Zápis ze III. schůze výboru ČNDT
dne 18.6.2009
Praha - Novotného lávka 5, místnost 315
Přítomni dle prezenční listiny.

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

Kontrola plnění úkolů z minulé schůze:
a) předání účetních dokladů – až na výjimky plněno
b) většina schůzí a seminářů regionálních a odborných skupin se uskutečnila
c) aktualizace webových prezentací RS a OS zůstala prakticky bez změny a úkol trvá
(všichni vedoucí)
d) systém vzdělávání AE se dále připravuje a je reálný předpoklad prvního běhu
v listopadu 2009 – další schůzka bude v závěru prázdnin (Svoboda, Převorovský)
e) není splněn úkol oslovení vysokoškolských a výzkumných pracovišť
s informacemi o diplomových a disertačních pracích – úkol trvá
(Samek)
f) příprava zařazení NDT WB mezi recenzovaná periodika – stav příprav není
dosud příliš potěšující – úkol trvá
(Mazal, Turek)
g) podobně ani příprava dalších plakátů příliš nepokročila – úkol trvá (Turek)
-----byla projednána žádost firmy NDT Trade s.r.o. o přijetí za firemního člena ČNDT –
schváleno jednohlasně
prezident poděkoval za úspěšnou prezentaci ČNDT na veletrhu ForIndustry 2009
v Praze – byli jsme opět požádáni o spolupráci v příštím roce
informace o reprezentaci ČNDT na konferenci DGZfP v Münsteru, NDT Akademii
v Itálii a výroční konferenci Svazu českých zkušeben a laboratoří
Mazal a Převorovsky
aktuální stav a termínový kalendář pro dokončení systému vzdělávání v oblasti AE –
průběžně se aktualizuje a lehce zpožďuje. Letos se neuskutečnilo výjezdní zasedání
v Krkonoších a proto nastal další mírný skluz. Další jednání bude koncem srpna –
hlavní zaměření na praktickou část a otázky.
Svoboda, Převorovský
NDT Welding Bulletin – informace o současném stavu a vysvětlení skluzu. Příprava
recenzovaného režimu – recenzní rada, anglické abstrakty vědeckých článků atd. –
Turek
příprava NDT in Progress - bylo vysvětleno zdržení v přípravě programu –
Převorovský
Defektoskopie 2009 – všichni vedoucí skupin byli vyzváni k předání přihlášek čj a aj
svým členům. Zejména je potřeba zvýšit počet odborných příspěvků.
Defektoskopie 2010 – byly posouzeny 4 přihlášky na místo konání Defektoskopie
2010 – byly vybrány nabídky na konání v hotelu Angelo v Plzni a hotelu Monty
v Mariánských Lázních. Konečné místo vybere prezident po osobní návštěvě obou
hotelů.
Mazal
ČNDT podala přihlášku na vytvoření Centra technické normalizace – tím by se
odpovědnost za všechny překlady a tvorbu norem z oblasti NDT přenesla na naší

společnost – v případě schválení bude nezbytné najít odpovědnou osobu pro tuto
oblast.
Mazal
10) Cena ČNDT – členové výboru byli vyzváni k podání návrhů – přímo Doc.
Dubenskému
11) Zpracování závěrů z dnešní schůzky k úloze ČNDT v oblasti vzdělávání, certifikace a
celkově v oblasti NDT: zpracovat brožuru pro uživatele NDT z technické praxe,
publikační činnost (plakáty, časopis, web...), zaměřit se na VŠ a výzkumná pracoviště
– popularizovat NDT, prohloubit spolupráci s APC při vzdělávání NDT odborníků.
Dodat alespoň dva odborníky pro ČIA (Ing.Kodrová) – odborní posuzovatelé.
12) Různé - informace o schůzích skupin, úhradách vložného za studenty, informace o
možnosti koordinace cesty do Moskvy.
13) termín schůze v září – předběžně 25.9.2009 – bude zorganizována ve spolupráci se
skupinou OS 8 – Doprava – místo a termín budou upřesněny (na žádost OS 8 byl
následně termín posunut na 1.10.2009!!!).
Brno 2009-07-10
zapsal Pavel Mazal

