Předběžný program jednání 3. schůze výboru ČNDT
12.9.2019 DC Rezidence Praha, cca od 10 hodin
Prezence, omluvy atd.
1) Plnění úkolů z minulých schůzí (zápisy viz web ČNDT) a plnění plánu činnosti na rok 2019 (většina viz
další body).
Prezidium
2) Činnost vedení ČNDT od minulé schůze, podpory NDT odborníků, příloha Tech. magazínu atd.
Mazal
3) Odvody členských příspěvků, činnost skupin v uplynulém období a předpoklady do konce roku.
Předsedové skupin
4) Požadavek SÚJB na diskuzi o dalším osudu krytů typu Gammamat
Mazal
5) Informace o stavu přípravy 10. workshopu NDT in Progress 2019

Převorovský

6) Defektoskopie 2019 - úkoly pro členy vedení ČNDT, aktuální stav přípravy, program, informace o
propagaci na úrovni RS a OS a plnění úkolů při přípravě odborného programu, odborný workshop,
předávání informací ve skupinách. Přehled abstraktů, účastníci atd. atd. Pazdera Mazal, Turek, a
všichni členové vedení
7) Cena ČNDT návrhy, stanovit pořadí kandidátů, určit osobu odpovědnou za přípravu – všichni
8) Příprava volebního sjezdu (kandidáti do prezidia – je nutné zajistit alespoň 7 návrhů (mělo by dojít
k omlazení prezidia, podmínkou je souhlas s prací a ochota věnovat čas společnosti atd.)
všichni
9) Další podklady, které bude nutno na sjezd připravit – zejména návrh činnosti (kdo připraví?).
Základní personální zajištění průběhu volebního sjezdu. Předat zápis ze sjezdu 2018 v Praze (Ing.
Sekerášová).
všichni
10) Místo konání 50. Defektoskopie 2020 – je nezbytné připravit návrhy s nezbytnými podklady –
dostatek vhodných prostor (zejména výstava), jednání sekcí, dopravní dostupnost atd. Pro
rozhodnutí musíme mít k dispozici cenovou nabídku. Bylo by vhodné stručné návrhy včas poslat
prezidentovi, aby mohly být rozmnoženy pro členy vedení
předkladatelé návrhů
11) NDT studijní příručky – aktuální stav a způsob jejich prodeje

Turek

12) Stav časopisu NDT Welding Bulletin – výhled do konce roku, další tisky, plakáty Turek
13) Nadcházející NDT události: Polsko 2019, Singapur, WCNDT 2020

Mazal

14) European NDT and CM Days in Prague 2021

zástupce Guarant
Mazal, Topolář

Příští jednání výboru – předpokládám 4. 11. 2019 cca od 18 hodin v Českých Budějovicích
Další body jednání budou doplněny podle aktuální potřeby.
Pavel Mazal

Brno 4. 9. 2019

