Zápis z II. schůze výboru ČNDT, z.s.

-

dne 13. 06. 2019 – DC rezidence Praha
10.00 hod.
Prezence, omluvy apod.
(omluvena Ing. Sekerášová – zdravotní problémy, zast. pan Vondrášek)

-

Kontrola plnění zápisů a usnesení z minulých schůzí. Bohužel dosud nebyl předán již
několikrát slíbený originál Usnesení sjezdu ČNDT z roku 2018. Ostatní viz další
jednání.

-

Aktivity ČNDT od minulého jednání výboru
o Konference 3rd MMM – Ing. V. Svoboda informoval vedení o průběhu
3rd MMM konference. Přes velmi krátký termín od počátku organizace byla po
obsahové a společenské úrovni uspořádána velmi dobrá konference se
spokojenými účastníky z řady zemí světa.
o Prezident vyjádřil velké uspokojení s výsledky konference, zejména po
finanční stránce. Poděkoval Ing. Evě Svobodové za organizační práci.
Prezident navrhl a vedení společnosti schválilo odměnu Ing. Svobodové
z finančního přebytku. Současně však zazněla výtka na mizivý zájem
potenciálních českých uživatelů metody magnetické paměti materiálů, kteří
opět nevyužili přítomnost špičkových světových odborníků z této oblasti.
o Zástupce RS 06 zhodnotil průběh workshopu, který se konal 16. až 17. dubna
2019 v hotelu Ostravice.
o Zástupkyně RS 07 informovala o členské schůzi této regionální skupiny, která
byla opět spojena s odborným workshopem. Schůze byla volební a bylo
zvoleno nové vedení – předsedou je nyní – prof. Pazdera. Členové vedení
společnosti poděkovali doc. Kořenské za dlouholetou práci pro ČNDT.
o Představitelé RS a OS informovali přítomné o schůzích skupin, které se konaly
v období od minulé schůze výboru, prezident vyzdvihl aktivitu RS 2, která
připravila další odbornou exkurzi, spojenou s členskou schůzí (Kvasiny).
Skupina by na příští schůzi výboru, měla přednést informaci o stavu možného
sloučení s OS termografie.
o Výtka naopak zazněla na malý zájem o videa, která Mgr. Topolář připravil na
stránky ČNDT. Chybí videa z NDT praxe atd.
o Prezident se v uplynulém období zúčastnil jednání ČIA (11. dubna), zasedání
GA EFNDT v Lisabonu a konference DACH ve Friedrichshafenu. O všech těchto
akcích byla podána stručná informace.

-

Časopis NDT WB 2019 a příspěvky ze skupin. Pan Turek opět informoval o naprosto
nedostatečné podpoře ze strany skupin – nedodávají příspěvky, nepomáhají se
zajištěním inzerce atd. Tedy jednoduše řečeno – není co tisknout a není ani za co.
Zatím byl vydán pouze doplněk čísla 1/2019 – sborník abstraktů z konference MMM.

Poslední šance poslat informace je do pátku 14. 06. 2019. V pondělí (17. 06. 2019)
půjde celé číslo do tiskárny. Vydání dalšího čísla se předpokládá před 10.
workshopem NDT in Progress.
-

Nadcházející akce ČNDT
o NDT in Progress 2019 (odpovídá Převorovský). V současné době je přihlášeno
cca 13 účastníků. Je nezbytné zintenzivnit propagaci mezi odbornou veřejností
jak v zahraničí, tak především v ČR. Není možné se spoléhat jen relativně
spokojené na účastníky z minulých ročníků workshopu. Je nutné získat další,
zejména mladé zájemce o aktivní účast.
o Defektoskopie 2019 (odpovídá Mazal). Současný stav organizace odpovídá
aktuálnímu datu a zvyklosti defektoskopické veřejnosti řešit vše až na
poslední chvíli. Komplikací je, že hotel chce platbu za celou akci již v předstihu
před zahájením akce. Tuto situaci se prezident snaží vyřešit. V současné době
jsou známi tři partneři konference – Olympus (generální), Testima a Yxlon
(partneři). Prezident vyzval všechny přítomné, aby se pokusili oslovit i další
potenciální partnery. Přihlášky o oznámení jsou k dispozici a přítomní je
dostali k dispozici.
o Podpora autorů příspěvků v roce 2019 – vedení společnosti schválilo stejná
pravidla jako v roce 2018 (800 Kč za příspěvek odevzdaný v termínu a
přednesený na konferenci). Přítomným byl připomenut závazek na zajištění
nejméně jednoho odborného příspěvku z každé skupiny.
o Výstava a doprovodný program – přihláška bude připravena do konce června,
pravidla budou v podstatě shodná s loňským rokem – odpovídá p. Turek.
o Cena ČNDT příprava – členové vedení ČNDT byli vyzváni, aby na další schůzi
připravili návrhy. Pravidla budou opět shodná s loňským rokem.
o Letošní sjezd bude volební a proto je nutné připravit návrhy na kandidáty do
prezidia společnosti. Pro zajištění akceschopnosti je nezbytné prezidium
výrazně omladit. Úkol pro všechny – návrhy podávají RS a OS.

-

Příprava Defektoskopie 2020 – zástupce RS 06 představil předběžnou nabídku na
pořádání konference v Beskydech. Je nutné ještě doplnit základní cenovou nabídku.
O místě konání se bude rozhodovat na další schůzi vedení společnosti. V minulosti byl
podán velmi předběžný návrh na konání v Ústí nad Labem, zájem projevil i hotel
Holiday Inn v Brně a telefonicky se ozvali zájemci z Dolní Moravy. Přivítáme i další
nabídky. Všichni navrhovatelé místa pro pořádání 50. konference ČNDT musí připravit
základní informaci, ve které budou specifikovány prostorové možnosti dané lokality
(zejména pro pořádání výstavy) a předběžná cenová nabídka. Konference by se měla
konat v termínu 3. až 5. 11. nebo 10. až 12. 11. 2020. Tyto informace by měly být
předány prezidentovi ČNDT v dostatečném předstihu před konáním další schůze
výboru.
Odpovídají zájemci o pořádání akce a prezident

-

2nd ENDT&CMD Praha 2021 – prezident zahájil jednání s firmou Guarant Int., která by
měla být základním pořadatelem celé akce. Dnes proběhlo další jednání, kde byly
projednány požadavky na grafiku, příprava základního oznámení, propagace akce atd.
Členové výboru souhlasili s pověřením Mgr. Libora Topoláře, Ph.D. jako dalšího
odpovědného představitele ČNDT, z.s. tak, aby byla zachována kontinuita přípravy.
Základním úkolem v této chvíli je vytvoření organizačního výboru akce a příprava
prvního oznámení.
Odpovídá Mazal a Topolář

-

Normalizace – současný stav a problémy shrnul Ing. Kopec. Základní problém je stále
v oblasti financování ze strany ČAS. Na naší straně pak nedostatečná aktivita členů
TNK 80. Na Defektoskopii bude připravena aktualizace přehledu platných norem –
doplněk přehledu z roku 2017.
Odpovídá Ing. Kopec

-

Kontrola plnění a návrhy dalšího postupu při plnění úkolů Programu ČNDT na rok
2019 – viz sjezd 2018. Zůstávají stále problémy s aktivitou představitelů společnosti
v publikační oblasti, příprava plakátů (do Defektoskopie musí být připraveny plakáty
AE, UT apod.). Stále nejsou splněny sliby na dokončení příruček z oblasti UT a ET! Zde
je zcela nezbytné dokončit tisk příruček, jejichž prodej by měl vylepšit finanční situaci
společnosti.
Úkol pro všechny zájemce o pomoc

-

Aktivity skupin v průběhu června a prázdnin. Členská schůze RS 05 se bude konat
3.7.2019 v Hradci Králové za prezidium se zúčastní viceprezident. Další akce nejsou
zatím plánovány.

-

Různé – přítomní diskutovali další aktuální problémy činnosti společnosti. Ing. V.
Svoboda požádal vedení o schválení příspěvku na vložné na konferenci 9 th Int. Conf.
on AE v Chicagu. Výbor souhlasí s podmínkou, že na místě bude prezentována
konference ČNDT v roce 2021.

-

Termín další schůze - 12. 09. 2019 od 10h – Praha, předpokládáme opět jednací
místnost DC Rezidence.

Brno 15. 06. 2019
Pavel Mazal

