Zápis z jednání prezidia ČNDT ze dne 4.8.2005
Místo konání: ÚT AV ČR Praha
Přítomni: Dubenský, Převorovský, Mazal
Omluveni: Vodrážková, Fiala
Hosté: Turková, Turek
1) Defektoskopie 2006
– prezidium se dohodlo na termínu konání 36. mezinárodní konference a výstavy
Defektoskopie 2006 – 7.až 9.listopadu 2006 (náhradní termín 14.-16.11.06)
– přítomni byli vyzváni k intenzivnímu výběru možných lokalit pro konání konference.
Místo konání musí být schváleno na jednání výboru dne 8.9.05 (všichni členové
vedení ČNDT)
2) Defektoskopie 2005
– zatím je malý počet odborných příspěvků - je nezbytné připomenout předsedům
skupin dohodu o zajištění nejméně jednoho odborného příspěvku z každé regionální a
odborné skupiny (všichni členové vedení ČNDT)
– prohlídka místa konání konference a předběžná příprava programu proběhne v rámci
zasedání výboru ve Znojmě ve dnech 8.a 9.září 2005 (zajistí Mazal)
– panu Turkovi byly předány první závazné přihlášky účasti na výstavě
– přítomní potvrdili účast na uvedené schůzi výboru ve Znojmě
3) Prezidium schválilo text dohody o vzájemné spolupráci se Slovinskou NDT společností. Smlouva
bude podepsána v rámci účasti prezidenta ČNDT na konferenci v Portoroži (Mazal).
4) Příprava nového propagačního letáku ČNDT – modifikaci standardního textu zajistí
Doc.Dubenský ve spolupráci s Ing.Převorovským. Text bude připraven do jednání výboru ČNDT
dne 8.9., následně bude provedena grafická úprava a tisk. Leták bude k dispozici do zahájení
workshopu NDT in P – (Dubenský, Převorovský, Turek).
5) 3rd workshop NDT in Progress
– prezidium a organizační výbor schválili slevu vložného pro prof.Baumbacha
(důchodce) a Ing. Avramenka (Rusko)
– byl projednán obsah materiálů, které budou předány účastníkům workshopu
– připraven rámcový odborný program a doplňkový program workshopu
– pan Turek projedná možnost zabezpečení posterových panelů (cca 20-25 ks)
– je nutno zajistit další informaci pro účastníky - program, doprava, konfirmace apod.
(Mazal)
6) Materiál pro EFNDT (ECNDT 2010)
– výše uvedený leták o ČNDT
– materiály o Kongresovém centru (brožura s plány, příp. obecná informace)
– propagační materiál o Praze
– propagační materiál o ČR
– dříve připravené materiály s informací o možnosti konání ECNDT 2010 v Praze,
dopisem primátora Prahy a ředitele KC
– celkem bude připraveno cca 45-50 ks těchto materiálů, které musí být rozeslány do
7.října 2005
(převážnou část zajistí manželé Turkovi)
– materiály budou soustředěny v obalu, který bude i koncipován univerzálně pro
potřeby ČNDT
7) Různé
– byla dohodnuta příprava dalších propagačních materiálů ČNDT (kalendář, blok apod.)
zajistí pan Turek
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