Zápis ze IV. jednání výboru ČNDT
Znojmo, Hotel Dukla
8.- 9.9.2005
Prezence: přítomni dle prezenční listiny, omluveni: Ing. Svoboda OS9, Mgr.Růžička OS10,
Prof.Hájek OS12.
1) Příprava konference DEFEKTOKOPIE 2005
a) Rámcový program konference – bude zachováno standardní schéma
b) Prohlídka konferenčních prostor – může nastat problém s el.zásuvkami v prostoru
pro výstavu NDT techniky
c) Večer ČNDT (středa) – bude probíhat ve Velkém sále hotelu Dukla, cca 2 hodiny
živá hudba, konec cca ve 24 hodin. V ceně bude přípitek, jídlo, základní nealko
nápoje a káva. Alkoholické nápoje budou k dispozici v baru za úhradu.
d) Sponzorský večer klášter Louka (úterý) – bude probíhat ve Štukovém sále a
v přilehlém sále. Program: cimbálová muzika, malá přednáška o víně s řízenou
degustací, tombola – ceny dodají sponzoři večera. Vedení kláštera Louka připraví
cenovou kalkulaci celého večera. Tato částka bude sdělena sponzorům večírku.
Platba proběhne prostřednictvím ČNDT a bude přeúčtována rovným dílem všem
sponzorům večera.
e) Doprovodné semináře (APC, ČIA, normalizace) – budou probíhat dle původního
plánu.
f) Výstava NDT techniky – v předsálí Velkého sálu – v letošním roce bude
realizována pouze na stolech
g) Doprovodný program – předpokládá se např. návštěva archeologického naleziště
(prof. Ptáček); návštěva katakomb apod..
h) Sjezd ČNDT – standardní nevolební program.
2) Prezentační materiál ČNDT – po obsahové stránce byl materiál navržený Doc.
Dubenským schválen. Doplňující grafika by neměla obsahovat žádné konkrétní osoby ani
místa. Mělo by se jednat spíše o abstraktní objekty související s NDT. Úkol pro všechny –
kdo má materiál vhodný ke grafickému zpracování pro tento účel – zaslat Doc.
Dubenskému, popř. Doc.Mazalovi.
3) DEFEKTOSKOPIE 2006 – místo konání
Byly předloženy následující nabídky na místo konání Defektoskopie 2006:
a) Pardubice, Hotel Labe – chybí prostor pro výstavu
b) Kutná Hora, Hotel Mědínek – celkově nedostatečné prostory
c) Tábor, Hotel Palcát – bez výhrad
d) Praha 4, TOPhotel Praha – viz níže
Výbor jednomyslně odhlasoval místo konání konference v Táboře, v hotelu Palcát.
Konference se bude konat ve dnech 7.-9.11.2005
Současně výbor vyslovil doporučení na přípravu rozsáhlejší defektoskopické
konference v roce 2007 v Praze a doporučuje využít nabídku TOPhotelu Praha, je možné
uvažovat např. o prostorovém propojení s workshopem NDT in Progress apod.
4) Předání došlých materiálů – proběhlo
5) Informace o zasedání EFNDT ve Vídni a agenda ECNDT

I přes velkou snahu prosadit se na pořádání Evropské konference o NDT v roce 2010
je šance poměrně malá. Příprava prezentačních materiálů probíhá i nadále, ale
budou mít menší rozsah než bylo původně plánováno.
6) Prezentace DEFEKTOSKOPIE 2005 a ČNDT v Technickém týdeníku
- bude uveřejněna pouze informace o konání konference. O prezentování firem,
článků, apod. nemáme výrazný zájem. ČNDT nabídne možnost navštívit naši
konferenci, kde redaktoři mohou zpracovat reportáž, popř. oslovit
vystavovatele nebo autory vybraných příspěvků.
7) NDT in Progress – kvalitních odborných článků je dostatek, ale účastníků je poněkud
méně než v roce 2003. Ve sborníku bude strana věnovaná hlavnímu sponzorovi – firmě
DEFEKTA pana Jiřího Vodrážky.
8) Konference v Portoroži (Slovinsko) – je k dispozici sborník příspěvků + CD. Konference
se zúčastnila řada přednášejících z ČR. Se slovinskou NDT společností byla uzavřena
dohoda o vzájemné spolupráci (vzájemná pozvání na konference, výměna časopisu
apod.)
9) Konference polských NDT společností v Zakopaném – výbor jednomyslně schválil
pověření účastí Ing.Sekerášovou a pana Solnaře (náhradník Doc.Mazal)
10) Konference ASNT v USA (americká strana hradí pouze vložné) – případný zájemce z
členů prezidia, příp. výboru ČNDT (který je schopen se částečně podílet na úhradě
nákladů) oznámí toto prezídiu do 20.9.2005. V případě, že se nikdo nepřihlásí, souhlasí
výbor s účastí Ing. Převorovského. V případě potřeby uhradíme dopravu i ubytování
(spoluúčast je vítána) – schváleno.
11) Cena ČNDT – Prof.Míšek je svou nominací potěšen a poctěn. Na přání oceněného bude
věcným darem digitální fotoaparát.
12) Firemní členství na rok 2006
V příštím roce nebudeme vydávat katalog firemních členů, neboť bude připraveno
speciální číslo NDT Welding Bulletinu, určené zejména pro prezentaci na ECNDT
v Berlíně a na dalších výstavách a konferencích. Každý firemní člen dostane opět
možnost základní prezentace bez poplatku.
Každý návrh na zlepšení spolupráce s firemními členy je vítán.
Budou opět vydány nové speciální průkazy pro firemní členy.
Znovu připomínáme, že zástupci firemních členů mají právo účastnit se všech akcí,
které jsou pořádány ČNDT a měli by tedy být předsedy RS a OS informováni o všech
akcích skupin.
Úkol pro všechny členy výboru – vytipovat nové firmy, které by mohly splňovat
požadavky kladené na firemní členy ČNDT.
13) Různé
a) Poděkování Prof.Fialovi za článek o NDT v časopise M+M Průmyslové trendy.
b) Informace o zasedání prezidia dne 4. srpna 2005 – viz. Zápis z prezidia
13) Kontrola úkolů z minulého zasedání
a) Předávání originálních účetních dokladů paní Rážové – zlepšilo se – úkol trvá
b) Průběžné předávání informací o dění ve skupinách – průběžný úkol trvá
c) Otevřený dopis členským společnostem EFNDT – úkol splněn
d) Znovuobnovení činnosti skupiny OS10 – úkol splněn – obdrželi jsme seznam členů a
plán činnosti
e) Přihlášky na výstavu NDT techniky při DEFEKTOSKOPII 2005 – úkol splněn

f)

Místo konání DEFEKTOSKOPI 2006 – úkol splněn – výbor schválil hotel Palcát,
Tábor
g) Zajistit příspěvky na DEFEKTOSKOPII 2005 – příspěvků je zatím není mnoho, ale je
ještě dostatek času. Úkol zajistit alespoň jeden příspěvek za skupinu trvá. Budou
osloveny i „oborové firmy“ s žádostí o zaslání odborného příspěvku na naši
konferenci s tím, že autoři takto „vyžádaných“ příspěvků nebudou platit vložné. Jedná
se např. o firmy: ČD, ČSA, VW Škoda-auto Mladá Boleslav, ČEZ apod. –
jednomyslně schváleno

14) Zprávy ze skupin – v letošním roce nedodaly seznam členů skupiny RS02 a OS09.
RS02 – plánuje se členskou schůzi s doprovodnou odbornou přednáškou. Termín a
téma budou upřesněny.
RS04 – 11.10.2005 – členská schůze
RS06 – plánuje se členská schůze s doprovodnou odbornou přednáškou. Termín a
téma budou upřesněny.
RS07 – 1.12.2005 Workshop. V letošním roce nebude bezplatný.
OS08 – exkurze Bonatransu s následným odborným seminářem – termín bude
upřesněn, předběžně 3.týden v říjnu.
OS10 – (předseda skupiny se omluvil z důvodu čerpání dovolené) skupina obnovila
svou činnost, na sekretariát byl předán seznam členů a plán práce.
OS12 – spoluúčast na Workshopu v Brně.
Úkoly pro členy vedení ČNDT:
a) Průběžně předávat originály veškerých účetních dokladů paní Rážové
– předsedové skupin
b) Průběžně předávat vedení společnosti informace o všech akcích
– předsedové skupin
c) Zajistit další příspěvky na Defektoskopii 2005

– předsedové skupin

d) Předat Doc.Dubenskému obrázky vhodné ke zpracování prezentačního materiálu
ČNDT

– všichni členové výboru

e) Získat, popř. vytipovat nové firemní členy

– všichni členové výboru

f)

– předsedové skupin

Informovat všechny firemní členy o akcích ČNDT

g) Zajistit věcný dar pro Prof.Míška

- prezident

h) Propagace konferencí NDT in P + DEFEKTOSKOPIE 2005 – všichni členové výboru
i)

připravit materiály pro sjezd ČNDT ve Znojmě

- prezidium a RK

Další schůze výboru ČNDT se bude konat dne 7.listopadu 2005 ve Znojmě cca od 18.00
hodin.

Ve Znojmě 8.+ 9.9.2005
Zapsala: Dagmar Kratochvílová
Schválil: Pavel Mazal

