Zápis z 3. jednání výboru ČNDT
čtvrtek 6. 9. 2012
Praha centrum Eltodo
Prezence – dle prezenční listiny
1) Kontrola plnění úkolů z předchozích schůzí (viz zápis 2/2012)
a) Plátce DPH
ČNDT je od 1.7.2012 plátce DPH (podrobnosti dále)
- splněno
b) prezentace v Technickém magazínu
- splněno
c) Jednání v NH hotelu Olomouc – předběžně potvrzen zájem o konání konference
Defektoskopie 2013
- splněno
d) Etický kodex – po zveřejnění nepřišla žádná připomínka
- splněno
e) Plakáty
- částečně splněno viz dále
f) NDT Days Sozopol – konference se zúčastnil Ing. Procházka, náklady budou vyfakturovány
ČNDT, článek bude v dalším čísle NDT WB.
- splněno
g) databáze členů (nyní je k dispozici pouze RS 3, 4, 5, 6, 7 a OS 8, 12)

2) Úkoly pro zbytek roku 2012

2.1 Defektoskopie 2012
a) sponzoři – prezident poděkoval všem sponzorům, jsou uvedeni na přihláškách a na
webu konference
b) předsedové skupin ještě jednou elektronicky osloví své členy s upozorněním na konání
konference
c) výstava – jen stolky, firmy se průběžně přihlašují, zatím 2 přihlášky ze zahraničí
d) vyvolané přednášky – dosud není k dispozici žádná kompletní přednáška. Jen abstrakty
z plzeňské skupiny a od Ing. Kopce.
- nesplněno
e) odborný program
- zasedání TNK 80 pokud možno spojit se seminářem APC
f) sjezd - organizace, kandidáti
a. kandidáti na členy prezidia – úkol pro všechny skupiny – navrhnout kandidáty
na členy prezidia a na prezidenta - termín: 30.9.2012 (všichni členové výboru)
b. program povede Mgr. Kusák (popř. Ing. Samek), zprávu přednese prezident,
program na další období připraví a přednese viceprezident
c. volby prezidia bude řídit tajemnice
g) firemní večer – východočeská skupina zastřeší pořádání tohoto večeru.
h) doprovodný program – exkurze (pouze pro účastníky z ČR) na letiště do Čáslavi
(zajišťuje FOMA), předpokládá se výlet pro zahraniční účastníky a další zájemce - bude
upřesněno
2.2 Cena ČNDT (Dubenský)
Oficiálně nebyl podán žádný návrh. Neoficiálně byl navržen Ing. Brodský, kterého osloví
Ing. Procházka, bylo navrženo pořadí dalších kandidátů.
2.3 Publikace pro uživatele NDT (Kopec, Brodský)

Členům výboru byl předán návrh textu brožury. Brožura by měla být vydána k 1. 1.
2013, jako příloha NDT WB č.4/2012. Publikace by měla být vydána výhradně v režii
ČNDT, bez reklam.
Publikace není určena pro odborníky, ale pro „laickou veřejnost“.
- Návrhy na doplnění zejména o oblast certifikace, kvalifikace, …
- termín: 30.9.2012 (všichni členové výboru)
- Návrhy na doplnění o obrázky k jednotlivým metodám
- termín: 30.9.2012 (všichni členové výboru)
2.4 Plakáty – AE, UT, reedice starších? (m.j. Svoboda, Převorovský)
Do konference Defektoskopie 2012 bude vydán plakát AE. Členové výboru pošlou
prezidentovi návrhy na pořadí pro případnou reedici stávajících plakátů.
2.5 NDT Welding Bulletin další čísla (Turek)
Do pátku 14.9. je možné zaslat příspěvky do čísla 2/2012, do 23.9. by číslo mělo být
hotové. Příspěvky doručené po tomto termínu, budou zařazeny do čísla 3/2012.
2.6 Prezentace na konferenci DACH v Grazu - zúčastní se Doc. Dubenský. Prezentační
materiály jsou odeslány poštou přímo do místa konání konference. Doc. Dubenský bude
prezentovat ECNDT 2014.
2.7 Prezentace na konferenci PTBN v Polsku (Toruň) – zúčastní se Ing. Sekerášová.
2.8 Databáze diplomových prací (Mazal) – je připravena, příští týden bude k dispozici první
zkušební verze.
3)

ČNDT plátce DPH - důsledky a povinnosti (Samek, Turek)
- úkoly pro předsedy skupin:
- Daňové doklady MUSÍ být předávány ze skupin paní Rážové ke zpracování
do konce každého čtvrtletí.
- Všechny skupiny, které mají samostatný bankovní účet, musí nahlásit jeho
číslo tajemnici ČNDT (pro vracení DPH).

4)

Defektoskopie 2013 – místo konání NH hotel Olomouc, 5.-7.11.2013 - odhlasováno

5)

NDT in Progress 2013 – spolupráce s Drážďanami
Bude probíhat v Drážďanech společně s workshopem, věnovaným problematice NDT v
oblasti letectví v září 2013 plně v režii německé strany.

6)

ECNDT 2014 stav a úkoly

6.1 Spuštění elektronické registrace vystavovatelů a sponzorů - už pracuje
6.2 Sponzoři – zatím je malá spolupráce členů vedení ČNDT a firemních členů a odezva od
firem z oboru. Především je nutné dodat kontakty na vedoucí představitele firem
- úkol pro všechny členy
6.3 Připravuje se druhé oznámení, upgrade Sci.Com. a termínů
7)

Projekt TOI - aktuální stav plnění
Poděkování Ing. Kopcovi a Ing. Boháčové za vstřícný přístup k překladům. Jsou
přeloženy manuály (pro vyučující). Učebnice by měly být veřejně přístupné. Ve dnech
17. a 18. listopadu proběhne schůzka řešitelů v Lisabonu.

8)

Normalizace – odevzdané a připravované normy
Byla přijata norma TNI CEN ISO/TR 13115.
Ing. Kopec a Doc. Mazal se zúčastnili semináře k normě 17024.

Probíhá příprava překladu ISO 9712 - zde je nezbytná pomoc všech oslovených NDT
odborníků.
9)

Zprávy ze skupin, semináře, workshopy, plnění finančních závazků atd.
- Daňové doklady předávat VČAS !!!
- Skupiny RS02 a OS09 a OS11 neprodleně předají tajemnici seznamy členů.
- Předat informace o činnosti skupin do NDT WB

10)

Termín konání další schůze a závěr jednání
Příští schůze výboru se uskuteční na Seči v pondělí 29.10.2012 od 18:30 hod.
V Praze 06.9.2012 Zapsala: Kratochvílová
Doplnil a schválil Pavel Mazal 7.9.2012

