Zápis z IV. schůze výboru ČNDT
7. 11. 2016, Lázně Luhačovice Brno
Společenský dům, salonek II, zahájení cca 19.00 hod.
Prezence – přítomní dle prezenční listiny
Jednání vedl viceprezident společnosti, prezident se zúčastnil až druhé části jednání
1) Plnění úkolů z minulých schůzí (zápisy viz web ČNDT) – převážná část úkolů je plněna
v souladu se zápisy schůzí (viz další jednání) . Celkové výsledky společnosti budou projednány
na sjezdu.
2) Činnost vedení ČNDT od minulé schůze byla zaměřena především na přípravu konference
Defektoskopie a podkladů pro jednání sjezdu ČNDT. Prezident se zúčastnil jako host
konference polských defektoskopických pracovníků v Kolobrzegu.
3) Příprava sjezdu ČNDT
- sjezd bude řídit Ing. Samek, základní program je připraven
- vzhledem k tomu, že sjezd není volební, bude navrženo zvolení pouze jedné
společné mandátové a návrhové komise. Za vedení společnosti bude do komise
navržena Ing. Sekerášová a prof. Pazdera.
- prezenční listiny připravila tajemnice společnosti Ing. Kratochvílová
4) Cena ČNDT – podklady jsou připraveny. V souladu se závěry jednání minulého výboru
budou letos uděleny dvě Ceny ČNDT. Standardní prof. Fialovi (představí zástupce RS 07) a in
memoriam Ing. Netušilovi (představí Ing. Zavadil).
5) Členové výboru byli seznámeni se základním obsahem zprávy o činnosti, zprávy o
hospodaření a návrhem programu ČNDT na rok 2017, které budou předneseny na jednání
sjezdu.
6) Odborná skupina OS 10 – příprava informace o MRA. Ve čtvrtek se bude konat workshop
věnovaný stavu vzdělávání a certifikace v ČR. Ing. Neugebauer připravil příspěvek zaměřený
na problematiku MRA. Pravidla budou prezentována na sjezdu ČNDT.
7) Různé a informace o činnosti jednotlivých RS a OS, plány do konce roku 2016 a na počátek roku
2017. RS 05 uspořádala ve spolupráci s SUJB úspěšný seminář věnovaný „Novému atomovému
zákonu“.
RS 07 opět připravuje workshop zaměřený na pokroky v NDT. Workshop se bude konat na Stavební
fakultě VUT v Brně 1. 12. 2016.

8) Příští jednání výboru se bude předběžně konat 16. 2. 2017 v Praze.
Další úkoly budou doplněny podle potřeby.
Luhačovice 9. 11. 2016

