Zápis z II. schůze výboru ČNDT
22. 6. 2017 – DC rezidence Praha

-

Prezence dle prezenční listiny. Omluveni – J. Samek, B. Kopec, M. Kořenská (bez
náhrady), M. Kubinyi (zast. Z. Porkert), V. Koula (zast. P. Turek), J. Svoboda (bez
náhrady). Bez omluvy - V. Svoboda. Hosté: Tech. Magazín, J. Žižka (RS 05)

1) Plnění usnesení z minulých schůzí (Mazal). Základní úkoly jsou v zásadě plněny. Část
z nich bude hodnocena v následujících bodech.
2) Aktivity od minulého jednání výboru (všichni)










For Industry 2017 – ČNDT bylo opět odborným garantem veletrhu. Na stánku
byly prezentovány zejména tiskové materiály. Poněkud překvapivý byl velký
zájem o naše materiály – příručka, plakáty, časopisy apod. Zájem byl také o
materiály firemních členů, kterých bylo letos více než v minulých letech.
Prezident poděkoval všem kolegům, kteří věnovali svůj čas a byli přítomni na
veletrhu. Celkově byla naše účast hodnocena příznivě.
Příloha časopisu TT - v Technickém týdeníku byla zveřejněna příloha
věnovaná zkušebnictví, certifikaci atd. V rámci přílohy byla publikována
prezentace ČNDT a informace o letošní Defektoskopii.
Akce skupin od minulého výboru – přítomní zástupci RS a OS seznámili členy
vedení s činností v jarních měsících. Ve většině velkých skupin proběhly
schůze, často spojené s prezentacemi firem apod. RS 6 uspořádala úspěšný
workshop v Rožnově pod Radhoštěm. Problémy jsou u skupin RS 02, OS 09,
OS 11 a OS 12.
Zasedání GA EFNDT ve Vídni - prezident se zúčastnil zasedání GA EFNDT, které
se konalo 8. 6. 2017. Kromě běžné výroční agendy, byla hlavním bodem volba
místa konání ECNDT 2022. Kandidáty byli: Varšava, Budapešť, Rotterdam,
Lyon a Lisabon. Ve čtyřkolové volbě byl vybrán Lisabon. Byla připomenuta
ECNDT 2018 – v současné době se blíží termín odeslání abstraktů příspěvků.
1st WCCM v Londýně – prezident se zúčastnil kongresu, který byl zaměřen na
problematiku Condition monitoring. ČNDT se stala zástupcem České republiky
v organizaci Int. Society for Condition Monitoring (ISCM).

3) Publikace – učebnice (Turek, Mazal). V souvislosti s příslibem z minulé schůze již byly
vydány signální výtisky studijní příručky pro metodu vířivých proudů. Tyto výtisky byly
předány přítomným zástupcům certifikačních a školicích středisek a další budou rozeslány
v nejbližší době. Cílem je provést závěrečnou korekturu textu a příručku vydat v plném
nákladu. Další metody budou následovat v nejbližších dnech.
4) Další postup MRA - základní podmínkou pro další postup jsou učebnice – viz předchozí
bod. Vzhledem k nepřítomnosti Ing. Kopce byl bod přesunut na další jednání výboru.
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5) Časopis NDT WB. Vydavatel seznámil členy vedení se současným stavem a plánem
vydávání jednotlivých čísel v roce 2017. Materiály pro číslo 1 je nutno dodat nejpozději do
27. 6. 2017.
6) Přítomní představitelé Technické magazínu informovali vedení ČNDT o přípravě dalšího
čísla časopisu se zvýrazněným zaměřením na NDT a příbuzné obory. Podklady pro tisk je
nutné dodat cca do poloviny července.
7) Nadcházející akce ČNDT










NDT in Progress - vice-prezident seznámil přítomné s neradostným stavem přípravy –
zatím je velmi málo zájemců o účast.
Defektoskopie 2017 – část předsedů skupin celkem plní úkol předat názvy příspěvků
a jména autorů (v současnosti je k dispozici/přislíbeno cca 12 odborných textů).
Nicméně stále chybí názvy ze skupin RS 02 (přislíbeno na místě), RS 03, RS 05
(přislíbeno), OS 08 – standardní problém (místo článku nabídnuta možnost výletu
vlakem do Vejprt). Ze skupin OS 09, OS 11 a OS 12 zatím žádná informace.
Předsedové skupin byli důrazně vyzváni ke splnění úkolů a doplnění informací
nejpozději do 30. 06. 2017!
Vedení společnosti rozhodlo o výši autorského honoráře pro všechny autory (800,Kč), kteří odevzdají své příspěvky na Defektoskopii v souladu se stanovenými
základními termíny. Dále bylo rozhodnuto, že bude uhrazeno vložné prof. Fialovi a
Ing, Kopcovi (oba připraví dva příspěvky – bez autorského honoráře).
Cena ČNDT – byla připomenuta nutnost přípravy kandidátů na letošní Cenu ČNDT.
Výběr bude proveden na další schůzi v září.
Volby prezidia – je nezbytné navrhnout další nové kandidáty na členy prezidia ČNDT –
úkol pro všechny členy vedení!
Do organizačního výboru konference byl doplněn Ing. Daniel Černý (Energoservis,
spol. s r.o.), který bude koordinátorem činnosti v místě konání konference.
Defektoskopie 2018 – dostali jsme tři nabídky na konání konference v Praze a jeden
návrh z RS 04 na uspořádání konference v Českých Budějovicích (bude ještě blíže
specifikován). Během července budou všechny nabídky upřesněny a definitivní výběr
bude proveden na jednání výboru v září. Ostatní skupiny žádný návrh nepřipravily!

9) Stav čerpání prostředků v oblasti podpory mladých – zatím není zájem. Stále pouze jedna
realizovaná žádost od Ing. V. Kratochvílové. Můžeme hradit i účast na našich akcích, ale
pouze členům ČNDT! Možnost podání žádosti bude prodloužena.
10) Informace o konferenci Certifikace 2017 ve Vídni – vzhledem k nepřítomnosti Ing. Kopce
odloženo na září.
11) Normalizace – současný stav a problémy. Projednáno pouze omezeně vzhledem
k nepřítomnosti Ing. Kopce.


Základním úkolem by nyní mělo být získání informací o normách, které je opravdu
nutno překládat – kontaktovat firmy (uživatele norem) – dopis připraví Ing.
Neugebauer. Je nutné získat adresy, na které je vhodné dopis rozeslat.
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Dalším úkolem je prosadit na ÚNMZ možnost připomínkování norem
s defektoskopickým obsahem, které však řeší jiné TNK.
V zastoupení Ing. Kopce informoval prezident o problémech s překladem normy ISO
18249 – text si převzal Ing. Převorovský – o dalším postupu se dohodne přímo s Ing.
Kopcem.

12) Aktivity skupin v průběhu prázdnin – zatím nejsou plánovány žádné akce. V případě
přípravy semináře apod. je nutné včas informovat vedení, aby akce mohla být
prezentována na webu společnosti. Úkolem pro všechny členy vedení je samozřejmě
propagace konference Defektoskopie 2017, je nutné oslovit další potenciální autory
apod.
13) Různé - obecná diskuze k problematice významu NDT, její propagaci, výuce na SŠ a
VŠ, legislativní podpoře atd. Mělo by to být jedním ze základních témat naší společnosti.
všichni
14) Termín další schůze – byl podán návrh na uspořádání dalšího zasedání v místě konání
Defektoskopie 2017. Jako vhodný termín byl navržen čtvrtek 14. 9. 2017. V Chomutově
bude zajištěno ubytování z 13. na 14. 9. Pro zájemce předpokládáme 13. 9. odpoledne
návštěvu konferenčních prostor a společnou večeři 13. 9. Vlastní jednání vedení bude ve
čtvrtek dopoledne od 9. hodin, odpoledne odjezd. Vzhledem k organizaci výjezdního
zasedání je nutné, aby všichni členové vedení, kteří budou chtít zajistit ubytování, co
nejdříve kontaktovali prezidenta. Ubytování bude hradit ČNDT, tedy v případě neúčasti
bude nezbytné zajistit náhradníka.

Brno 24. 6. 2017
Pavel Mazal
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