Návrh zápisu ze schůze výboru ČNDT
čtvrtek 6. 2. 2014, 10.00 hod.
Praha salonek centra Eltodo

Prezence – přítomní dle prezenční listiny, omluveni Feistnerová, Fiala, Kratochvilová, Kusák, Procházka.
1)

Usnesení z minulých schůzí a sjezdu – bylo prověřeno plnění usnesení z minulých schůzí výboru.
Byly realizovány zásadní akce – Defektoskopie 2013 a NDT in Progress 2013. Pokračovala
propagace ECNDT atd. Stále se však nedaří aktivizovat činnost některých skupin – zde by měla být
hlavní náplň činnosti ČNDT!

2)

Defektoskopie 2013 - prezident seznámil přítomné s kladným finančním výsledkem konference.
Program i výstava byly na standardní úroveň. Podle některých účastníků bylo místo konání
zbytečně luxusní a bylo několik stížností na hotel (stravování). Z hlediska organizátorů však nebyl
konstatován žádný problém.

3)

Informace o projektu Leonardo (Mazal) – přestože byly podklady pro překlad dodány ve značném
zpoždění, byl projekt především díky Ing. Kopcovi ukončen v souladu s požadavky nositele
projektu. Všechny texty byly přeloženy a předány do Španělska. Nyní bude nutno provést
korekturu textů a rozhodnout o jejich využití pro potřeby našich defektoskopických odborníků.

4)

Finanční přehled roku 2013 - prezident předal členům vedení společnosti informaci od paní Rážové
s celkovým přehledem příjmů a vydání. Hospodářský výsledek je ovlivněn přípravou konference
ECNDT a spolufinancováním projektu PROQUALINDT. V současné době již byly náklady na ECNDT
přeúčtovány na firmu Guarant. Zbytek podpory projektu PROQUALINDT bude zaslán na účet ČNDT
po schválení řešení projektu.

Členové vedení schválili hospodaření ČNDT v roce
(proti 0, zdržel se 1).

5)

Plán činnosti ČNDT na rok 2014 – Ing. Převorovský připomenul přítomným základní úkoly ČNDT na
rok 2014, které schválil sjezd ČNDT v Olomouci.

6)

Rozpočet ČNDT 2014 - členové ČNDT schválili rozpočet ČNDT na rok 2014. Příjmy i výdaje byly
schváleny na úrovni roku 2013. V letošním roce budou nižší cestovní výdaje. Bude zachována
podpora mladým vědeckým pracovníkům. Většina prostředků bude věnována na podporu účasti
mladých na ECNDT. Vzhledem ke konání ECNDT je však velmi obtížné provést přesnější odhad.
Nicméně předpokládáme kladný hospodářský výsledek.
Zásady rozpočtu byly schváleny jednomyslně.
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7)

NDT Welding Bulletin - aktuální číslo, SI apod. – pan Turek. V blízké době by mělo být vydáno
dvojčíslo 3/4 2013, Problém se získáváním reklam se prohlubuje a bez prostředků za propagaci
nebude možné pokračovat ve vydávání.
Při příležitosti ECNDT by mělo být vydáno další speciální číslo v angličtině. Obdrží ho všichni
účastníci konference. V čísle bude možnost prezentace firemních členů

8)

Informace o oblasti certifikace a ČNDT (APC, Samek) – zástupkyně APC nebyly přítomny. Je
nezbytné dokončit transformaci, která byla započata před rokem.

9)

Informace o stavu přípravy ECNDT 2014 (Mazal, Převorovský)
a)

výstava, sponzoři, prostory (Mazal) – výstava bude zřejmě velmi úspěšná. V tomto okamžiku

jsou všechny dostupné prostory obsazeny a je přihlášeno více než 120 vystavovatelů, podobně je
velmi slušná situace se sponzory
b)

hlavní úkoly na rok 2014 (Mazal) – základem je nyní prezentace konference na veřejnosti

(webová prezentace, časopisy, konference apod.
c)

odborný program (Převorovský) – probíhá registrace autorů a začínají se připravovat

odborné sekce
d)

Defektoskopie a sjezd 2014 (Mazal) – předpokládáme uspořádání konference v rámci ECNDT

ve dnech 9. a 10.10.2014 – cenově na úrovni standardní konference, účastníci budou mít přístup
na výstavu, bude se konat sjezd. Měl by se uskutečnit i společenský večer – je potřeba zajistit
sponzory.
e)

organizační výbor (Mazal). Mgr. Kusák má na starost zasedání ISO, Prof. Pazdera a Ing.

Kořenská zajišťují Defektoskopii. Programový výbor bude nutno rozšířit o další mladé kolegy –
zajistí Převorovský.
f)

úkoly pro vedení ČNDT – propagace na všech úrovních, informovat organizační výbor o

potenciálně zajímavých konferencích, kde by bylo vhodné ECNDT propagovat. Zajistit propagaci ve
firmách atd. atd.
10)

ForIndustry 2014 (15.-17.4.2014)– ČNDT je opět odborným garantem s prezentačním stánkem.
Věříme v pomoc členů vedení společnosti při zajištění účasti na stánku. Bližší informace budou
k dispozici v polovině března (Turek, Mazal).

11)

Normalizace - vydané a připravované normy. Ing. Kopec informoval členy vedení o situaci v CTN.

12)

V únoru mělo být realizováno další školení AT II, které mělo být zajištěno OS 09. Příprava je ve
značném časovém skluzu a snad dojde k realizace v květnu 2014. Podobně neutěšená je situace
s přípravou odborníků pro level III v metodě AT. Členové OS 09 by měli zaujmout stanovisko
k činnosti této skupiny.
2

13)

Informace ze skupin a plány RS a OS na odborné akce v 1. pololetí (všichni). Předsedové skupin
informovali ostatní členy vedení o realizovaných a připravovaných schůzích a seminářích
jednotlivých skupin. Schůze spojené s výběrem příspěvků ve všech skupinách by měly proběhnout
do konce dubna. Prosíme o předání informace vedení ČNDT v dostatečném předstihu. Na všech
schůzích je nutno intenzivně propagovat ECNDT.

14)

Různé - je nutno začít hledat místo na konání Defektoskopie 2015, návrhy by měl výbor dostat na
příští schůzi. Parametry konference budou stejné, jako v minulých letech (prostor pro výstavu- cca
40 stolů, sál pro cca 100 lidí, salonek pro sekci cca 30 lidí, ubytovací kapacita). Také by se měla
zahájit příprava NDT in Progress 2015.

15)

Další schůze se bude konat na přelomu května a června 2014

V Brně 15.2.2014
Zapsal:

Pavel Mazal
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