Předběžný program jednání schůze výboru ve dnech 13. a 14. 9. 2017
Kino Svět Chomutov
Začátek jednání cca v 16 hodin (středa) a 9 hodin (čtvrtek)
Prezence
1) Plnění úkolů z minulých schůzí (zápisy viz web ČNDT) a plnění plánu činnosti na rok 2017 (většina viz
další body).
prezidium
2) Činnost vedení ČNDT od minulé schůze, schvalování podpor mladých odborníků, propagace
konferencí atd.
Mazal
3) Informace o stavu přípravy workshopu NDT in Progress
Převorovský
4) Defektoskopie 2017 - úkoly pro členy vedení ČNDT, stav přípravy, program, informace o propagaci
na úrovni RS a OS a plnění úkolů při přípravě odborného programu, odborný workshop, předávání
informací ve skupinách
Mazal a všichni
5) Cena ČNDT návrhy, stanovit pořadí kandidátů, určit osobu odpovědnou za přípravu –
všichni
6) Příprava volebního sjezdu (kandidáti do prezidia - alespoň 10 mladých, aktivních, ochotných věnovat
volný čas společnosti atd., však to znáte …)
všichni
7) Další podklady, které bude nutno na sjezd připravit – hlavně návrh činnosti. Mohl by se konečně lišit
od předchozích – náměty od všech. Poznámky pro zprávu o činnosti za rok 2017
všichni
8) Místo konání Defektoskopie 2018 – máme několik návrhů na konání konference v Praze a nabídku
na České Budějovice – bude nutné účastníky seznámit s podmínkami
předkladatelé návrhů
9) NDT studijní příručky – stav a další postup jejich aplikace
Turek, Neugebauer, Mazal
10) Informace ze skupiny OS 10 a postup přípravy tzv. národního certifikační pracoviště pro NDT
personál viz citace bod 4 zápisu schůze ze dne 5. 5. 2016 (a) a bod 8 zápisu ze dne 22. 9. 2016 (b):
a) "oblast akreditace a certifikace – problematikou výběru tzv. národního certifikační pracoviště pro NDT personál se
zabývá OS 10. Bohužel předseda skupiny se zasedání výboru nemohl zúčastnit, a proto závěry jednání přednesl Ing.
Kopec a paní Ulčová. Byl představen návrh pravidel pro hodnocení zájemců o status národního certifikačního
orgánu, který vedení společnosti upravilo. Návrh bude ještě dále projednán a bude přizpůsoben požadavkům, které
vzejdou ze zasedání ICNDT v Mnichově. Výsledná pravidla by měla být přijata do sjezdu ČNDT v listopadu 2016."
b) Informace ze skupiny OS 10 a příprava kritérií pro výběr tzv. národního certifikačního pracoviště pro NDT personál –
Ing. Neugebauer. Výbor znovu posoudil kritéria pro výběr a většinou hlasů (1 se zdržel, 0 proti) přijal jejich finální
znění. Tento text bude přednesen na sjezdu ČNDT. Podmínkou přijetí je samozřejmě dokončení učebnic.

Neugebauer a všichni
11) Stav časopisu NDT Welding Bulletin – výhled do konce roku, další tisky Turek
12) Nadcházející NDT události: Polsko 2017, Slovensko 2018
Mazal
13) Vybírání členských příspěvků, odvody, činnost skupin v uplynulém období a hlavně předpoklady do
konce roku.
Předsedové skupin
14) Příští jednání výboru - 6. 11. 2017 od 18 hodin? v Chomutově
Další body jednání budou doplněny podle potřeby.
Brno 12. 9. 2017

Pavel Mazal

