Zápis z jednání II. schůze výboru ČNDT
dne 31. 5. 2018 – DC rezidence Praha
1) Prezence – přítomni dle prezenční listiny, omluveni: doc. Kořenská (zast. Mgr.
Topolář), ing. Sekerášová (zast. paní Ulčová).
2) Plnění zápisů a usnesení z minulých schůzí – úkoly jsou většinou plněny průběžně,
další projednáno v následujících bodech jednání.
3) Aktivity ČNDT od minulého jednání výboru
a) For Industry 2018 – byla realizována prezentace společnosti na stánku. Jako
každoročně byly předány zájemcům propagační a informační materiály. Počet
návštěvníků veletrhu byl poměrně malý a pro příští rok je potřeba zvážit
efektivitu naši účasti na této akci. Prezident poděkoval několika členům
společnosti, kteří věnovali svůj čas prezentaci ČNDT (zejména panu Turkovi).
b) Akce skupin od minulého výboru – konaly se schůze několika skupin, většinou
spojené s prezentacemi firem, příp. semináři, průběžně se vybírají členské
příspěvky. V Ostravě se konal NDT ples a byl uspořádán dvoudenní workshop
v Čeladné atd.
4) Nadcházející akce ČNDT
a) Je zahájena příprava Defektoskopie 2018, jsou k dispozici přihlášky
individuální a dokončují se přihlášky pro účastníky výstavy. Letos poprvé je k
dispozici elektronický registrační systém, který by měli účastníci využívat
přednostně.
Výbor souhlasí se systémem z loňského roku - všechny RS a OS opět zabezpečí
nejméně jeden odborný příspěvek, zejména z aplikační oblasti. Opět bude
vyplacen autorský honorář, samozřejmě při splnění stanovených podmínek
(příspěvek odevzdaný v termínu a přednesený na konferenci).
Základním úkolem pro všechny je nyní propagace konference při všech
příležitostech.
b) Cena ČNDT – je nutno připravit jména vhodných kandidátů. Návrhy zatím
bude shromažďovat prezident společnosti. Návrhy musí přijít od předsedů
skupin a měly by obsahovat stručnou charakteristiku kandidáta. Je nutno
zohlednit nejen přínos pro obor, ale i pro ČNDT.
Úkol pro všechny členy vedení společnosti.
c) Výstava a doprovodný program – je nezbytné oslovit všechny firmy, které
působí v oboru NDT, aby se zúčastnily výstavy. Ve čtvrtek bude workshop
věnovaný standardizaci a certifikaci (zajistí OS 10). Doprovodný program bude
standardní - společenský večer, večer firem (vzhledem k podmínkám KC
nebude organizován společně). V případě většího počtu zahraničních
účastníků a doprovázejících osob bude zorganizována prohlídka Prahy apod.
Za tuto část odpovídá pan Turek, ubytování a catering zajistí Ing. Turková.

5) Příprava na ECNDT 2018 – delegátem ČNDT je prezident společnosti, společnost bude
prezentovat své aktivity na výstavním stánku E02:04 – NDT WB SI, prezentace
konferencí, propagační materiály atd.
6) Informace o Defektoskopii 2019, NDT in Progress 2019 – byly zahájeny přípravy –
jsou dohodnuty termíny a místa konání. Prezentace bude zahájena na ECNDT 2018.
7) GDPR – projednání postupu, formuláře, souhlasy atd. Zatím nejsou k dispozici
jednotné prováděcí předpisy. Byl omezen přístup ke kontaktům ČNDT. Vlastní
pravidla se postupně dokončují a budou na webu. Odpovědnou osobou bude
tajemnice ČNDT.
8) Kontrola plnění a návrhy dalšího postupu při plnění úkolů Programu ČNDT na rok
2018 – viz materiály sjezdu 2017 a příloha zápisu z minulé schůze. Všichni jmenovaní
v programu seznámili přítomné se situací v jim svěřené oblasti. Podobně budou
prezentovány výsledky i na letošním sjezdu.
Zdůraznit lze zejména oblast propagace defektoskopie na SŠ a VŠ. Zvážit možnosti
spolupráce s „osvícenými“ učiteli, např. uspořádáním setkání apod. Mgr. Topolář
seznámil přítomné členy vedení s organizací workshopů na FAST VUT v Brně.
9) Návrh zástupce ČNDT ve SR APC, z.s. na další období – ČNDT navrhne Ing. Procházku.
Je předpoklad, že v nové správní radě budou i další představitelé společnosti.
Vzhledem k možnému střetu zájmů nebude za ČNDT navrhnut prezident společnosti.
10) Normalizace – současný stav a problémy. Ing. Kopec informoval vedení společnosti o
jednání s Ing. Velátem z agentury ČAS, které se konalo 30. 5. 2018.
11) Publikace – příručky, plakáty atd. Pan Turek informoval přítomné o špatné situaci
v této oblasti. Reálně hrozí, že bude ukončeno vydávání NDT WB v současné podobě.
Stále není ukončen ročník 2017. Bude ale vydáno mimořádné anglické číslo pro
ECNDT 2018. Návrh řešení připraví p. Turek a Ing. Převorovský (předseda ediční rady).
12) Velké zpoždění má vydávání NDT příruček, což způsobuje dalekosáhlé důsledky
v oblasti MRA. Byla přislíbena částečná náprava situace do schůzky OS 10 v červnu a
následně do další schůze výboru v září. Odpovídá p. Turek, Ing. Kopec a Ing.
Neugebauer.
13) Plakáty – do Defektoskopie 2018 bude připravena reedice vybraných plakátů. Stále
trvá úkol pro přípravu nových plakátů z oblasti UT, IČ NDT a AE.
14) Aktivity skupin v průběhu června a prázdnin. Připravují se schůze OS 09 a 10, které
proběhnout v červnu 2018.
15) Různé - o podporu účasti na konferenci EWGAE 2018 v Senlis (Francie) požádal Ing.
Martin Dráb z OS 11. Žádost předložil a doporučil předseda OS 11. Výbor s úhradou
vložného souhlasí.
16) Termín další schůze – předběžně vyhovuje termín 6. 9. 2018 v Praze.

Text zapsal dne 25. 6. 2018
Pavel Mazal

