Zápis ze 2. schůze výboru ČNDT
Praha 20. červen 2013
Prezence - omluven Doc. Dubenský (zastupuje Ing. Porkert), Ing. Paterová (zastupuje Ing. Procházka), Ing.
Koula (zastupuje Ing. Samek).
1.

Kontrola plnění úkolů z předchozích schůzí

2.

Aktivity ČNDT v období od minulé schůze – přehled
- Podáno řádné daňové přiznání
- Certifikace, jednání s APC (viz dále)
- Oblast normalizace, CTN (viz dále – společně s Ing. Kopcem)
- Projekt PROQUALIND (viz dále s Ing. Kopcem)
- Veletrh ForIndustry 2013 – poděkování zúčastněným
- Příručka NDT – již je distribuována a je o ni velký zájem
- Zasedání BoD a GA EFNDT ve Vídni – mělo by se zapojit více členů ČNDT do přípravy ECNDT
- Schůze RS a OS - proběhla výměna průkazů. Předsedové skupin, kteří dosud nezaslali databázi,
měli by tak učinit neprodleně.
- úkol: předsedové RS+OS
- Příprava ECNDT a Defektoskopie 2013 (viz dále)

3.

TECH MAGAZÍN – zástupce vydavatele připomněl význam časopisu pro technickou veřejnost. Do
příštího vydání se připravuje příloha věnovaná speciálně nedestruktivnímu zkoušení. Mimo informací
o konání konferencí, měla by tato příloha obsahovat i články o novinkách v metodách NDT. Nejzažší
termín pro podání článku (nebo reklamy) je 15.7. (úplně nejzazší 28.7.)

4.

Informace o změnách ve vedení TUV Nord Czech s.r.o. – Ing. Jan Weinfurt – nový jednatel
společnosti. Jednou ze změn je jmenování Ing. Chvosty – ředitelem pro výrobkovou certifikaci (místo
pana Válka). Firma je otevřená pro další spolupráci s ČNDT. Současně byl výbor informován, že
firma se přihlásila mezi sponzory XIth ECNDT v Praze.

5.

Oblast normalizace, činnost CTN - Ing. Kopec podal zprávu o nových normách z oblasti NDT, které
vyšly v roce 2013. Dosud vyšly 2 a dalších 6 je momentálně rozpracováno. Pokud někdo obdrží návrh
normy k připomínkování NESMÍ zveřejňovat obsah této normy.
Počet nových norem narůstá a kapacitně není možné, aby je zpracovával pouze Ing. Kopec. Je
nutné, aby někdo s Ing. Kopcem spolupracoval, zejména v oblasti překladatelské.
Ing. Procházka informoval o přístupu UNMZ, kdy on by rád spolupracoval při vydávání norem, ale
UNMZ mu nechce vydat heslo k přístupu do databáze UNMZ, protože už jeden pracovník z jeho firmy
heslo má a další zaměstnanec stejné firmy už nemá nárok.
Ing. Mazal navrhuje, aby se Ing. Kopec stal kooptovaným členem výboru za CTN bez práva
hlasování.
13 – pro 0 – proti 0 – se zdrželi
Úkol pro všechny – každá skupina by měla navrhnout alespoň jednoho člověka, který by při
překládání norem spolupracoval.
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6.

Stav řešení projektu PROQUALINDT – cílem projektu je překlad NDT učebnic. Projekt objemově
velmi narostl. Ve dnech 7. a 8.3. se konalo zasedání řešitelů v Praze. Projekt má tříměsíční skluz a
byl prodloužen do konce roku. Vzhledem k objemu textu k přeložení je nutné, aby na překladech
z AJ, spolupracovalo více lidí. Na webu ČNDT je odkaz na oficiální stránky projektu.
Úkol pro všechny – každá skupina by měla navrhnout alespoň jednoho člověka, který by při
překládání spolupracoval. – SPĚCHÁ, proto co nejdříve. V průběhu července se uskuteční
jednání české části kolektivu řešitelů.

7.

Příprava Defektoskopie 2013
- předány vytištěné přihlášky
- rozeslat členům RS+OS informaci o dostupnosti přihlášek

úkol: předsedové RS+OS

- výbor byl informován o sponzorech, pokud by měl někdo další zájem sponzorovat, bude vítán
- aktivní propagace mezi členy i mimo ČNDT apod.

úkol: všichni

- firemní večer – organizací byla pověřena RS06
- vyzvané příspěvky – zatím máme 2 příspěvky (další očekáváme do konce 7/2013)
(Ing. Procházka: Výhody UZ metod při interpretaci výsledků + Ing. Porkert: Nové normy pro
digitální RT), dále se přihlásil Ing. Kopec s příspěvkem "K čemu normy?".
- každá skupina zajistí nejméně 1 odborný příspěvek

úkol: předsedové RS+OS

8.

Vyhlášení Ceny ČNDT na rok 2013 – Doc. Dubenský se ze zdravotních důvodů vzdal funkce
koordinátora udělování této ceny. Nově jmenovaným koordinátorem je Prof. Jaroslav Fiala, informace
a formulář budou na webu ČNDT. Návrhy budou zasílány na adresu prezidenta společnosti.

9.

NDT in Progress 2013 – 7.- 8.11.2013 – bohužel významně koliduje s konáním Defektoskopie.
Workshop připravují kolegové z IZfP v Drážďanech. Web spravuje ČNDT a odkaz je na stránkách
ČNDT.

10.

Defektoskopie 2014 – způsob realizace v rámci ECNDT – Je uvažováno dvoudenní vložné pro
účastníky „české sekce konference“ – Defektoskopie 2014. Úkol pro všechny členy vedení promyslet organizaci (samozřejmě nemůže dojít k narušení organizace ECNDT)

11.

ECNDT 2014 informace o stavu příprav
- prezentace – Ing. Převorovský navštívil s podporou ČNDT 3 konference, kde propagoval ECNDT
(Singapur + Francie + Švýcarsko)
- Doc. Mazal prezentoval konferenci na dalších akcích, kterých se letos účastnil
(Slovinsko + Moskva + Drážďany + Rumunsko)
- pokud se někdo chystá na zahraniční konferenci a je ochoten prezentovat ECNDT, může mu
ČNDT uhradit část nákladů na cestu.
- sponzoři – další sponzoři jsou vítáni
- vystavovatelé – prostor původně určený pro výstavu už byl vyčerpán, proto se musel rozšířit o
další prostory
- je k dispozici nová verze propagačního CD, které je určeno především pro zahraniční společnosti,
sponzory apod. – vše co je na CD je samozřejmě dostupné i na webu konference
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- nový web, přihlášky – během 14 dnů bude zprovozněno
12.

Tiskoviny pro letošní rok
- brožurka o NDT – předána a probíhá další distribuce.
- v přípravě plakát AE, mělo by se začít pracovat na plakátu UT

13.

Časopis NDT Welding Bulletin – současný stav a perspektivy
V současné době poklesl zájem jak o inzerci, tak o odborné články na minimální úroveň, takže je
téměř nemožné pravidelně vydávat číslo časopisu. Proto vyjde číslo 3+4/2012 jako jedno – během
příštího týdne. Po několikaletém úsilí o zařazení mezi recenzované časopisy byly vydány nové
podmínky, o kterých jsme nevěděli, tudíž je opět nesplňujeme. Přesto příprava bude pokračovat.

14.

Situace v APC – příprava Valné hromada APC, návrh stanov
V rámci jednání výboru proběhla poměrně rozsáhlá diskuze k problematice nových stanov APC, které
by současně mělo rozšířit svůj název na Česká společnost pro NDT - Asociace pro personální
certifikaci. Návrh stanov byl členům výboru předán velmi pozdě a neproběhla k němu širší předběžná
diskuze. Důsledkem je, že některé body stanov jsou nejasné. Zejména není jasný jejich dopad na
současnou činnost ČNDT.
a) Z tohoto důvodu výbor ČNDT zatím nesouhlasí s tím, aby společnost ČNDT, za současné situace,
propůjčila společnosti APC název Česká společnost pro nedestruktivní testování. Jednání by mělo
pokračovat, nejasnosti je nezbytné specifikovat a podat k nim výklad. To však vyžaduje čas.
8 – pro 4 – proti 1 – se zdržel
b) Výbor ČNDT (člena APC) souhlasí s navrhovaným zněním stanov.
3 – pro 6 – proti 4 – se zdrželi
Výbor ČNDT zavazuje statutárního zástupce ČNDT, který se zúčastní valné hromady APC, aby
nepodpořil stanovy APC v předloženém znění.
10 – pro 1 – proti 2 – se zdrželi

15.

Očekávané akce ČNDT v následujícím čtvrtletí

16.

Připravované semináře, prezentace ČNDT, další informace ze skupin, odvody, různé atd.

Brno 20.6.2013
Zapsala Ing. Kratochvílová,
upravil Doc. Mazal
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