Zápis ze schůze výboru ČNDT
čtvrtek 28. 2. 2013, 10.00 hod.
Praha salonek centra Eltodo
Přítomni dle prezenční listiny, omluveni Samek, Fiala, hosté Porkert, Turek.
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Úvodem představil Ing. Svoboda ředitele rezidence Domyno JUDr. Mariána
Vyšňovského, který členy vedení společnosti seznámil s možnostmi tohoto nového
ubytovacího zařízení.
Členové vedení byli seznámeni s finančním přehledem příjmů a vydání ČNDT za rok
2012, který byl zpracován ekonomkou ČNDT paní Rážovou. Rozdíl výdajů a příjmů
(včetně členských příspěvků) byl cca +105.000 Kč.
Finanční prostředky společnosti ke dni 31. 12. 2012 činily 2.209.896 Kč.
Výbor schválil hospodaření ČNDT v roce 2012
Ing. Převorovský připomenul hlavní úkoly ČNDT, které byly schváleny sjezdem ČNDT
dne 31. 10. 2012.
V návaznosti na výsledky voleb vedení ČNDT a neustále rostoucí úkoly společnosti je
zcela nezbytné některé oblasti činnosti přenést na další členy vedení ČNDT. Členové
výboru na dnešním zasedání odsouhlasili následující pověření:
- Mgr. Kusák – spolupráce s vysokými a středními školami, databáze bakalářských,
diplomových a disertačních prací apod.
- Ing. Samek – spolupráce s certifikačními orgány, příprava kooperace s APC a
sledování projektů vhodných pro spoluúčast ČNDT
- Koordinací publikační činnosti – plakáty, propagační materiály apod. bude
zajišťovat tajemnice ČNDT Ing. Kratochvílová
- Řešení oblasti normalizace (CTN) zatím bylo přesunuto na další schůzi výboru, na
kterou bude pozván Ing. Kopec
- Přípravu ECNDT řeší již dříve ustanovený Organizační výbor konference
Předsedové skupin dnes měli převzít nové členské průkazy na roky 2013 až 2015.
Vzhledem k chybě způsobené tiskárnou však průkazy budou rozeslány v prvním týdnu
března 2013.
Prezident společnosti seznámil přítomné se stavem příprav konference a výstavy
Defektoskopie 2013, která se bude konat ve dnech 5.-7. 11. 2013. Byl připomenut
závazek každé RS a OS na zajištění nejméně jednoho odborného příspěvku. Důrazně
byla připomenuta nutnost přípravy několika tzv. „invited“ příspěvků. Výbor souhlasil
s případnou možností rezervace ubytování přímo pomocí hotelového rezervačního
systému. Organizační výbor tuto možnost projedná s hotelovým managementem.
ČNDT se opět zúčastní souboru veletrhů ForIndustry, ForWelding 2013, které se budou na
výstavišti v Praze Letňanech ve dnech 23.-25. 4. 2013. Součinnost členů výboru je

nezbytná a členové vedení byli vyzváni k zajištění účasti na stánku naší společnosti. Rozpis
účasti bude zaslán členům vedení počátkem dubna. Jako každoročně budou mít firemní
členové možnost umístit na stánku své informační materiály.
7. Prezident ČNDT a Dr. F. Schubert z Fraunhofer Institutu v Drážďanech dohodli podmínky
konání workshopu v Drážďanech a připravili základní informační materiály. Web je
k dispozici zájemcům a byla připravena předběžná informace (společná s Defektoskopií
2013), která bude distribuována společně s NDT WB. Workshop se bude konat na letišti
v Drážďanech ve dnech 7.-8. 11. 2013.
8. Zástupci APC a prezidia seznámili přítomné se současnou situací v přípravě
transformace APC a případné spolupráce s ČNDT. Bohužel pracovní skupina APC je
zcela pasivní a dosud jsme nezaznamenali žádný návrh na formu budoucí spolupráce.
9. Prezident ČNDT informoval výbor o aktuálním stavu plnění projektu PROQUALINDT ze
systému Leonardo da Vinci. Schůzka pracovního kolektivu se uskuteční v Praze ve
dnech 7. a 8. března. Jsou přeloženy manuály pro vyučující a podstatné části několika
učebních textů. V současné době čekáme na schválení druhé části finančního
příspěvku z EU.
10. Příprava ECNDT 2014 – hlavními úkoly pro letošní rok je získávání sponzorů,
vystavovatelů a zahájení registrace autorů a účastníků. Zásadním úkolem je tedy
propagace konference všemi dostupnými prostředky. Bohužel až na výjimky je
dosavadní spolupráce členů vedení společnosti mizivá. Členům výboru jsou postupně
předávány všechny propagační materiály. Současně byli vyzváni k propagaci ECNDT
na všech konferencích, kterých se v roce 2013 zúčastní. Organizátoři konference
přispějí v úhradě části nákladů na konference, na kterých bude zajištěna propagace
ECNDT. V období od minulé schůze byla konference propagována na zasedání EFNDT
v Londýně, materiály byly předány k distribuci na konferenci v Austrálii, další
prezentace bude v Moskvě atd. atd.
11. Vydavatel NDT Welding Bulletinu seznámil přítomné s harmonogramem přípravy
dalších čísel. Je nutné si uvědomit, že vydávání časopisu je závislé především na
spolupráci se členy ČNDT. Je nezbytné poskytovat k publikování informace o činnosti
skupin, zajímavé odborné články apod.
Další informace se týkala vydání tzv. příručky o NDT. Textově je připravena, avšak
dosud chybí potřebné ilustrační obrázky pro jednotlivé metody. Přislíbené podklady
je nutno dodat v prvním březnovém týdnu. Výbor opětovně rozhodl, že příručka bude
vydána bez reklam a pouze s kontakty na ČNDT.
12. Podpora mladých pracovníků v oblasti NDT a další žádosti o příspěvky (Mazal).
Vedení společnosti byla doručena žádost Ing. Zuzany Fárové o úhradu konferenčních
poplatků na konferenci ICSV20 v Bangkoku
výbor souhlasí
Další žádost o příspěvek na úhradu nákladů na konferenci Ultrasonic 2013 předal
výboru Ing. Převorovský
výbor souhlasí

Žádost o příspěvek na cestovní náklady předložil Ing. Svoboda (OS 09) - jedná se o
účast na zasedání komise pro přípravu norem z oblasti AE - zasedání se uskuteční ve
Španělsku
výbor souhlasí
Poslední žádost o příspěvek společně předali zástupci RS 07 a OS 12. Jedná se o
příspěvek na vydání sborníku (CD) s konference ICNDT 2012, která se konala v Brně
dne 5. 12. 2012
výbor souhlasí
Dále výbor pověřil prezidium rozhodováním o obdobných záležitostech v mezidobí
mezi schůzemi výboru. Na dalším výboru bude pouze předložena informace o
případných dalších podporách (max. do výše schválené v rozpočtu).
13. Databáze diplomových a disertačních prací, projektů apod. (Mgr. Kusák). Databáze
bude uvedena do provozu v první polovině března. V NDT Welding Bulletinu č.3/2012
bude informace pro uživatele – připraví Mgr. Kusák
14. Rozpočet na rok 2013 - výbor projednal základní návrh, který vychází z předchozích
rozpočtů. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.
Příjmy jsou předpokládány ve výši cca
700 – 750.000 Kč (včetně projektu EU)
Celkem cca
735.000 Kč
V rozpočtu nejsou započítány příjmy a běžné náklady konference Defektoskopie
2013. Do rozpočtu ČNDT je zahrnut pouze zisk konference. Nejsou zahrnuty případné
náklady spojené s řešením kooperace s APC.
15. Informace ze skupin a plánované akce na první polovinu roku 2012 – předsedové
skupin seznámili členy vedení s akcemi, které byly uspořádány v období od sjezdu
ČNDT. Nejpozději do konce dubna by měly být uskutečněny schůze všech RS a OS, na
kterých budou předány nové průkazy členům společnosti. Vedení skupin si musí
uvědomit, že převážná část práce s členskou základnou spočívá právě na skupinách.
Veškeré informace je nezbytné předat vydavateli NDT WB.
16. Různé

Další schůze vedení ČNDT se bude konat koncem května, případně první týden v červnu.
Zpracoval
Pavel Mazal

