Zápis z jednání Výboru ČNDT č. 1/2005
konaného 27.1.2005 v Praze – zkrácená verze
Přítomni: dle prezenční listiny; omluveni: Ing. Vodrážková, Ing. Porkert (RS 02), Ing. Regazzo (OS 14)
bez omluvy: OS10
a) Zahájení, prezence,
Úkoly z minulého jednání výboru – plněno průběžně dle bodů programu
b) Defektoskopie 2004
Počet účastníků přesáhl 200.
Reakce vystavovatelů byly vesměs velmi příznivé (budou uveřejněny v příštím čísle NDT WB). Kladně byla
hodnocena možnost výběru stánku – stolu. Připomínky byly na kouření ve výstavním sále, špatnou možnost
občerstvení apod. Dobré bylo umístění přednášek – nebyly ničím rušeny.
Autorský honorář byl vyplacen jen autorům, kteří dodrželi všechny termíny – motivace. Pozdě došlé
příspěvky neúměrně zvyšují pracnost zpracování a proto by tento postup měl být zachován i při dalších
konferencích.
Celkově byl organizační výbor značně nespokojen s nesolidním jednáním managementu hotelu Harmony.
Poněkud nepříjemným jevem byla slabá účast na sjezdu ČNDT. Z 90 přítomných členů ČNDT na konferenci
se sjezdu účastnilo 57.
c) Defektoskopie 2005
Organizační výbor a odborný výbor budou jmenovány na příští schůzi výboru – nutno si promyslet kandidáty
– podmínkou je ochota ke skutečně účinné pomoci.
Vzhledem k umístění konference v blízkosti hranic s Rakouskem, naskýtá se možnost spolupráce
s rakouskou společností při této akci.
d) NDT in Progress 2005
Do dnešního dne přišlo asi 25 příspěvků a je přihlášeno přibližně 30 účastníků.
Optimální počet je cca 60 účastníků. Je nutno dále zintenzivnit propagaci workshopu a pokusit se získat
sponzory pro pořádání společenského večera.
e) Databáze členů
Databáze členů ČNDT je průběžně aktualizována. V současné době jsou problémy pouze se skupinami OS02
a RS10, některé další skupiny musí co nejdříve předat stav k 31.12.2004.
f) Ekonomické záležitosti
Na návrh prezidenta byla projednána možnost sestavení základního rozpočtu ČNDT na rok 2005. Na základě
čerpání z roku 2004 byl navrhnut následující rozpočet:
ROZPOČET NA ROK 2005:
PŘÍJMY:
100-200 tis. Kč Defektoskopie 2005
230 tis. Kč
Firemní členství (16 fir.členů po 15.000,- Kč)
50 tis. Kč
Odvody členských příspěvků se skupin
380 – 480 tis. Kč
CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE (limitní hodnoty):
15 tis. Kč
Cena ČNDT
175 tis. Kč
Provozní náklady + dohody (odměny ekonomka a tajemnice)
100 tis. Kč
Cestovné
170 tis. Kč
Publikační činnost (katalog fir.členů, podpora RS a OS)
40 tis. Kč
Podpora aktivní účasti mladých NDT pracovníků na konferencích
500 tis. Kč
CELKEM VÝDAJE
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Návrh rozpočtu byl jednomyslně schválen.
g) Postup při úpravě struktury společnosti.
OS14 – tato skupina nevykazuje prakticky žádnou činnost a nemá členy. Bude osloven výbor OS s návrhem
na projednání možnosti jejího zrušení.
- jednomyslně schváleno
OS10 – předseda skupiny a vedení firmy ATG budou osloveni dopisem upozorňujícím na nové stanovy
s žádostí na kontakt na členy s tím, že výbor ČNDT navrhuje zrušení skupiny a žádáme o stanovisko.
Dořešení bude provedeno na dubnové schůzi výboru.
- jednomyslně schváleno
Viceprezident ČNDT přednesl návrh na oslovení společnosti ATG s nabídkou firemního členství náhradou
za případné zrušení OS 10. President upozornil, že firma ATG již byla firemním členem a členství bylo
ukončeno vzhledem k neplnění základních povinností.
h) Nový firemní člen
Prezident společnosti obdržel přihlášku firemního člena ČNDT od slovenské firmy SlovaTest, spol. s r.o.
Firma SlovaTest, spol. s r.o. byla jednomyslně přijata za firemního člena ČNDT a tato skutečnost bude na
náklady ČNDT uveřejněna v NDTWB.
i) Cena ČNDT
Byla vyhlášena soutěž o udělení ceny ČNDT v roce 2005 a to za stejných podmínek jako v roce 2004. Výzva
a formuláře budou zveřejněny na webové prezentaci ČNDT. Za organizaci výběru odpovídá Doc. Dubenský.
- jednomyslně schváleno
j) Podpora účasti mladých členů na konferencích
Na webových stránkách bude umístěno oznámení o uvolnění částky na podpora aktivní účasti mladých členů
na konferencích s výzvou k podávání přihlášek do soutěže na příspěvek na vložné do 30.dubna 2005.
Podmínkou je opět přijetí příspěvku a potvrzení o zabezpečení zdrojů pro úhradu dalších nákladů
- jednomyslně schváleno
k) Publikační činnost
NDT WB – tento časopis má cca 3x více stránek než podobné v zahraničí. 20-25% tvoří placené (reklamní)
stránky, bez kterých se vydavatel neobejde. Snížit počet odborných článků je také problematické. Zmenšit
rozsah časopisu je možné jen cestou zmenšení písma apod., to však vyžaduje dražší techniku výroby a bylo
by to neefektivní.
Je snaha o rozšíření o obor mechanického zkoušení. Naskýtají se zde i nové šance oslovit inzerenty z okruhu
této odbornosti. Bude kontaktována profesní společnost sdružující mechanické zkušebny a laboratoře. Je
nutno získat kontakt na její představitele.
Katalog firemních členů – bude vydán nákladem cca 2000 ks. Tento katalog bude zaměřen na prezentaci
ČNDT a našich firemních členů směrem do zahraničí. Součástí by měly být i stanovy ČNDT. Katalog
budeme prezentovat na konferencích na Slovensku, Německu, ve Francii, na konferenci NDT in Progress,
Defektoskopii a pod. Katalog by měl být přílohou NDT WB. Předběžná uzávěrka příspěvků (nejlépe českoanglických nebo anglických) je 15.2.2005. Všichni firemní členové budou začátkem února znovu
informováni
Dále budou vydány sborníky Defektoskopie 2005, NDT in Progress 2005 a měla by být připravena
přehledová kniha prof. Ptáčka o nedestruktivním zkoušení.
k) Různé
- Ing. Jana Veselá, PhD. informovala o jednání certifikační rady APC.
- Žádost skupiny RS07 a OS12 o příspěvek na platbu sborníku 2.workshopu NDT 2004.
- Ing. Svoboda informoval o semináři Pokroky v AE, který se bude konat ve dnech 13.-15.5.2005
v Janských lázních
- Výbor schválil příspěvek ve výši 15.000,- Kč. Každá skupina dostane 1 výtisk. Do budoucna by však
skupiny měly usilovat alespoň o částečnou úhradu publikačních nákladů z minimálního vložného na
odborné akce.
- jednomyslně schváleno
- Pan Solnař informoval přítomné o změně sídla firemního člena ČNDT. Informace bude zveřejněna
na webové prezentaci ČNDT.
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Vzhledem k prezentaci firmy GE v Praze dne 14.4. 2005 se další schůze ČNDT se bude konat
v pátek 15.4.2004 v Praze

Úkoly pro členy vedení ČNDT:
(1)

Kontaktovat odborníky NDT v Rakousku s nabídkou uspořádání společného semináře v rámci
Defektoskopie 2005. Případně alespoň kontakty předat na prezidium - každý kdo má kontakty

(2)

Prezentovat konferenci NDT in Progress 2005

- všichni členové výboru

(3)

Oslovovat potencionální sponzory NDT in Progress 2005

- všichni členové výboru

(4)

Aktualizovat databázi členů + odvod příspěvků

(5)

Oslovení skupin OS10 a OS14(viz bod g)

- prezidium

(6)

Připravit další ročník Ceny ČNDT

- Doc. Dubenský

(7)

Oslovení Asociace mechanických zkušeben

(8)

Zveřejnit informaci o možnosti podpory mladých pracovníků

- předsedové RS a OS, kteří ještě nesplnili

- redakční rada NDTWB a prezident ČNDT
- prezident

Zapsala: Dagmar Kratochvílová
Brno 28.1.2005
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Schválil: Pavel Mazal
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