Zápis z jednání vedení ČNDT, z.s.
Praha, dne 5.5.2016, Eltodo - salonek DC rezidence, cca od 10 hodin
1) prezence, omluveni (Neugebauer, Sekerášová, Koula, Procházka), bez omluvy
Kubinyi…
2) informace z prezidia (Mazal)
- v minulých dnech se podařilo dokončit novou registraci společnosti –
zapsaný spolek. Platí tedy nové stanovy a v oficiálních dokumentech je
nutno uvádět upravený název.
- Slovenská Defektoskopie se konala ve dnech 26. až 28. dubna 2016 ve
Vysokých Tatrách. Konference se zúčastnil jako host prezident společnosti.
- na webu ČNDT byla zveřejněna pravidla pro získání podpory pro mladé
kolegy apod.
3) informace z oblasti normalizace – Ing. Kopec – seznámil členy vedení
s připravovanými překlady norem v období do září 2016. V UNMZ byly k
dispozici omezené finanční prostředky a proto bylo několik norem provizorně
přijato v anglickém znění. Nyní je situace lepší a normy se opět překládají
standardním postupem. Připravuje se překlad souboru norem z oblasti IČ NDT.
Informaci doplnil Ing. J. Svoboda.
4) oblast akreditace a certifikace – problematikou výběru tzv. národního
certifikační pracoviště pro NDT personál se zabývá OS 10. Bohužel předseda
skupiny se zasedání výboru nemohl zúčastnit, a proto závěry jednání přednesl
Ing. Kopec a paní Ulčová. Byl představen návrh pravidel pro hodnocení zájemců
o status národního certifikačního orgánu, který vedení společnosti upravilo.
Návrh bude ještě dále projednán a bude přizpůsoben požadavkům, které
vzejdou ze zasedání ICNDT v Mnichově. Výsledná pravidla by měla být přijata
do sjezdu ČNDT v listopadu 2016.
5) příprava publikací na rok 2016
- bylo dokončeno vydání ročníku 2015 NDT WB a hlavní pozornost je nyní
zaměřena na přípravu anglického čísla NDT WB, které je primárně určeno
k prezentaci na WCNDT v Mnichově. Z tohoto důvodu stále nejsou připraveny
k vydání NDT učebnice, vzniklé v rámci projektu Proqualind. Prezident vyjádřil
značnou nespokojenost se současným stavem, zejména s ohledem na možnost
kontroly z EU a také vzhledem k požadavku na využívání těchto učebnic
certifikačními orgány.
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- postupně se dočerpávají zásoby plakátů k vybraným NDT metodám. Bude
připravena reedice plakátů již existujících a letos musí být připraveny plakáty
pro další dvě metody.
6) informace o dění ve skupinách v období 1. - 4. 2016. Přítomní představitelé
skupin informovali o členských schůzích, které se uskutečnily v uplynulém
období, případně se budou konat v nejbližší době. V některých skupinách jsou
schůze spojeny s odbornými semináři a prezentacemi firem (RS 06 – SÚJB, RS
07 – noví členové z Mendelovy univerzity apod.). V rámci schůzi jsou vybírány
členské příspěvky. Žádné informace nejsou z regionální skupiny 02 – prezident
prověří aktuální stav.
7) prezentace ČNDT na For Industry 2016 (termín 10. - 13. 5. 2016). Byl
projednán harmonogram účasti na stánku a předány volné vstupenky (další
budou k dispozici na stánku ČNDT). Elektronická volná vstupenka je k dispozici
také na webu ČNDT. Firemní členové mohou dodat své prezentační materiály,
které budou umístěny na stánku - zajistí p. Turek.
8) WCNDT 2016 Mnichov (13. - 17. 6. 2016) - ČNDT se podařilo získat
prezentační stánek – tradičně bude vydáno speciální anglické číslo NDT WB,
aktualizován bude prezentační leták, oznámení Defektoskopie atd. ČNDT
uspořádá zájezd na výstavu NDT techniky (15. 6. 2016). Zlevněná vstupenka
bude stát 40 EUR. Cena zájezdu pro účastníka bude cca 1000 až 1200 Kč. Zbytek
nákladů dotuje ČNDT ze zisku ECNDT 2014. Veškerou agendu za ČNDT zajistí
Ing. V. Kratochvílová s Ing. Turkovou.
9) EWGAE 2016 Praha současný stav (V. Svoboda, Mazal). Přípravy probíhají
v souladu s plánem. V současné době je přihlášeno cca 90 odborných
příspěvků.
10) Defektoskopie 2016 – hlavní prezentace akce probíhá zejména pomocí
webu společnosti. Tištěné oznámení je k dispozici pro veletrh For Industry, NDT
WB a pro prezentaci na WCNDT 2016. Hlavním úkolem je nyní zajistit odborné
příspěvky (zejména z oblasti praktických aplikací NDT). Všem představitelům
skupin byla připomenuta nezbytnost zajištění nejméně jednoho příspěvku
z každé skupiny. Vedení společnosti rozhodlo, že autoři, kteří připraví příspěvky
a ústně je přednesou, obdrží autorský honorář. Podobně jako v minulých letech
se vedení společnosti dohodlo, že dva až tři autoři mohou požádat o úhradu
celého vložného. Podmínkou je, že tito autoři požádají o úhradu do konce
července 2016 a do konce srpna zašlou plné texty svých příspěvků. V tomto
případě již autoři nedostanou autorský honorář.
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V rámci přípravy konference byli členové vedení vyzváni k přípravě návrhů na
nositele letošní Ceny ČNDT. Pravidla budou stejná jako v roce 2015. Návrhy
budou předávány prof. Fialovi.
11) Defektoskopie 2017 - zahájení přípravy. Prezident vyzval členy vedení ČNDT
k přípravě návrhů na vhodné místo pro konání konference v roce 2017.
Základními požadavky jsou dostatečné prostory pro konání jednání konference
(sály pro cca 100 a 40 účastníků), prostor pro konání výstavy a dostatečné
ubytovací kapacity v blízkosti konání konference. Návrh místa by měl prezident
dostat do konce července. Výběr se musí uskutečnit v rámci jednání výboru
v září 2016.
12) různé:
- Ing. Převorovský navrhl zahájení přípravy workshopu NDT in Progress 2017.
Vedení ČNDT souhlasí. Příprava této akce bude tentokrát plně v kompetenci
Ing. Převorovského. Základním úkolem bude nejen zachování vysoké odborné
úrovně, ale i mírné ziskovosti akce.
13) termín konání třetí schůze vedení společnosti – předběžně 15. 9. 2016 v
Praze.
Praha a Brno 1.6.2016

Zapsal
Pavel Mazal

Zápis 2/2016 ČNDT

Str. 3

