Zápis ze III. jednání výboru ČNDT
16.6.2005
1) Prezence: přítomni dle prezenční listiny, omluven Prof.Fiala
2) Kontrola usnesení z minulých jednání výboru
a)Některé skupiny dosud neposílají originály účetních dokladů paní Rážové. Nutno okamžitě sjednat
nápravu a každý měsíc (cca do 15. dne měsíce) posílat originály účetních dokladů, popř. podat
zprávu, že žádné doklady nebyly pořízeny.
b)OS10- viz bod.7
c) Sponzoři Defektoskopie 2005 – v letošním roce se podařil zajistit uspokojivý počet sponzorů,
nicméně další sponzoři jsou samozřejmě vítáni.
d)2.oznámení Defektoskopie 2005 – úkol splněn, bylo rozesláno všem předběžně přihlášeným
zájemcům a loňským účastníkům.
e)viz bod 11
f) viz bod 13
g) průběžně předávat vedení společnosti informace o všech akcích – plněno průběžně
h) katalogy fir. členů – splněno

3) Činnost vedení od minulé schůze
a) MACH 05 – poděkování všem kolegyním a kolegům, kteří se zúčastnili na stánku. Ve srovnání
s jinými asociacemi byl náš stánek nejlépe reprezentován. Celkově se úroveň i návštěvnost na
této výstavě zlepšila.
b) Zasedání ČIA v Brně (8.6.2005) – konalo se na FAST VUT v Brně. Zaměřeno bylo na MPZ NDT
pracovišť.

4) Konference DGZfP – Doc. Dubenský
Výtah přednášek je k dispozici v naší knihovně, seznam bude umístěn na webové prezentaci ČNDT.
Z jednání vyplynulo, že ČNDT a DGZfP mají nadstandardní vztah.
Na této konferenci nebyla výstava, prezentace firem probíhala formou posterů.

5) Konference COFREND – Doc. Mazal
V letošním roce to bylo poprvé, co byl pozván náš delegát do tuto konferenci a bylo
mu hrazeno vložné. V NDT WB bude zpráva z této konference. Na CD jsou k dispozici příspěvky +
sborník (ve francouzštině). Doprovodná výstava byla klasická – cca 50 stánků. Zajímavostí je, že na
této výstavě vystavovaly firmy ČR (FOMA Bohemia a STARMANS electronics).

6) BoD EFNDT ve Stockholmu
Z tohoto jednání vyplynulo, že BoD jednomyslně podporuje konání 10. konference EFNDT
v Moskvě. O uspořádání této konference máme zájem a již jsme učinili řadu kroků v přípravách na
výběrové řízení. Vzhledem k tomu, že BoD nemá mandát k tomuto rozhodnutí a cítíme se být
poškozeni tímto prohlášením, budeme na to reagovat otevřeným dopisem všem členským
společnostem EFNDT.
Výbor rozhodl pokračovat v přípravách podkladů pro hlasování ve Vídni
(11 pro, 0 proti, ostatní se zdrželi)

7) OS10
Mgr. Růžička se jednoznačně vyjádřil, že skupina OS10 má zájem pokračovat v činnosti. Učinili
několik nápravných opatření. Členská schůze proběhla 14.6.2005. Členové zvolili nový výbor a
odsouhlasili plán činnosti. Ještě v letošním roce plánuje OS10 uspořádání min. 2 seminářů. Pokusí
se rozšířit členskou základnu.
Výbor ČNDT u uspokojením bere na vědomí obnovení činnosti této skupiny s tím, že legislativní
náležitosti budou dány do pořádku neprodleně.

8) Ekonomické záležitosti
viz bod 2a
V nejbližší době dostaneme od banky mechanickou čtečku karet.
V současné době jsou uhrazeny všechny platby za Defektoskopii 2004, za firemní členství i za
prezentace v katalogu firemních členů. Nemáme žádné závazky ani pohledávky.

9) NDT in Progress 2005
Cca 50 přihlášených účastníků. Byly rozeslány závazné přihlášky.
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DEFEKTOSKOPIE 2005
Výbor odsouhlasil variantu přihlášky na výstavu, kde vložné bude zahrnuto do základního poplatku.
Po vytisknutí budou přihlášky rozeslány loňským vystavovatelům, popř. novým zájemcům.
Firemní večírky se budou konat 8.10.2005 a budou soustředěny do prostor klášteru Louka.
Zástupcům firem bude nabídnuta možnost účastnit se zasedání výboru v září ve Znojmě s tím, že
mohou být dohodnuty detaily přímo na místě.

10) Podpora účasti na konferencích
Výbor obdržel 3 žádosti:
Ing. Michal Matýsek – student PhD. VUT v Brně FAST - studentské vložné NDT in P
Doc. Leonard Hobst - VUT v Brně FAST - 50% účastnické vložné NDT in P
Ing. Marta Kořenská - VUT v Brně FAST - 50% účastnické vložné konf. ve Slovinsku
-

vzhledem k finanční situaci společnosti výbor všechny žádosti schválil (proti 0, 1 se zdržel)

11) Cena ČNDT
Komise obdržela 1 návrh:
Prof. Ing. Bohumil Míšek, DrSc.
Výbor jednomyslně schválil udělení ceny navrženému kandidátovi.

12) Defektoskopie 2006
Výbor zatím obdržel pouze 1 návrh – hotel Labe Pardubice.
Tento bod bude odročen na příští zasedání výboru. Úkol pro všechny – vytipovat další vhodná místa.

13) Zprávy ze skupin
OS 09 – 17.6.2006 pořádá v Eltodu otevřené zasedání skupiny na téma učebních textů pro AE.
OS 09 – ve dnech 13. - 15.05.05 se uskutečnil v Peci pod Sněžkou seminář na téma Pokroky v AE.
RS 02 – pořádala v Praze prezentaci na téma všeobecné problematiky týkající se NDT.

14) Různé
a) V letošním roce, ačkoliv termín byl do konce dubna, nezaslali databázi členů předsedové skupin
RS 02, OS 09, OS 10, OS 11.
b) Doc. Dubenský informoval o vývoji prací na učebnici NDT a požádal členy výboru o spolupráci
při realizaci kapitoly o praktickém používání NDT – odborné materiály, fotografie apod.
c) 26.10. pořádá Západočeská Univerzita v Plzni seminář na téma Nedestruktivní diagnostika
parních turbín. Kontakt na pořadatele případným zájemcům předá Ing. Veselá, PhD.
d) Každá skupina by se měla na Defektoskopii 2005 prezentovat alespoň jedním příspěvkem.

15) Příští schůze výboru se uskuteční 8.-9.9.2005 ve Znojmě v hotelu Dukla. Předpokládaný
začátek bude cca v 15.00 hod.

Úkoly pro členy vedení ČNDT:
a) Průběžně předávat originály veškerých účetních dokladů paní Rážové
– předsedové skupin
b) Průběžně předávat vedení společnosti informace o všech akcích
c)
d)
e)
f)
g)

Upravit a rozeslat otevřený dopis členským společnostem EFND
Legislativně dořešit znovuobnovení činnosti skupiny OS10
Tisk + rozeslání firemních přihlášek na výstavu při Defektoskopii 2005
Vytipovat místo pro konání Defektoskopie 2006
Zajistit příspěvky na Defektoskopii 2005

V Praze 16.6.2005
Zapsala:
Dagmar Kratochvílová
Schválil
Pavel Mazal
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– předsedové skupin
– prezidium
– předseda OS10
– p. Turek
– všichni členové výboru
– předsedové skupin

