Zápis z jednání schůze výboru ČNDT
15. září 2011, od 10.00 hod.,
salonek restaurace Domyno, Novodvorská 1010/14, Praha

Prezence přítomní dle prezenční listiny, omluven Ing. Procházka (RS 03), Prof. Fiala, Ing. Samek, Doc.
Kořenská (RS 07)
1. Kontrola plnění úkolů z minulých schůzí
a. Poděkování za příspěvky do TechMagazínu. Další spolupráce až příští rok.
b. ECNDT 2014 – sponzoři: Ing. Svoboda – projednává firmu ELTODO, ostatní zatím nijak
významně nepomáhají.
c. Plakát UT – původní záměr byl vydat jej do Defektoskopie 2011 – to není reálné, a
proto výbor doporučuje dotisknout již dříve připravené plakáty pro metody PT a MT
d. Cena ČNDT – viz. dále
e. Odvody ze skupin – viz dále
f. WCNDT 2012 (JAR Durban) - ČNDT uhradí vstupenky na výstavu členům ČNDT
2. Prezentace ČNDT v TechMagazínu, Obchodním Týdeníku atd.
a. Poděkování za příspěvky a prezentace v TechMagazínu
b. Obchodní týdeník – vyjde ve druhé polovině měsíce září
Oba časopisy budou v Brně na MSV
3. NDT Welding Bulletin
Vyšlo číslo 1., někteří členové jej zatím neobdrželi. Je nutné kontrolovat dodávání
časopisu členům ČNDT. Kdo nedostal, by měl kontaktovat předsedu své skupiny,
který zjedná nápravu.
Číslo 2 by mělo vyjít před NDT in P (sborník abstraktů). Příspěvky, popř. reklama
nejpozději do konce příštího týdne. Mělo by tam být pozvání na Defektoskopii +
informace o vyžádaných příspěvcích.
Číslo 3 by mělo být připraveno na Defektoskopii (opět sborník abstraktů).
4. Příprava Defektoskopie 2011
Příprava probíhá standardně, přihlášky dochází průběžně.
V souladu s minulými usneseními musí každá RS a OS zajistit minimálně 1 odborný
článek
odpovídají předsedové skupin
Vyžádané přednášky z oblasti UT a AE jsou ve stádiu pokročilé přípravy a budou
v nejbližší době poslány prezidentovi společnosti.
Pro metody RT + ET – zatím nejasné, nicméně je předpoklad, že budou připravené
v souladu s usnesením výboru.
Ing. Piotr Sullik – má zájem organizovat polskou sekci – tuto aktivitu vítáme
– kontaktuje Doc. Dubenský
Z VUT v Brně bude vypraven autobus se studenty a dalšími zájemci na výstavu.
Součástí by měla být také exkurze na TU – VŠB Ostrava
Firemní večer (první večer) – organizuje RS 06 – osloví vystavovatele a zorganizuje
večírek v restauraci Třebovický mlýn (zabíjačkový raut – country kapela)
- odpovídá pan Solnař

5. Vizitky pro členy prezidia

- zajistí p. Turek

6. Centrum technické normalizace
Byly vydány 4 nové normy. Další jsou v přípravě. Informace bude v NDT WB, příp. na webu
ČNDT. Objevily se problémy s českou terminologií – po jednáních došlo ke shodě a norma
vyšla.
ISO 9712 – kvalifikace personálu (nahradí EN473) – v přípravě, vyjde asi příští rok.
Odezvy od lidí v komisích pro jednotlivé metody jsou někdy laxní, v některých případech je
možné jednání považovat za zneužívaní informací o připravovaných normách.
Letošní jednání TNK se uskuteční v Praze.
Měla by se důsledněji hodnotit aktivita členů TNK a neaktivní členy, kteří jen zneužívají
členství, ale nic nepřinášejí, by bylo vhodné nahradit lidmi, kteří mají opravdový zájem.
Na webu ČNDT by se měl aktualizovat seznam platných norem souvisejících s NDT.
- Ing. Kopec
7. Informace o aktuálním stavu přípravy NDT in Progress
Z 61 příspěvků (z 21 států) jsme vybrali 27 na orální sekci, ostatní v posterové sekci.
Po stránce programu máme plno, ale přihlášených je zatím pouze cca 30. Sborník
bude včetně digitální formy k dispozici již při prezenci.
8. Cena ČNDT – výbor projednal nominaci, kterou předložila RS 06.
Představení kandidáta na konferenci + v časopise

Schváleno jednomyslně
odpovídá Doc. Dubenský

9. Sjezd ČNDT – předběžná příprava
Ing. Samek povede jednání
Prezident přednese zprávu o činnosti
Viceprezident – připraví a přednese plán činnosti na rok 2012.
Všechny dokumenty budou projednány na schůzi výboru před zahájením
Defektoskopie 2011.
10. Defektoskopie 2012 – místo a termín konání
30.10. – 1.11.2011 Kongres Hotel Jezerka, Seč

Schváleno jednomyslně

Předběžný návrh na konání 2013 – Ústí nad Labem, podklady zajistí Ing. Sekerášová
11. WCNDT 2012 Durban
Účastníkům z ČR (členům ČNDT) bude uhrazeno vstupné na výstavu (odhlasováno
minule). Termín pro abstrakty příspěvků byl organizátory prodloužen do 15.10.2011.
12. ECNDT 2014 stav a úkoly
Sponzor – FOMA Bohemia, s.r.o., Olympus, GE, projednává se ELTODO ?
Znovu apelujeme na všechny členy ČNDT, aby dodali kontakty na potenciální
sponzory.
13. Podpora studentů a mladých odborníků
Pouze jedna zájemkyně o účast na konferenci Defektoskopie 2011 z FAST VUT
Schváleno jednomyslně
14.EFNDT Právě probíhá schůze vedení. V červnu bylo zasedání ve Valencii. Přehled aktivit
EFNDT bude zveřejněn v NDT WB a na webu.

V každém státě by mělo být pouze jedno akreditované zkušební a jedno certifikační
středisko, aby nedocházelo k znehodnocování váhy certifikátů – EFNDT bohužel
nemá legislativní nástroj pro regulaci dalších středisek.
15.Certifikační sdružení APC – novinky a vzdělávací systém pro metodu AE – současný stav a
úkoly
ČNDT ve spolupráci s APC vytvořila např. akreditovaný systém pro certifikaci Level II
v oblasti AE a postupně se připravuje Level III. Školícím střediskem bylo určeno PTS
Josef Solnař s.r.o.. V nedávné době zde však proběhla akreditace od TÜV mimo jiné i
v této oblasti.
TÜV má zájem o spolupráci s ČNDT v oblasti NDT.
ČNDT je členem APC a proto ho i nadále bude podporovat. Podobně by se měli
chovat i ostatní členové APC.
16. Příručka NDT, databáze disertací atd. – termín květen 2012
Příručka NDT bude připravena pro veletrh ForIndustry 2012 – termín duben 2012,
Doc. Mazal, p. Solnař
Návrh databáze diplomových prací, disertací apod. – název, anotace, stav (řešeno,
uzavřeno,…), kontaktní adresa
Termín 11/2011 - Dr. Kusák (Doc. Mazal)
17. Odvody ze skupin – přehled
Předsedové, kteří zatím nedodali aktualizované seznamy, musí tak učinit do konce
září. Spolu se zaslaným seznamem předají přehled odvodů za členské příspěvky. Na
konferenci Defektoskopie bude zveřejněno, jak předsedové skupin plní tuto svou
povinnost.
18. Různé konference v Polsku – je pozván 1 zástupce od nás návrh
– p. Solnař
Schváleno jednomyslně
Zapsala Bc. Dagmar Kratochvílová
Doplnil Doc. Pavel Mazal
2011-09-12

