Zápis ze schůze výboru ČNDT
Praha 02. červen 2011
Prezence dle prezenční listiny, omluven Mgr. Kusák
1) Kontrola plnění úkolů z předchozích schůzí – v některých skupinách se stále nedaří
pravidelně předávat evidenci členů tajemnici ČNDT. S tím souvisí i problémy
v odvodech finančních prostředků ze skupin na centrální účet
2) V období od minulé schůze výboru byly aktivity ČNDT představeny na slovenské
Defektoskopii 2011 ve Vysokých Tatrách, na veletrhu ForIndustry v Praze a na
konferenci DGZfP v Brémách. Na všech těchto akcích byly předávány informace o
činnosti ČNDT, zejména o připravované konferenci ECNDT 2014 v Praze.
3) CTN normalizace – díky Ing. Kopcovi, pokračuje činnost standardním způsobem –
překládají se další normy dle schválených plánovacích listů. Informace bude součástí
Defektoskopie 2011.
4) Od letošního roku zavedla členské poplatky i světová NDT organizace – ICNDT.
Naše společnost v květnu uhradila tyto příspěvky na dva roky.
5) Vzhledem k vyprodání knihy B. Kopec – Nedestruktivní zkoušení materiálů a
konstrukcí nás vydavatel knihy CERM Brno požádal o souhlas s dotiskem publikace.
S tímto jsme samozřejmě souhlasili a ČNDT opět zakoupila určité množství výtisků
pro vlastní prodej. Knihu je možné objednávat za stejných podmínek jako první
vydání.
6) Příprava Defektoskopie 2011 – členům vedení ČNDT bylo předáno oznámení, včetně
závazných přihlášek. Všichni vedoucí RS a OS jsou odpovědni za aktivní propagaci
mezi členy ČNDT – maily apod. Byla podána informace o sponzorech, doprovodném
programu, výstavě atd.
7) Informaci o vyzvaných příspěvcích podali Ing. Sekerášová, Ing. Porkert, Ing.
Procházka a Ing. Svoboda.
8) Zástupci časopisu TECHmagazín informovali vedení společnosti o přípravě rozsáhlé
přílohy věnované nedestruktivnímu zkoušení. Vedení ČNDT bude spolupracovat a
vyzve ke spolupráci i firemní členy.
9) NDT in Progress 2011 Ing. Převorovský informoval o současném stavu přípravy.
10) ECNDT 2014 – prezident informoval o získání nových sponzorů – firem Olympus a
Foma. Je vydáno oznámení, které ještě bude doplněno o informaci o Kongresovém
centru, Scientific Com. a historii ECNDT. Znovu vyzýváme členy vedení k aktivnímu
vyhledávání dalších potenciálních sponzorů.
11) WCNDT 2012 se bude konat v JAR ve městě Durban (16. -20. 4. 2012). ČNDT zde
bude mít opět stánek. Hlavním cílem bude propagace ECNDT 2014, při této
příležitosti bude vydáno další mimořádné číslo NDT Welding Bulletinu.
12) Defektoskopie 2012 – v termínu byla dodána pouze jedna úplná nabídka od pana
Markarjance (hotel Jezerka u Seče). Další nabídka byla předložena až na schůzi
výboru a byla velmi obecná (Ústí nad Labem). Výbor souhlasí s konáním v hotelu
Jezerka. Prezident zajistí vypracování závazné nabídky. Nabídka na Ústí nad Labem
bude zvážena na rok 2013.
Schváleno většinou hlasů
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13) Tiskoviny pro letošní rok – brožurka o NDT bude připravena až na počátku roku 2012
a využita na propagaci NDT v roce 2012. Zvážena bude příprava dalšího plakátu
zaměřeného na UT.
Přípravu brožury si vezme na starost OS6.
Schváleno všemi hlasy
14) Časopis NDT Welding Bulletin – současný stav charakterizoval vydavatel časopisu.
Vzhledem k nevyjasněnosti hodnocení vědy v dalších letech nebyla letos centrálními
orgány provedena aktualizace databáze recenzovaných časopisů. Vedoucí skupin
musí průběžně dodávat informace o akcích skupin. Stále přetrvávají drobné problémy
v distribuci - je nutno upřesnit dodávací adresy
odpovídá p. Turek
15) Vyhlášení Ceny ČNDT na rok 2011. Výbor opět vyhlašuje podmínky pro udělení
letošní ceny ČNDT. Pravidla zůstávají v platnosti. Výbor pověřuje organizací ceny
Doc. Dubenského. Výběr bude proveden na schůzi výboru v září 2011.
Schváleno jednomyslně
16) Odvody ze skupin – vedoucí skupin byli upozorněni na nutnost včasného převedení
odvodů z členských poplatků na účet ČNDT.
17) Předsedové skupin informovali o akcích, které se konaly v nedávné době a které se
budou konat. Informace jsou předávány k publikování v NDT WB.
18) GA EFNDT Valencie 12.6.2011- prezident informoval o konání výročního zasedání
EFNDT.
19) Další zasedání výboru ČNDT se uskuteční v polovině září 2011.
Brno 5.6.2011
Zapsal
Doc. Pavel Mazal
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