Zápis ze 4. schůze výboru ČNDT (návrh)
čtvrtek 27.11.2014 - Praha, zasedací místnost Rezidence Eltodo, 10.00 hod.
1) Plnění úkolů z minulých schůzí výboru
- průběžně v dalších bodech programu
2) Dokončení zápisu z 3. schůze výboru
Po diskuzi byl schválen zápis z 3. schůze výboru a tento schválený text bude uveřejněn na webu.
schválen výborem: pro 12 proti 0 zdrželi se 2
3) Dokončení a schválení materiálů ze sjezdu ČNDT 2014
Plán činnosti ČNDT na rok 2015 (byl projednán sjezdem) – viz příloha
schválen výborem: pro 12 proti 0 zdrželi se 2
4) Informace o výsledcích ECNDT 2014
Na konferenci bylo předneseno 461 orálních příspěvků (+ 20 Defektoskopie 2014), k dispozici
bylo dále 143 posterových příspěvků. Celkem tedy bylo prezentováno více než 600 příspěvků. V
CMC systému (Rolf Diederichs,
přihlášených příspěvků.

www.ndt.net)

bylo

registrováno

celkem

670

K tomu je třeba připočíst řadu specializovaných workshopů: ATG, Olympus, Kvalifikace a
vzdělávání v NDT, ICNDT prac. skupiny 1 a 2, Simulace v NDT (CIVA-Extende), FP7 projekt
SIMPOSIUM, ICNDT General Assembly, EFNDT General Assembly, EFNDT BoD, zahajovací a
závěrečný ceremoniál a 12 bloků zasedání ISO. Kromě toho se uskutečnilo několik menších akcí,
pořádaných některými firmami. Samostatnou pozornost si zaslouží i tzv. European Research
Day, který organizovala Academia NDT Int. společně s ECNDT a AV ČR v.v.i.
Výstava: 113 vystavovatelů + 22 spoluvystavovatelů (z toho 15 subjektů bylo z ČR) na ploše více
než 1850 m2 + 22 NDT společností na dalších 113 m2.
Zaregistrovaných účastníků (včetně doprovodných osob) bylo 1758, návštěvníků výstavy 854,
celkem 2612 lidí z 61 zemí.
V rámci ECNDT se ve dnech 9. - 10. 10. 2014 konala konference Defektoskopie 2014, v jejímž
rámci se uskutečnil sjezd ČNDT s účastí 41 členů. Sjezd zhodnotil současný stav a přijal program
činnosti společnosti na rok 2015.
Firma Guarant Int. připravila konferenci velmi kvalitně a byla nám velmi solidním partnerem. Je
nutno také poděkovat Rolfu Diderichsovi a jeho ndt.net, který zajistil poklady pro vydání CD s
konferenčními materiály. ECNDT 2014 byla první takto rozsáhlou konferencí, jejíž materiály byly
k dispozici on line všem účastníků již v průběhu konání konference.
Konference byla po odborné i po organizační stránce hodnocena všemi účastníky velmi
pozitivně a zvýšila prestiž naší společnosti ve světě. Organizátoři akce dostali množství
pochvalných dopisů z celého světa. V současné době se připravuje závěrečná zpráva a bude
vydáno digitální médium s fotografiemi, videi apod.
V závěru letošního roku bude připraveno k vydání speciální číslo NDT WB, věnované hodnocení
ECNDT 2014. Videozáznam z Gala večera na ECNDT 2014 (přes 3 hod., 1,7 GB, formát mp4) je
prozatím uložen na adrese: www.it.cas.cz/~zp/ForumKarlin.mp4 odkud je možné si jej volně

stáhnout. Výběr z dalších videí a fotografií bude zpřístupněn na webu ČNDT. Řada materiálů
(fotografie, videa) je také k dispozici na titulní straně webu: www.ndt.net
Aktuální (předběžný) finanční výsledek celé akce činí cca 10 mil. Kč. Podle smlouvy dostane
Guarant Int. 25% za organizaci konference, ze zbývající části by 25% měla dostat EFNDT a zbytek
(ve výši cca 5,5 mil Kč) zůstane ČNDT.
5) Mezinárodní akce ČNDT 2015 a 2016
a) Defektoskopie 2015 - Brno 3. - 5. 11. 2015 (oznámení, organizace …)
- je potřeba oslovit sponzory – úkol pro všechny členy výboru
- bylo by vhodné, kdyby firmy zvážily organizaci společného večírku
- oslovit případné autory článků - úkol pro všechny členy výboru
b) NDT in Progress 2015 – 12. - 14. 10. 2015 hotel Meritum Praha
- počítá se s účastí cca 50 -70 účastníků (limitováno charakterem akce)
- jako již tradičně bude ČNDT podporovat účast studentů na této akci
- oslovíme DGZFP, zda mají zájem o spoluorganizování této konference
c) EWGAE 2016 – 7. - 9. 9. 2016
- organizační schůzka se uskuteční v Praze 16. 12. 2014
6) Stanovy ČNDT - úkoly a definitivní harmonogram přípravy Mazal
Pro přípravu bude ustanoven realizační tým, který za prezidium povede Ing. Samek.
Členové výboru osloví další členy a odborníky a pokusí se doporučit Ing. Samkovi případné další
členy komise (cca 3 - 4)
úkol pro všechny členy výboru do 15. 12. 2014
Realizační tým připraví do příští schůze výboru (dle návrhů členů výboru i ostatních členů ČNDT)
návrhy na:
- harmonogram kontrolních kroků
- strukturu ČNDT – jaké budou skupiny a podobně
- vizi, kam chce ČNDT směřovat
- koncepce by měla být odsouhlasena na první schůzi výboru v roce 2015.
Úkol pro všechny: nejpozději do 15. 1. 2015 podat v návaznosti na tvorbu nových stanov
návrhy na koncepci a směřování ČNDT.
7) NDT Welding Bulletin 2014/2015
Při vydávání časopisu je problém nejen s odbornými články, ale i s rostoucím nezájmem firem o
reklamu v časopise, čímž se časopis dostává do velkých finančních problémů.
Letos vyjde jedno české číslo, obsahem bude zejména hodnocení konference Defektoskopie
2014 a abstrakty příspěvků. Dále bude vydáno jedno číslo anglické, obsahem bude zejména
hodnocení konference ECNDT 2014 - toto číslo bude rozesláno na mezinárodní NDT organizace,
EFNDT a ICNDT a další zahraniční partnery ČNDT.
Úkol pro všechny: zamyslet se, co bude dál, zda navrhneme vydavateli časopis zrušit, zda bude
ČNDT časopis výrazněji finančně podporovat, příp. zda přejít k digitální formě vydávání…

8) Publikační činnost ČNDT – brožura a učebnice
a) brožura o NDT: aktualizace dokončena do konce ledna 2015, elektronický návrh dostanou
členové výboru k připomínkování před jejím vydáním. Publikace by měla být hotová před
zahájením For Industry 2015.
b) plakáty: podle rozpočtu na rok 2015 se rozhodne o vydání dalších plakátů a dotisků již
vydaných
c) učebnice Proqualindt: po zveřejnění učebních textů budou přístupy k nim zpoplatněné. Bude
zahájeno jednání se školicími a zkušebními středisky o jejich využití pro výuku.
9) Úkoly v oblasti normalizace
Ing. Kopec seznámil členy vedení se současným stavem překladů norem z oblasti NDT – letos
bylo vydáno 19 norem, což je rekordní počet. Zájem členů TNK o korektury norem a další
spolupráci při jejich překladech je zcela minimální a naopak množství překladů je enormní a je
tedy otázkou, jak postupovat v dalších letech. To bude řešeno v rámci jednání mezi UNMZ a
naším CTN.
Ing. Kopec připraví seznam nově vydaných norem, který bude zveřejněn na webu ČNDT.
10) Nejbližší akce skupin ČNDT a prezentace ČNDT ve zbytku roku 2014
- RS07 + OS12 – 3. 12. workshop Brno
- OS09 – 16. 12. jednání skupiny akustické emise – o školení, o konferenci EWGAE
11) Ostatní (finance, odvody za 2014, náměty na činnost atd.) všichni
- finanční zpráva byla přednesena na sjezdu ČNDT. Závěrečná zpráva bude předmětem jednání
1. schůze výboru v roce 2015.
- na schůzi provedly finanční vyrovnání skupiny OS 09 a OS 11 - v hotovosti
- odvody ze skupin – RS 02 dodá neprodleně seznam členů a převede příslušnou finanční částku
na účet ČNDT
12) Termín konání příští schůze
Předpokládaný termín je ve čtvrtek 5. 2. 2015 - Praha, zasedací místnost Rezidence Eltodo,
10.00 hod.
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