V rámci konference Defektoskopie 2017 se dne 8. 11. 2017 bude konat sjezd ČNDT,
z.s. Letošní sjezd bude opět volební a úkolem delegátů bude zvolit nové pětičlenné prezidium. V souladu s pravidly pro tyto volby jsme dostali následující návrhy na
členy prezidia (všichni navržení s kandidaturou souhlasili). Kandidáti pro volby do
prezidia ČNDT, z.s. na období 2017–2019 (v abecedním pořadí).

Kandidáti do prezidia ČNDT
Prof. RNDr. Jaroslav FIALA, CSc., FEng.

Ing. Zdeněk PŘEVOROVSKÝ, CSc.

Absolvent Matematicko-fysikální fakulty
Karlovy University v Praze. Původně pracoval v Ústředním výzkumném ústavu
ŠKODA Plzeň (1964 – 2002). V současné době zaměstnán: Nové technologie
- Výzkumné centrum Západočeské university v Plzni, Universitní 22, 306 14
Plzeň. Dále přednáší na FSI VUT v Brně
a na VŠB TU v Ostravě. Členem ČNDT
je od roku 2002, je členem regionální
skupiny RS 4 (Západní Čechy), v současné době je členem prezidia společnosti.

Absolvoval FJFI ČVUT Praha. Nyní zaměstnanec Ústavu termomechaniky AV
ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha
8. V poslední době se zabývá zejména
vývojem nových nelineárních ultrazvukových NDT metod a přesnou lokalizací
zdrojů akustické emise na základě časové reverzace signálů. Kromě široké spolupráce se zahraničními pracovišti také
vede studenty a doktorandy a přednáší
o NDT metodách a analýze signálů na FJFI ČVUT. Od r. 2008
je členem mezinárodní organizace ACADEMIA NDT International za Českou Republiku a v současné době členem jejího výboru. Členem ČNDT je od jejího založení 1993, člen odborné
skupiny OS11 (netradiční metody),’v současné době vicepresident společnosti

Rok narození: 1940

Ing. Michal Kubínyi, Ph.D.
Rok narození: 1982

Vystudoval FEL, ČVUT v Praze (jak Ing.,
tak Ph.D.) Předchozí praxe: studijní stáž
v LOM Praha, práce v NDT metodách
v rámci úvazku na ČVUT, UT a RT výkony
v rámci práce ve firmě Testima. V současné době je ředitelem firmy Testima,
spol. s r.o. V rámci ČNDT je předsedou
Regionální skupiny RS 2 (Praha a Střední Čechy).

Narozen: 1945

Ing. Václav SVOBODA
Narozen 1941

Absolvent FJFI ČVUT Praha. Původně
pracoval v Modřanských strojírnách.
V současné době je technickým ředitelem firmy Preditest s.r.o., Praha. Pracuje zejména v oblasti rozvoje a aplikací
metody akustické emise, metody magnetické paměti materiálů a pod. Členem
ČNDT je od jejího založení, v současné
době člen prezidia a předseda OS 09
(Akustická emise).

Doc. Ing. Pavel MAZAL, CSc.
Rok narození: 1955

Absolvent FSI VUT v Brně. Studoval
a pracoval v ÚFM ČSAV v Brně – CSc.
V současné době je docentem na VUT
v Brně, FSI, Technická 2896/2, 616 69
Brno. Hlavním oborem jsou mechanické vlastnosti materiálů a aplikace metody akustické emise. Člen ČNDT od roku
1998, člen odborné skupiny OS 09 (AE),
v současné době prezident společnosti.

Josef SOLNAŘ
Narozen: 1945

Pracuje 51 roků v oboru NDT. Zakladatel
a nyní jednatel firmy PTS Josef Solnař,
s.r.o. V ČNDT je členem od jejího založení v roce 1993 (v předchozí společnosti od roku 1990). Od roku 1991 je
předsedou severomoravské Regionální
skupiny (OS 06).

Mgr. Libor Topolář, Ph.D.
Narozen: 1982

Absolvent PdF Masarykovy university
Brno. Nyní zaměstnán jako akademický
pracovník v Ústavu fyziky, Fakulty stavební, VUT v Brně. Odborné zaměření
v oblasti NDT: nedestruktivní sledování stavebních materiálů se zaměřením
na metodu akustické emise a puls echo
metody. Od roku 2009 je členem České
společnosti pro nedestruktivní testování a pracuje v Regionální skupině RS 07
(Jižní Morava).

