Výbor ČNDT dne 4.9.2003
Zápis
Zasedací místnost – Bayer, Litvinovská 609, Praha
1) Prezence
omluvy předali (Solnař, Fiala, Markarjanc, Kořenská, Procházka, Regazzo,
Svoboda)
- nebyla zajištěna účast z RS 6, RS 7, OS 9, OS 14
- bez omluvy (OS 11, OS 12)!
Prezident ČNDT vyslovil značnou nespokojenost s neúčastí řady představitelů RS a OS.
Přestože všichni členové byli mnohonásobně informování o termínu schůze, nezajistili
náhradu.
2) Poděkování představitelům firmy PAPco s.r.o. za zorganizování zasedání v objektu Bayer.
3) Kontrola plnění úkolů z předchozích výborů – úkoly z předchozích jednání již byly vesměs
splněny.
4) Informace ze zasedání TNK – současný stav oblasti normalizace v oblasti NDT shrnul
Ing.Martinek. V NDT WB č.III by měl být zveřejněn seznam členů TNK, která odpovídá za
oblast NDT.
5) Informace o zasedání prezidia – prezidium ČNDT zasedalo v Praze dne 11.8.03. Jednání bylo
zcela věnováno přípravě NDT in Progress a Defektoskopie 2003 – stanovení úhrad za
prezentace v rámci výstavy a konference, příprava účetních dokladů apod.
6) Informace o přípravě workshopu NDT in Progress – v současné době je setkání připraveno,
probíhá redakce sborníku apod. Časové zatížení hlavního organizátora je však enormní.
7) Informace o přípravě 33. konference Defektoskopie 2003
– bylo by vhodné rozšířit počet odborných příspěvků – zejména oblasti praktických
aplikací
– členové výboru byli vyzváni ke zvýšení propagace konference mezi obchodními
partnery, na výstavách apod.
– požadavek na kontaktování zahraničních kolegů zejména v Polsku a na Slovensku
– v rámci konference se uskuteční semináře ČSNI, pedagogických pracovníků a ČIA
– Ing.Buňata, CSc. z ČIA seznámil představitele ČNDT s činností Technické komise pro
NDT, která působí v rámci ČIA. Byla projednána základní organizace semináře
v rámci Defektoskopie, který bude věnován otázkám nejistot v NDT – uskuteční se
v pátek 21.11. 2003 dopoledne.
8) Příprava sjezdu ČNDT - bylo provedeno základní rozdělení úkolů. Jednání povede Ing.Mazal,
zprávu o činnosti přednese Ing.Převorovský, finanční zprávu Ing.Vodrážková.
9) Rozhodnutí o místě konání konference Defektoskopie 2004
Vzhledem k rozložení svátků v listopadu je nutno konání Defektoskopie posunout na počátek
listopadu.
- nabídky z Hradce Králové – hotel Černigov
- další možnost hotel Harmony – Špindlerův Mlýn
Na základě posouzení uvedených nabídek výbor ČNDT hlasováním rozhodl o konání 34.
mezinárodní konference a výstavy NDT techniky Defektoskopie 2004 v hotelu Harmony –
Špindlerův Mlýn - v termínu 3.-5.11.2004.
10) Příprava souborné publikace o moderní defektoskopii – prof. Ptáček předal návrh základní
struktury publikace včetně základních autorů. Všichni členové výboru posoudí tuto strukturu a
navržené autory. Případné náměty na doplnění co nejdříve předají buď přímo Prof. Ptáčkovi
(ptacek@umi.fme.vutbr.cz) nebo prezidentovi společnosti (cndt@cndt.cz). Bylo by vhodné,
kdyby účinně pomohly odborné skupiny, např. určitou formou recenzní činnosti příslušných
kapitol. Důležitá bude otázka zajištění inzerce – sponzorů tak, aby pro publikaci mohla být
stanovena přijatelná cena.
11) Informace o výboru Ceny ČNDT – byli osloveni všichni navržení kandidáti členství ve výboru
této ceny. Souhlas vyjádřili Ing.Bízek, Doc.Dubenský, Ing.Gross, Ing.Janovský, Ing.Pleskač,
Prof.Ptáček a Ing.Veselá.
Výbor ČNDT souhlasil s tímto složením výboru.
Doc.Dubenský předal přítomným návrh pravidel pro udělování této ceny k vyjádření. Text
pravidel v elektronické podobě bude rozeslán současně s tímto zápisem všem členům komise
a členům výboru k vyjádření. Připomínky budou zasílány do 15.října 2003 Doc.Dubenskému
(dmk@volný.cz). Konečná podoba pravidel bude schválena na schůzi prezidia ČNDT v říjnu
2003.
-

12) Informace o přípravě přílohy vzdělávání v NDT WB – Doc.Dubenský informoval členy výboru
o minimálním počtu příspěvků do této přílohy.
13) Delegát na zasedání APC – výbor ČNDT rozhodl, že delegátem na Valnou hromadu APC
bude pan Josef Solnař. Valná hromada se uskuteční dne 25.září 2003.
14) Delegace na výroční konferenci do Polska – výbor hlasováním rozhodl, že delegáty na výroční
konferenci polských defektoskopických společností budou Doc.Rudolf Dubenský a Ing.Zdeněk
Martinek. Konference se bude konat ve dnech 28. až 30.října 2003 v Miedzyzdrojích. Polští
kolegové hradí vložné a ubytování a ČNDT uhradí cestovné a diety delegátů.
15) Delegace na výroční konferenci americké společnosti – vzhledem ke značné finanční a
časové náročnosti v letošním roce ČNDT nevyšle svého zástupce na tuto konferenci.
16) Spolupráce s ostatními profesními společnostmi. Na náš dopis s nabídkou spolupráce již
kladně odpověděli zástupci Asociace korozních inženýrů, Asociace pro tepelné zpracování
kovů a České strojnické společnosti. Zájem o spolupráci projevily i časopisy Konstrukce a
Slévárenství.
17) Databáze členů ČNDT – všichni předsedové RS a OS provedou doplnění databáze členů
svých skupin a tyto údaje předají tajemnici ČNDT (d.kratochvilova@sendme .cz). Termín do
konce října 2003.
18) Článek v Právu – text dostali všichni členové výboru mailem. Uveřejněný text neodpovídá
původnímu záměru a musel být několikrát upravován. Dále již s těmito novinami nebudeme
komunikovat.
19) Další zasedání výboru ČNDT se uskuteční – v úterý 18.11.2003 v 17.30 hod. v Ostravě. Další
zasedání se předběžně uskuteční dne 22.ledna 2003 v Praze na Křovinově nám.8 - Testima,
spol. s r.o.
20) V polovině října (po skončení workshopu NDT in Progress) se sejde prezidium ČNDT –
příprava sjezdu, Defektoskopie 2003 atd.
21) Různé
Úkoly pro členy výboru:
1) Větší pozornost věnovat zajištění účasti na zasedáních výboru – všichni členové výboru.
2) Ing.Martínek zajistí informaci o složení TNK při ČSNI – Ing.Martinek – termín – uzávěrka NDT
WB
3) Pokusit se zvýšit počet příspěvků na konferenci Defektoskopie 2003 a široce tuto akci
prezentovat mezi odbornou veřejností. Pozornost věnovat i kolegům z Polska a Slovenska –
všichni členové výboru.
4) Uskutečnit podzimní schůze RS a OS – prezentovat akce ČNDT, provést revizi členské
základny a placení příspěvků – předsedové RS a OS.
5) Připravit sjezd ČNDT – prezidium ČNDT.
6) Zahájit přípravu Defektoskopie 2004 – prezident ČNDT.
7) Předat náměty na úpravu struktury a autory kapitol do publikace o NDT – všichni členové
výboru – termín do konce října 2003.
8) Zahájit jednání s případnými inzerenty a sponzory publikace o NDT - všichni.
9) Dokončit organizační přípravu Ceny ČNDT – Doc.Dubenský – do zasedání prezidia v říjnu
2003.
10) Účast na Valné hromadě APC – pan Solnař
11) Účast na výroční konferenci NDT společností v Polsku – Doc.Dubenský a Ing.Martinek –
zprávu předají na sjezdu ČNDT.
12) Zajistit prezentaci ČNDT v časopise Konstrukce – prezident – září 2003.
13) Doplnit databázi členů a přehled placení příspěvků – předsedové RS a OS – do konce října
2003
Zapsal:
Pavel Mazal
září 2003

