Cena Johanna Wolfganga von Kempelena putovala do
VÚZ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) udelil
Certifikačnému orgánu pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT pri Výskumnom ústave
zváračskom Cenu Johanna Wolfganga von Kempelena za skúšobníctvo za rok 2020.
CENA J. W. VON KEMPELENA sa udeľuje subjektom za:
• významné technické riešenia v oblasti prístrojového zabezpečenia a metód skúšania,
• významné riešenia pri poskytovaní služieb spojených s posudzovaním zhody a certifikáciou,
• rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb,
• prínos v oblasti legislatívy pre skúšobníctvo,
• osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a
združeniach, odborných spoločnostiach a združeniach,
• celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.
ÚNMS SR udelil certifikačnému orgánu VÚZ cenu za:
• Významné riešenia pri poskytovaní služieb spojených s posudzovaním zhody a
certifikáciou,
• Za rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb,
• Za osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a
združeniach
Svoje rozhodnutie odôvodnil nasledovne:
Certifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT pri Výskumnom ústave zváračskom
(ďalej len COP) pod vedením Ing. Petra Ďuríka sa podieľal veľkou mierou na vytvorení certifikačného
systému pre rôzne kvalifikačné úrovne pracovníkov vo zváraní a NDT na Slovensku. Je jedným z
najdlhšie pôsobiacich certifikačných orgánov v oblasti certifikácie personálu vo zváraní a NDT nielen
na Slovensku, ale aj v európskom meradle.
COP pri VÚZ je jediná zastupujúca organizácia za Slovensko v medzinárodných organizáciách
International Institute of Welding (IIW) a European Federation for Welding, Joining and Cutting a
Europe (EWF). Pôsobením v týchto medzinárodných organizáciách sa COP aktívne podieľa na
vytváraní noriem, štandardov a medzinárodne uznávaných nariadení v oblasti zvárania, spájania a
delenia materiálov. Ocenením dlhoročného pôsobenia v týchto organizáciách bolo aj umožnenie
usporiadania najvýznamnejšej celosvetovej konferencie v roku 2019 „THE 72nd IIW ANNUAL
ASSEMBLY AND INTERNATIONAL CONFERENCE“, na ktorej sa zúčastnilo 800 zástupcov zo 47 krajín
sveta. Pri tejto príležitosti COP popularizovalo nielen svoju prácu na medzinárodnom fóre, ale aj celé
Slovensko.
Spomenuté aspekty sú natoľko významné, že si zaslúžia oceniť dlhoročnú prácu kolektívu pracovníkov
COP, ktorý dlhoročne vytvára dobré meno certifikačným orgánom na Slovensku i v zahraničí.
Cenu si na pôde ÚNMS SR prevzali 25. septembra 2020 pracovníci certifikačného orgánu VÚZ (na
fotografii).

Na fotografii môžete vidieť členov certifikačného orgánu. (zľava doprava):
Mgr. Martina Dubinová VÚZ
Veronika Malíková VÚZ
Katarína Surmíková Tatranská, MBA predsedníčka ÚNMS-SR
Ing. Peter Ďurík VÚZ
Ing. Kristína Tatarová VÚZ
Jana Smetanová VÚZ
Ing. Henrieta Vargová VÚZ
Dušan Koterba VÚZ – nemohol sa zúčastniť preberania ceny z dôvodu pracovných povinností

