Zápis z jednání schůze výboru ČNDT
2. září 2010, od 10.00hod.,
salonek restaurace Domyno, Novodvorská 1010/14, Praha
Prezence: přítomní dle prezenční listiny, omluven Ing. Samek
1) Plnění úkolů z minulého zasedání výboru NDT – úkoly jsou vesměs plněny.
ad a) kontrolovat databázi odběratelů NDT WB – kontakty, připravit kontakty na lidi, kteří působí
ve vedení firem a časopis jim nabídnout mimo OS 09 splněno, úkol trvá
ad b) podklady pro ECNDT v Moskvě – splněno
ad c) systém vzdělávání v oblasti AE – splněno
ad d) intenzivně propagovat Defektoskopii 2010 a zajistit odborné příspěvky - plněno částečně
ad e) projednat organizaci NDT in P 2011 - dosud nesplněno (Převorovský).
ad f) navštívit hotel Harmony v Ostravě – splněno
ad g) pokračovat v přípravě informační brožury o ČNDT – zatím pozastaveno (do vydání brožury
APC)
ad h) soubor úkolů pro zlepšení situace NDT Welding Bulletinu – částečně plněno, úkol trvá.
ad i) připravit kandidáty pro udělení ceny ČNDT za rok 2010 – splněno
ad j) trvat na dořešení situace a odvodů OS 09 – splněno (částečně).
2) Informace o 10. ECNDT v Moskvě - Ing.Převorovský seznámil členy vedení společnosti
s průběhem a výsledky 10. Evropské konference o NDT, která se konala v červnu 2010
v Moskvě. Konference byla podle našeho názoru poměrně úspěšná a dobře organizovaná, je
však zřejmé, že hlavní pozornost se postupně přesouvá k výstavě NDT techniky. ČNDT se velmi
úspěšně prezentovala na samostném stánku. Největší zájem návštěvníků se zaměřil na
informace o 11. ECNDT konferenci v Praze a na NDT Welding Bulletin Spec. Issue.
V rámci konference se konalo zasedání vedení EFNDT a ICNDT.
Podrobnější hodnocení konference bude připraveno do následujícího čísla NDT Welding
Bulletinu (3/2010) – připraví Ing. Převorovský.
3) Informace o novém firemním členu ČNDT – v červnu 2010 požádala o přijetí mezi firemní
členy firma NDT1 Kraft s.r.o., Praha. Po konzultaci s prezidiem ČNDT bylo členství této firmy
doporučeno. Výbor souhlasí.
4) Příprava Defektoskopie 2010 – v současné době vstupujeme do závěrečné etapy přípravy
konference. Postupně se zvyšuje zájem o účast, nicméně vedoucím skupin byla důrazně
připomenuta nezbytnost opakovaného oslovení členů regionálních i odborných skupin.
Vedoucí všech skupin zajistí nejméně jeden odborný přííspěvek (nejlépe z oblasti praktické
defektoskopie).
Součástí konference bude volební sjezd. Je tedy nezbytné zajistit kvalitní kandidátku do nového
prezidia ČNDT. Vzhledem k nejasnostem ve vydávání časopisu bude využita cesta e-mailu a
webové prezentace ČNDT. Podklady pro volby bude shromažďovat Bc. Kratochvílová.
Jednání sjezdu povede Ing.Samek, Zprávu o činnosti přednese prezident a Plán činnosti na
další období připraví Ing.Převorovský. Volby připraví tajemnice ČNDT Bc.Kratochvílová. Návrhy
hlavních podkladů budou zaslány členům vedení nejpozději týden před konáním sjezdu.
5) Informace o přípravě Defektoskopie 2011 – prezident ČNDT společně s p.Solnařem navštívili
hotel Harmony v Ostravě a projednali s vedením hotelu bližší podmínky konání konference a
výstavy. Prostorové možnosti hotelu jsou vyhovující. Výstava bude organizována opět pouze na

výstavních stolcích. Prezident připraví závaznou objednávku (termín 10/2010)..
6) Informace o přípravě NDT in Progress 2011 - prostory jsou objednány a workshop se bude
konat ve dnech 10.-12.10.2011. Přetrvávají potíže s kolegy z DGZfP. Ing.Převorovský urychleně
připraví dopis s žádostí o jasné vyjádření k formě spolupráce při organizaci NDT in P 2011.
Bude navržena možnost organizování tohoto workshopu v roce 2013 německými kolegy. Termín
- nejpozději do konce září – Ing. Převorovský.
7) Příprava ECNDT 2014 - příprava probíhá v souladu se základním harmonogramem.
Konference byla prezentována v Moskvě a od září bude zahájena webová prezentace. Nyní je
nutné vytvořit organizační výbor, následně musí organizátoři oslovit členské organizace EFNDT
a požádat je o návrhy členů Sci.Com.. Bude nezbytné požádat ostatní asociace, aby v době
konání ECNDT jejich členové nepořádali další konkureční akce. Již nyní je nutné zahájit jednání
s potenciálními spozory v např. ČEZ, RWE, ŠkodaAuto atd.. V rámci konference Defektoskopie
budeme jednat s dodavateli NDT techniky apod. Organizátoři přivítají všechny návrhy a kontakty
na potenciální sponzory.
8) Cena ČNDT na rok 2010 - Doc.Dubenský seznámil přítomné s návrhem na nositele letošní
ceny ČNDT - po krátké diskuzi a ubezpečení, že kandidát bude na večeru ČNDT přítomen,
výbor společnosti vyslovil souhlas s navrženým kandidátem. Doc.Dubenský připraví nezbytné
materiály pro představení laureáta na večeru ČNDT v Plzni.
9) Příprava vzdělávacího systému pro metodu AE - první běh školení již byl ukončen a
účastníkům byla vydána osvědčení o absolvování kurzu. Závěrečné zkoušky proběhnou koncem
listopadu 2010 v APC.
10) Situace v OS 09 - vedoucí skupiny informoval vedení společnosti o nápravě nedostatků
v evidenci členů a převedení dlužné částky na účet ČNDT. Během následujících dvou týdnů
předseda skupiny zašle evidenci tajemnici ČNDT.
11) Vytvoření nové náplně OS 10 - na únorové schůzi výboru ČNDT byla ukončena činnost
původní OS 10 (viz zápis č.1/2010 ze dne 11.2.2010). Místo zrušené skupiny byla vytvořena
pracovní skupina, jejíž činnost bude zaměřena na oblast vzdělávání, certifikace, akreditace a
normalizace v oblasti nedestruktivního zkoušení. Jedná se o zájmovou pracovní skupinu (viz
bod 4 Stanov ČNDT), tedy jejími členy mohou být členové ostatních RS a OS, ve kterých plní
své členské povinnosti. Byl ustanoven výbor skupiny. První schůze by měla proběhnout v rámci
Defektoskopie 2010.
12) Centrum technické normalizace – prezident ČNDT informoval členy vedení o nově
zpracovaných normách z oblasti NDT a o plánu na období do konce roku 2010. Velkou zásluhu
na činnosti CTN má Ing. Kopec. Jako určitá kompenzace jeho činnosti se ČNDT podílela na
úhradě části nákladů na významné zahraniční konference ve Velké Británii a Francii.
13) NDT WB – aktuální situace není příliš potěšují. Základním problémem je zajištění
nezbytných finančních prostředků. Určité problémy přetrvávají i v distribuci časopisu – dořeší
vydavatel s předsedy RS a OS. Ještě v září bude svolána redakční rada, která se pokusí najít
řešení situace. Bude obnoven sbor recenzentů. Úkol zařazení mezi recenzované časopisy trvá.
V polovině září bude vydáno dvojčíslo 1-2/2010, které bude distribuováno společně s NDT WB
SE 2010.
14) Další informace:

-

-

Reprezentace ČNDT v Polsku – na letošní výroční konferenci pojede prezident
společnosti
webové prezentace – RS a OS byly vyzvány k aktualizaci stránek, příp.odkazů na ně –
termín do 15.října 2010.
Ing.Převorovský informoval členy vedení o workshopu, který se bude konat v Praze
v roce 2011 a požádal o podporu formou úhrady vložného pro dva mladé účastníky,
případně podílem na jedné společenské večeři. Výbor souhlasí.
byla vyslovena pochvala vedení OS 08 za spolupráci při přípravě videa pro ECNDT
2014.
trvá úkol na oslovení mladých lidí pro obor NDT
byly podány informace o situaci v RS a OS vesměs se situace lepší, některé skupiny
chystají semináře ještě do konce letošního roku. Zlepšení je nezbytné v RS 02 (Praha) –
poněkud zde vázne komunikace ve vedení skupiny.

Souhrn úkolů na další období:
- průběžně aktualizovat databáze členů a zejména jich adres
(vedoucí skupin, trvale)
- aktualizovat stránky RS a OS, případně odkazy
(vedoucí skupin, do 15.10.2010)
- připravit zkoušky pro metodu AE
(prezident, do konce října 2010)
- znovu oslovit členy RS a OS – pozvat na Defektoskopii 2010, doplnit odborné příspěvky
na konferenci
(vedoucí RS,OS, září 2010)
- dopis pro DGZfP s žádostí o jasné stanovisko k pořádání NDT in P (Převorovský, ihned)
- připravit oznámení o NDT in P 2011
(Mazal, do konce října 2010)
- kandidáti pro nové prezidium ČNDT
(vedoucí RS a OS, 15.října 2010)
- připravit informaci o 10.ECNDT do NDT WB
(Převorovský, do 20.10.2010)
- připravit podklady pro sjezd ČNDT - viz bod 4
(Mazal, Převorovský, Kratochvílová)
- zajistit objednávku prostor pro Defektoskopii 2011
(Mazal, říjen 2010)
- vytvořit prezentaci 11.ECNDT
(Mazal, Převorovský, říjen 2010)
- připravit prezentaci nositele ceny ČNDT 2010
(Dubenský, říjen 2010)
- připravit schůzi PS 10 na Defektoskopii 2010
(předsedkyně PS 10, do 5.11.2010)
- svolat schůzi Redakční rady NDT WB
(prezident a p.Turek, září 2010)
- včas informovat prezidenta o seminářích a schůzích
(vedoucí skupin, trvale)

Brno 2010-09-17
Zapsal:
Pavel Mazal

