Zápis z jednání Výboru ČNDT č. 1/2004 (zkrácená verze)
konaného 22.1.2003 v Praze, Novodvorská 14
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
Doc.Dubenský
Bez omluvy: Ing.Regazzo, Prof.Tománek
Prezence, zahájení
1) DEFEKTOSKOPIE 2003 – zatím nejsou úplné podklady, finanční uzávěrka bude projednána
na dalším zasedání výboru. Organizačně i finančně byla konference úspěšná, účast byla velmi
dobrá.
2) DEFEKTOSKOPIE 2004– konference se bude konat ve velmi reprezentativních prostorách
hotelu Harmony, proto máme zájem o vyšší účast ze zahraničí. Je nutno rozšířit prezentaci
v zahraničí – úkol pro všechny! Pro velkou vzdálenost z Brna a po dobrých zkušenostech
z jiných akcí bude pověřena organizací ubytování paní Turková – jednomyslně schváleno a
organizací výstavy pan Turek - jednomyslně schváleno. Ostatní organizační činnost si
ponechá ČNDT. Veškeré příjmy a platby budou realizovány přes účty ČNDT.
3) NDT in Progress 2005 – Dopis od Dr. Linka byl velmi pochvalný, co se týče minulého NDT in
P, ale z důvodu konání evropské konference v roce 2006 v SRN, nemají kapacity na zajištění
organizace většiny sekcí na NDT in Progress 2005 a proto navrhli pořádání dalšího workshopu
až v roce 2007. ČNDT přesto plánuje pořádat tuto akci i v roce 2005 opět ve spolupráci s
DGZfP a pod patronátem EFNDT. Je nutné, aby ČNDT zajistila alespoň 4 sekce, zbytek
DGZfP a EFNdT. Úkol pro všechny – do 5.2.2004 podat návrhy na sekce a jejich české i
zahraniční předsedy.
4) WC NDT 2004 v Montrealu – Konference se zúčastní prezident ČNDT, který má vložné
zdarma. Do soutěže na úhradu vložného se přihlásil pouze jediný autor (Ing. Převorovský,
CSc.). Bude mu uhrazeno vložné + doprava - jednomyslně schváleno. Společně zajistí
stánek ČNDT.
5) Výsledky a závěry EFNDT – Na zasedání v Praze došlo k rozdělení úkolů a ČNDT se zapojí
do skupiny zaměřené na využití Internetu – Úkol pro všechny do 5.2.2004 – náměty na další
možnosti využití internetu a www stránek EFNDT.
6) Program činnosti na rok 2004 - dle plánu ze sjezdu.
a) Evidence členské základny – Předsedové jednotlivých skupin předají stručnou zprávu o
činnosti 2003 a plán na rok 2004, seznam členů individuálních i kolektivních (počet ) a
informaci o částce, která byla z příspěvků odvedena na účet ČNDT – Úkol pro předsedy
OS a RS do 20.2.2004
Výměna průkazů– po zaplacení členských příspěvků 2004 dostane každý člen nový
průkaz. Číslování bude jednotné, první dvě čísla označují skupinu, pak mezera, (dále již
bez mezer!!!) pak písmeno označující druh členství (K - kolektivní, I - individuální).
Poslední tři čísla označují u individuálních členů pořadové číslo člena, u kolektivních
první číslovka označuje číslo kolektivního člena (1-9) a další dvě pořadí osoby v rámci
kolektivu - Zadat výrobu průkazů a předat je předsedům – úkol pro prezidenta – ihned.
b) NDT WB – Chystá se anglická příloha k mezinárodní konferenci WCNDT – součást
NDT WB č.2/2004. Reklama i odborné příspěvky jsou vítány – úkol pro všechny.
c) Komise pro cenu ČNDT – nutno letos realizovat! Úkol pro všechny – návrhy na
kandidáty.
d) Dluhy – kontrola plateb skupin a firemních členů, Defektoskopie apod. – výsledek bude
zveřejněn v NDT WB č.1/2004 - pí. Kratochvílová
e) Činnost na VŠ a SŠ – nedaří se navázat spolupráci dle očekávání. Od 19.2. začne Doc.
Dubenský přednášet na Západočeské univerzitě v Plzni, na katedře materiálů
Defektoskopii pro studenty 4.ročníku.

7) Různé
a) Návrh na zvýšení měsíční odměny paní Rážové - jednomyslně schváleno.
b) Stav účtů ČNDT – celková disponibilní částka přesahuje 1 700 000,-Kč
c) Publikační činnost - RS 07 a OS 11 obdrží finanční dotaci 15.000,- Kč na publikování
příspěvků z odborných akcí – všichni členové vedení (RS a OS) však musí mít
k dispozici tyto sborníky v textové nebo elektronické podobě – jednomyslně
schváleno.
d) Časopis Konstrukce (smlouva o spolupráci) – Ing.Cieslar informoval o časopisu i
podrobnostech smlouvy. Časopis je zaměřen na ocelové konstrukce a související
obory. Vychází 6x ročně nákladem 3 000 ks, mimořádně 4 000 ks. Vedení ČNDT
navrhuje prezentaci 2x ročně, v číslech 3. a 6. - jednomyslně schváleno..
Do redakční rady je navržena Ing. Kořenská, CSc. - jednomyslně schváleno.
e) Obnova stránek ČNDT – návrhy na případné změny obsahu – úkol pro všechny.
f)

Další jednání výboru ČNDT se uskuteční ve středu 7.dubna 2004, předběžně v Praze
na Křovinově náměstí.

Úkoly pro členy výboru:
(1)

Prezentace DEFEKTOSKOPIE 2004, zejména v zahraničí – všichni členové výboru

(2)

NDT in P 2005 – návrhy na sekce + leadery do 5.2.2004 – všichni členové výboru

(3)

Náměty na další využití internetu a www stránek EFNDT– všichni členové výboru

(4)

Zpráva o činnosti, o členské základně a úhradě příspěvku ČNDT do 20.2.2004
– předsedové RS + OS

(5)

Zadat výrobu členských průkazů a předat je předsedům

(6)

Reklama i odborné příspěvky do přílohy NDT WB k WCNDT – všichni členové výboru

(7)

Návrhy na kandidáty na cenu ČNDT

(8)

Kontrola plateb skupin a firemních členů

(9)

Obnova stránek ČNDT

Schváleno
Zapsala: Dagmar Kratochvílová 22.1.2004

– prezident
– všichni členové výboru
– tajemnice
– všichni členové výboru

