Zápis z jednání schůze výboru ČNDT
24. února 2011, od 10.00hod.,
salonek restaurace Domyno, Novodvorská 1010/14, Praha
Prezence: přítomní dle prezenční listiny, omluven pan Josef Solnař (RS06), host – pan Petr Kostolník
(TECHMAGAZÍN), pan Pavel Turek – Agentura Tiret

0)

Zahájení

1)

Rámcové hodnocení činnosti ČNDT a skupin v uplynulém roce
Činnost ČNDT i jednotlivých skupin byla podrobně hodnocena na sjezdu v listopadu, od
té doby nenastaly významné změny. RS07 a OS 12 uspořádaly společný workshop, RS02
pořádala seminář – viz bod 18.

2)

Personálie - informace o případných změnách ve vedení skupin, kontrola kontaktů
Byl aktualizován seznam kontaktů.

3)

Informace o Defektoskopii 2010 – finanční výsledek
Konference byla poměrně úspěšná po stránce organizační i finanční. Naprostá většina
účastníků vyslovila spokojenost s průběhem konference i doprovodným programem. Bude však
nutno lépe zkoordinovat odborný program s případným doprovodným programem. Přibližný zisk
z konference činil cca 200 tis.Kč.

4)

Předání CD z Defektoskopie 2010, kalendáře apod.
Předání CD a kalendářů proběhlo.

5)

Finanční přehled za rok 2010, dlužníci apod.
Běžný účet cca 1.100.000 Kč , konferenční účet 205.000 Kč, termínovaný účet 650.000 Kč.
Dlužníci: ATG s.r.o. - konference + FČ; Consenta s.r.o. – FČ; TEDIKO s.r.o. – FČ; ADA – FČ.
ČNDT nemá žádné závazky po datu splatnosti

6)

Rozpracování plánu práce na rok 2011 ze sjezdu ČNDT
- Plán činnosti ČNDT na rok 2011 - viz příloha
- V minulých dnech jsme obdrželi sponzorský dar od firmy Helling GmbH určený pro
VIth workshop NDT in P. Získali jsme také závazný příslib sponzoringu konference
ECNDT 2014 od firem Helling a YXLON.
- Propagace sponzorů probíhá všemi dostupnými cestami.
- Členové výboru a ČNDT by měli poskytnout společnosti kontakty na co nejvíce
potenciálních tuzemských i zahraničních účastníků připravovaných konferencí.

7)

Otázka vyhlášení podpory mladých pracovníků na rok 2011 – nové návrhy na organizaci
Podmínkou čerpání je aktivní účast (příspěvek, poster) a členství v ČNDT, jinak stejné podmínky
jako v minulých letech
Jednomyslně schváleno

8)

Stanovení zásad rozpočtu na rok 2011
Očekávané příjmy:
325.000,- Kč od firemních členů

40.000,-Kč od ostatních členů
150.000,-Kč ostatní akce (NDE for Safety, NDT in Progress)
550.000,- Kč – očekávané příjmy
Výdaje:
- 100.000,- Kč NDT WB
- 50.000,- Kč vydání plakátů
- 130.000,- Kč dohody
- 100.000,- Kč cestovné
- 20.000,- Kč poštovné
- 20.000,- Kč výbor ČNDT
- 25.000,- Kč kopírka+tiskárna, tonery, papíry
- 20.000,- Kč podpora mladých
- 15.000,- Kč cena ČNDT za rok 2011
- 60.000,- odměna pro prezidenta a viceprezidenta
540.000,- Kč očekávané maximální výdaje
Jednomyslně schváleno

9)

Aktuální stav časopisu NDT WB – perspektivy na rok 2011
Seznam recenzovaných časopisů se aktualizuje 1x za rok – v březnu. Vydavatel bude žádat o
zařazení do tohoto seznamu. Zatím není známá metodika pro zařazení do seznamu.
Další číslo NDT WB by mělo být během prvního týdne v březnu. Další čísla by měla vycházet
vždy po konci čtvrtletí. Problémy se zpožděním jsou zaviněny převážně opožděným dodáním
příspěvků a zejména nedostatkem reklam.
Oznámení o VI. NDT in Progress 2011 budou vydána do konce února 2011.

10)

Publikační činnost v roce 2011, příručka NDT, plakáty apod.
Příručka o nedestruktivním testování, která měla být hotová do Defektoskopie 2010 (pro laiky)
bude vydána v průběhu roku 2011. Bude obsahovat stručný popis metod, seznam firemních členů.
Bude vydán plakát pro ultrazvukovou metodu.

11)

Činnost CTN ČNDT
Doc. Mazal seznámil členy výboru s normami již vydanými i připravovanými, na jejichž
překladech a vydáních jsme se podíleli. Většina příjmů z ÚNMZ je rozdělována překladatelům a
zbytek bude použit na úhradu účasti Ing. Kopce na vybrané zahraniční konferenci.

12)

Vzdělávací systém o oblasti AE
V prosinci proběhly úspěšné zkoušky Level II pro metodu akustické emise.
Řádné školení organizované firmou PTS Josef Solnař s.r.o. bude zahájeno v červnu, zatím je
přihlášeno 6 účastníků, je nezbytné zajistit ještě další 2-3 účastníky.
V Certifikačním středisku pro personál APC bude probíhat audit ČIA, zaměřený mimo jiné i
certifikaci metody AE a MFO.

13)

Prezentace ČNDT na akcích v první polovině roku 2011:
Slovensko - Defektoskopia (5.-7.4.2011) - ještě je možné přihlásit příspěvky.

Veletrh For Industry 2011 (3.5.-5.5.2011) – je třeba zajistit obsazení stánku ČNDT, firemní
členové mohou i letos využít možnost propagace – propagační materiály, přítomnost na stánku. Je
možné opět využít společnou prezentaci s ČNDT.
Výroční konference DGZfP v Brémách – 30.5.-1.6.2011.
14)

Defektoskopie 2011 – základní organizace, sponzoři, cenová úroveň
Organizace stejná jako vždy. Výstava bude realizována formou výstavních stolů v saloncích.
V nejbližších dnech bude rozeslán dopis s nabídkou možnosti sponzoringu. První oznámení musí
být hotové do konce března. Cenová úroveň bude stejná jako v loňském roce.
Návrh:
V souvislosti s cílem zvýšení odborné úrovně některých sekcí budou pro vybrané metody ( RT
(odpovídá - Ing.Porkert), UT (odpovídá - Sekerášová), ET (odpovídá - Ing.Procházka), AT
(odpovídá - Ing.Svoboda) ...) vyhlášena témata pro vyžádané přednášky a z přihlášených
příspěvků budou vybrány přednášky (min.30 minut), které budou předem ohlášené a jejich autoři
dostanou autorský příspěvek ve výši 3.000,-Kč + jednodenní účast na konferenci).
Schváleno (11-pro; 1-proti; 3-zdrželi)
Na dalším zasedání výboru odpovědné osoby předloží návrhy přednášek se jmény přednášejících,
ze kterých bude vybrána za každou sekci jedna. Tyto přednášky pak musí být připraveny do konce
srpna.

15)

NDT in Progress 2011 – stav přípravy
Sponzorský dar od firmy Helling ve výši 3.000 Euro. Oznámení bude příští týden. Prezentace je
na webu. Tento týden byly e-mailem rozeslány pozvánky minulým účastníkům.

16)

Defektoskopie 2012 – předběžná příprava místa konání
Na příštím zasedání výboru musí být vybráno místo konání konference. Úkol pro všechny členy
výboru – navrhnout místo konání a sehnat nabídku od hotelu.

17)

Stav přípravy ECNDT 2014, sponzoři, organizační výbor, vizitky apod.
Kontakty na případné sponzory – úkol pro všechny členy výboru.
Organizační výbor – sídlo výboru bude v Brně. Členům organizačního výboru budou vyrobeny
vizitky (+ vizitky členů prezidia ČNDT).

18)

Připravované semináře, schůze a různé prezentace ČNDT, další informace ze skupin
 RS02 společně s Doc. Dubenským a SUJB pořádala seminář „Požadavky na provozovatele
zdrojů záření v defektoskopii dle Atomového zákona dnes i v budoucnosti“.
 Schůze RS a OS musí být prezidiu oznámeny min. 3 týdny předem.
 Do konce března musí být vybrány příspěvky a do konce dubna odeslány aktualizované
seznamy členů skupin.
 Skupina RS07 a OS12 žádají o příspěvek na vydání sborníku (tradiční Workshop) 4.200,Jednomyslně schváleno
 Pracovní skupina OS10 – činnost je vyvíjena v součinnosti s APC.

19)

Různé
 Ing. Petr Kostolník představil časopis TECHMAGAZÍN. Vychází jako měsíčník v nákladu
7000 kusů a je distribuován PNS. Tento časopis zatím není recenzovaný. Cena je 28,-Kč.

V posledním čísle vyšel článek o ČNDT a APC. Další tématická příloha zaměřená na
NDT se připravuje na červen 2011. Bylo by velmi vhodné, kdyby se do prezentace
zapojilo více firem z oblasti Defektoskopie.
 Ing.Porkert podal návrh na upřesnění práv a povinností souvisejících s firemním
členstvím.
Návrh: všichni zaměstnanci firemního člena se můžou zúčastňovat všech akcí pořádaných
ČNDT (i jednotlivých skupin), v případě slevy pro členy mají nárok na slevu. Pokud
nejsou individuálními (kolektivními) členy konkrétní skupiny, nemají zde volební právo.
Jednomyslně schváleno
 Ing.Samek – informoval o možnostech podpory z připravovaných grantových fondů. Na
webu ČNDT budou přidány odkazy na Grantovou agenturu ČR, Technologickou agenturu
a příp. další.
 Zástupce plzeňské regionální skupiny tlumočil návrh kolegů z firmy Gammalux NDT na
umožnění bezplatného vstupu členů ČNDT na výstavu NDT techniky, která se koná
v rámci konference Defektoskopie.
President - Výbor posoudí a zváží možnosti – finanční ztráta by byla celkem zanedbatelná,
drobným problémem je pouze nutnost evidence všech osob, které se na výstavě pohybují.

Příští schůze výboru se bude konat ve 2. polovině května v Praze (předběžně 26.5.2011).

V Praze 24.2.2011
Dagmar Kratochvílová

