Zápis ze zasedání schůze výboru ČNDT
čtvrtek 19.9.2013 - Praha, zasedací místnost Domyno, 10.00 hod.
Prezence, omluvy (Prof. Fiala, p. Solnař, Mgr. Kusák)
1. Uplynulé období a stanovisko k plnění úkolů ze Zápisu č.3/2013
(Mazal)
- prezentace v Technickém magazínu, spolupráce s AFP
o poděkování všem, kteří přispěli, prezentace oboru a společnosti proběhla důstojně.
o navázali jsme opět spolupráci s časopisem All for Power
- návrh stanov ČNDT-APC - přehled aktivity (bude samostatný bod jednání)
o ke stanovám se vyjádřili pouze Ing. Sekerášová, prof. Hájek, Mgr. Kusák, Doc.
Kořenská, Ing. Převorovský, Ing. Porkert, Ing. Skála, pan Solnař.
- Konference Bratislava, Bajkal, Portorož a Telford
o na těchto konferencích jsme prezentovali ECNDT 2014
2. Představení aktivit firmy Tediko s.r.o.
(Procházka)
- Ing. Procházka, v reakci na nepravdivé informace o firmě TEDIKO s.r.o. (firemní člen ČNDT)
v souvislosti s připravovanou transformací ČNDT-APC, představil tuto firmu jak z pohledu
vlastníků, tak z pohledu aktivit firmy.
3. Úkoly pro zbytek roku 2013
3.1 Defektoskopie 2013
(Kratochvílová, Mazal)
- Sponzoři
o Jsou uvedeni na oznámení (přihlášce): Hlavní DEKRA Industrial s.r.o., OLYMPUS
CZECH GROUP s.r.o.; člen koncernu, Aqua-Chemie spol. s r.o., sponzor: PAPco, s.r.o.,
Defekta spol. s.r.o., FOMA BOHEMIA spol. s r.o.
- Výstava
o k dnešnímu dni je přihlášeno 11 firem
- vyvolané přednášky – informace o stavu
o Ing. Procházka
o Ing. Kopec
o Ing. Kubínyi
- odborný program - seminář k certifikaci (?), zasedání TNK 80, exkurze studentů na výstavu
o TNK 80 – pravděpodobně ve čtvrtek po 10. hod.
o Seminář APC letos nebude
- sjezd – organizace
o Program na rok 2014 – Ing. Převorovský
o Zpráva o činnosti 2013 – Doc. Mazal
o Vedení sjezdu – Ing. Samek
o Zpráva revizní komise - Feistnerová
- firemní večer
o Organizuje RS06 - tradičně budou osloveny vystavující i další firmy
3.2 Cena ČNDT (bude dodatečně předána cena za rok 2012- Ing. Brodský) !!!
(Mazal)
- Pro letošní rok byl navržen na cenu ČNDT Ing. Václav Svoboda. 11 pro, 0 proti, 1 zdr.
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podklady připraví prof. Fiala společně s Ing Svobodou
Plakát – AE
(Svoboda, Převorovský)
- existuje návrh, není jisté, zda se stihne vytisknout do konference
- je plánován dotisk plakátu metody již vydané - návrhy - vedoucí skupin!
NDT Welding Bulletin další čísla
(Turek)
- další číslo (1/2013) by mělo vyjít do konce září, bohužel však není dost článků.
- číslo 2+3/2013 vyjde na Defektoskopii 2013 (sborník abstraktů)
- ku příležitosti ECNDT bude vydáno speciální AJ číslo časopisu, který dostanou všichni
účastníci konference ECNDT
Úkol pro všechny členy výboru – zaslat redakci odborné články, zprávy z RS+OS,…
Prezentace na konferenci SSNDT v B. Bystrici 24.-25.9.2013
(Mazal, Svoboda)
- ČNDT bude reprezentovat Ing. Svoboda. Hlavní úkol je propagace ECNDT
Prezentace na konferenci PTBN v Polsku 15 - 17.10.2013 Kołobrzeg
(Mazal)
- Vzhledem k nezájmu a pracovnímu vytížení členů vedení bude využit Ing. Czeslav Danel,
který bude na stánku firmy PTS Solnař. Propagační materiály odešle do Ostravy p. Turek.
Databáze diplomových prací, disertačních prací atd.
(Mazal)
- Cca 3 měsíce již tato databáze funguje ve zkušebním provozu. Je nutno ji naplnit. Je to šance
i pro firmy, kde mohou prezentovat svá zadání pro potencionální řešitele, popř. najít
informace o tom, což již bylo řešeno.
NDT in Progress 2013 – stav přípravy
Převorovský
- Příprava probíhá v souladu s plánem, ČNDT bude reprezentovat Ing. Převorovský, který měl
spolupracovat s organizátory...

4. Projekt TOI - aktuální stav plnění
(Mazal)
- Dosud jsme nedostali všechny materiály k přeložení. Informace bude v rámci Defektoskopie.
5. ECNDT 2014 stav a úkoly
5.1 Vystavovatelé a sponzoři
(Mazal)
- O výstavu je velký zájem, už po třetí rozšiřujeme prostor pro výstavu
- Sponzorů je celkem dost, co potřebujeme, to máme
5.2 Registrace abstraktů a účastníků, Sci.Com
(Převorovský, Mazal)
- Bohužel se zatím přihlásilo pouze 5 lidí
5.3 Třetí oznámení
(Mazal, Turek)
- Chystá se třetí oznámení, které bude v listopadu (na Defektoskopii)
5.4 Kontakty na vedoucí představitele firem!!!
(Všichni)
- Pokud někdo z členů výboru zná jména skutečných představitelů významných firem, předají
kontakt prezidentovi.
5.5 Prezentace nadcházejících akcích (Česko!!!)
(Mazal)
- Pokud někdo z členů ví o nějaké konferenci v ČR popř. ji navštíví, měl by informovat vedení
společnosti a případně prezentovat ECNDT 2014
5.6 Defektoskopie 2014 – organizace
- Jak integrovat konferenci a volební sjezd do programu ECNDT a stanovit vložné?
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Jak zorganizovat vstupné na výstavu (včetně občerstvení)? – návrh 15 - 20 Euro (cca 400 až
500 Kč). Ve vstupném bude zřejmě možnost využití občerstvení v prostorách výstavy.

6. Zprávy ze skupin, semináře, workshopy, plnění finančních závazků atd.
(Všichni)
- OS 09 – 20.9. se koná zasedání skupiny
- RS02 – Doc. Dubenský ze zdravotních důvodů rezignoval na funkci předsedy, do další
volební schůze vede skupinu Ing. Porkert
- 4.12. pořádá RS 07 a OS 12 tradiční Workshop na FAST VUT v Brně
7. Stanovy ČNDT-APC
projednání připomínek členů vedení a závěrečné stanovisko výboru pro
sjezd ČNDT
(Samek, Mazal a další)
- ČNDT má zájem být partnerem národního, nestranného certifikačního orgánu. (Cca před
dvěma lety došlo na našem trhu k velkým změnám na trhu s certifikací v oblasti NDT, což
má významný vliv na současnou situaci v procesu kvalifikace a certifikace.)
- Vedení ČNDT bylo sjezdem v roce 2012 zavázáno k jednáním s APC a k nalezení cesty, jak
ČNDT integrovat s APC.
- Vedení souhlasí s tím, aby APC využilo ve svém názvu název ČNDT, a to v návaznosti na
usnesení sjezdu v roce 2012.
12 pro, 1 proti, 0 zdr.
- Vedení ČNDT nemá zásadní výhrady k navrhovanému znění stanov společnosti APC-ČNDT,
ve znění schváleném Správní radou APC v červnu 2013.
12 pro, 1 proti, 0 zdr.
8. Různé
- Ing Procházka se ohradil proti výrokům Ing. Porkerta, které napadají jak Ing. Procházku
osobně, tak společnosti TEDIKO s.r.o.. Vyžaduje od Ing. Porkerta buď veřejnou omluvu,
nebo důkazy. Pokud ani jeden z těchto kroků Ing. Porkert neučiní, žádá Ing. Procházka
vedení ČNDT, aby postupovalo dle Etického kodexu.
- Paní Ing. Paterová se za svou osobu a jménem APC připojuje k žádosti Ing. Procházky,
protože i její osoba a společnost APC se cítí být výroky poškozeny.
9. Termín konání další schůze a závěr jednání (4.11.2013 v 19 hodin)
Další schůze se bude konat v pondělí 4.11.2013 cca od 19. hodin v prostorách NH hotelu
Olomouc - základní program bude věnován Defektoskopii 2013 a sjezdu ČNDT.

V Praze 19. 9. 2013
Zapsala: Dagmar Kratochvílová
Upravil a schválil: P. Mazal
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