Plán činnosti ČNDT na rok 2015
1) Dořešit situaci postavení ČNDT a vypracovat nové stanovy společnosti v souvislosti se
změnou Občanského zákoníku.
2) Zhodnotit přípravu, průběh a přínosy 11. ECNDT 2014 v Praze a vyvodit z toho závěry pro
další činnost ČNDT a možnosti rozvoje NDT v ČR. Ocenit a kriticky rozebrat účast
jednotlivých členů a firem na přípravě a průběhu konference a výstavy. Zhodnotit význam
konference jak v ČR, tak v zahraničí.
3) Připravit a uspořádat 8. Workshop "NDT in Progress" v Praze s významnou zahraniční účastí.

4) Uspořádat 45. mezinárodní konferenci DEFEKTOSKOPIE / NDE for Safety 2015 v Brně.
5) Aktivně se podílet se na přípravě a propagaci Evropské konference o akustické emisi "32.
EWGAE" v roce 2016 v Praze.
6) Zúčastnit se v r. 2015 opět výstavy For Industry a propagovat zde činnost ČNDT a jejích
firemních členů.
7) Pokračovat v racionální koncepci podpory vzdělávací a certifikační činnosti v NDT a posílit
roli ČNDT při prosazování vysoké odbornosti školících a zkušebních středisek a úrovně i
kvality vzdělávání v této oblasti.
8) Podporovat pořádání výukových a výchovných akcí v oblasti NDT a výuku NDT metod na SŠ
a VŠ. Rozšířit databázi a přehled diplomových a disertačních prací i možností výuky NDT na
všech školách v ČR a zveřejňovat nová studijní témata na webu ČNDT. Uspořádat seminář s
pracovníky VŠ a SŠ k výuce NDT/NDE/SHM i technické diagnostiky.
9) Dále podporovat normotvornou činnost CTN při ČNDT a pokračovat v úzké spolupráci s TNK
80 ÚNMZ a informovat NDT veřejnost o vydávání nových norem na webových stránkách.
10) Řešit situaci spojenou s dalším vydáváním časopisu NDT-Welding Bulletin. Při zvýšení aktivní
podpory vydávání zajišťovat jeho vysokou odbornou úroveň a publikování kvalitních domácích i
zahraničních příspěvků v oblasti NDT, svařování i materiálového zkoušení.

11) Podpořit účast (zejména u mladých pracovníků a studentů) na seminářích a konferencích
zaměřených na NDT v ČR i v zahraničí a v případě podpory vyžadovat odkazy na ČNDT a
dodatečné seznámení členů ČNDT (např. publikací v NDT-WB) s výsledkem této podpory.
12) Vydat výukové a propagační plakáty o dalších NDT metodách a aktualizovat vydání stručné
příručky s přehledem NDT metod pro širokou veřejnost a případně také připravit
aktualizované vydání již rozebrané učebnice NDT, redigované ing. Kopcem.
13) Prohlubovat spolupráci mezi organizacemi působícími v oblasti NDT a příbuzných oborech a
prosazovat dodržování vysoké profesionální úrovně a zachovávání etických norem při
činnostech v oblasti NDT

Plán činnosti byl projednán sjezdem ČNDT v Kongresovém Centru Praha, dne 9. 10. 2014 a
schválen na jednání výboru ČNDT 27.11.2014.

