmi pracovnej skupiny;
d) v mimoriadnych prípadoch môže poveriť svojho zástupcu vedením rokovaní s orgánmi;
e) zúčastňuje sa zasadnutí výboru SSNDT a informuje výbor SSNDT priebežne o:
1) aktuálnych otázkach a problémoch súvisiacich s činnosťou PS,
2) vypracovaných materiáloch na schválenie výborom SSNDT,
3) aktivitách PS za uplynulé obdobie
4) doplnení a zmene členov PS.

Článok 6
Tajomník pracovnej skupiny
(1) Vedúci PS môže ustanoviť tajomníka PS.
(2) Tajomník PS zabezpečuje a koordinuje činnosť PS po administratívnej stránke a zabezpečuje komunikáciu
so spolupracujúcimi orgánmi a výborom SSNDT.
Článok 7
Záverečné ustanovenia a účinnosť
(1) Zmeny v Štatúte PS LT , včítane zmien v personálnom zložení PS, môžu byť vykonané len písomnou
formou. Platnosť a účinnosť nadobúdajú schválením vo výbore SSNDT.
(2) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia výborom SSNDT.

Štatút Pracovnej skupiny LT bol schválený Výborom SSNDT.

V Trnave, dňa 2.9.2009
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