Zápis z jednání Výboru ČNDT č. 2/2004
konaného 7.4.2004 v Praze, Křovinovo nám.1
Přítomni:
Omluveni:

dle prezenční listiny
Ing. Převorovský., p. Solnař

1) Prezence, Zahájení
2) Úkoly z minulého jednání výboru
Úkoly pro členy výboru z 1. výboru:
a) Prezentace DEFEKTOSKOPIE 2004, zejména v zahraničí – plněno průběžně, úkol trvá
b) NDT in P 2005 – návrhy na sekce + leadery do 5.2.2004 – úkol trvá – podrobně bod 17
c) Náměty na další využití internetu a www stránek EFNDT– žádné návrhy nepřišly
d) Zpráva o činnosti, o členské základně a úhradě příspěvku ČNDT do 20.2.2004 – skupiny RS02 a OS11
dodaly seznam členů naposledy koncem roku 2002. Zpráva o činnosti skupin nebyla doručena od
skupin RS02, RS03, OS08, OS09, OS10, OS11, OS14
e) Zadat výrobu členských průkazů a předat je předsedům – splněno – viz bod 3
f) Reklama i odborné příspěvky do přílohy NDT WB k WCNDT – úkol trvá – podrobně bod 7
g) Návrhy na kandidáty na cenu ČNDT – úkol trvá
h) Kontrola plateb skupin a firemních členů – úkol trvá
i) Obnova stránek ČNDT - náměty – úkol trvá – podrobně bod 16

3) Nové průkazky – počty, čísla průkazek apod.
Průkazy byly předány všem předsedům skupin v polovině března. S evidencí nových průkazů by se
měly aktualizovat seznamy členů a umožnit tak jednoduší přehled o platbách skupin.
4) Defektoskopie 04 – II.oznámení, vložné, organizační výbor, sponzoři, výstava (p.Turek)
II.oznámení musí vyjít do začátku května. Z předběžných údajů o cenách za pronájmy prostor,
ploch, jídla a nápojů v hotelu Harmony a s přihlédnutím na dobrou finanční situaci ČNDT, výbor
rozhodl podpořit účast na konferenci a ceny podstatě udržet na stejné výši jako v roce 2003 (s
přihlédnutím na zvýšení DPH).
Základní cena
platba do 31.8.2004 3 900,- Kč
platba po 31.8.2004 4 900,- Kč
Členské vložné
3 500,- Kč
4 400,- Kč
Studentské vložné
1 700,- Kč
1 900,- Kč
Jednodenní vložné
1 800,- Kč
2 200,- Kč
Autorské vložné není stanoveno. Autor, který splní náležitosti ( pošle článek včas a přednese jej)
dostane na místě autorský příspěvek.
Cena sborníku bude upřesněna dle výše DPH.
Výbor schválil formu výstavy stánky i stoly, dle individuální volby jednotlivých vystavovatelů.
6 členů výboru - hlasovalo pro možnost stolků i stánků
5 členů výboru - hlasovalo jen pro stolky
5) Odborné příspěvky na Defektoskopii 2004 – podíl RS a OS
Každá odborná skupina připraví min. 1 článek.
úkol pro předsedy skupin
6) Volba místa pro Defektoskopii 05
Oznámení o hledání vhodného místa pro konání DEFEKTOSKOPIE 2005 vyjde v NDT WB.
7) Speciální číslo NDT WB – příloha
Bude zde místo pro krátkou prezentaci firemních členů, Doc.Dubenský dodá článek o historii
společnosti, Doc. Mazal o současnosti. Odborné články můžou nadále dodávat všichni – úkol pro
všechny.

8) Prezentace ČNDT – tisková forma – leták, plakáty
Náměty na obsah, vhodné fotografie apod. úkol pro všechny
9) MACH 2004 – kdo, co, kdy, prezentace firemních členů – NDT WB – uzávěrka?
Probíhá 4.-6.5.2004. Firemní členové mají možnost prezentace – materiály dodat panu Turkovi.
Je potřeba personálně zajistit stánek. Předběžně 5.5.-Ing.Vodrážková, 6.5.-Doc.Dubenský, Ostatní
dle možností nahlásí možnou účast panu Turkovi. - úkol pro všechny
V návaznosti na MACH 2004 musí NDT WB vyjít ještě v dubnu! Příspěvky a články do NDT WB
je potřeby dodat nejpozději do 15.4.2004.
10) Daňové přiznání přehled – k nahlédnutí (paní Vodrážková)
Daňové přiznání bylo včas podáno, Celkový zisk společnosti činil cca 280 tis. Kč.
11) Vyúčtování za rok 2003 ČNDT – konference, příspěvky apod. výpisy, přehledy členů RS a
OS přehled plateb , chybějící platby za rok 2003 - porovnat – předáno paní Vodrážkové.
12) WCNDT Montreal + EWGAE Berlín – účastníci, stánek atd.
Výbor schválil podpořit i účast prof. Hájka, a to úhradou 50%vložného. Delegáti podpoření
společností budou zajišťovat prezentaci na stánku ČNDT.
- jednomyslně odhlasováno
13) Účast na výroční konferenci DGZfP atd. Salzburg, 17.-19. květen 04 – Doc.Dubenský
- jednomyslně odhlasováno
14) Změna u skupiny OS 13 –
Skupiny OS12 a OS13 se slučují, Členové i ekonomika přejde pod hlavičku OS12.
- jednomyslně odhlasováno
15) Volby ve skupinách a volby prezidia 04
Upozornění předsedům skupin, kde neproběhly volby v roce 2003, že letos musí mít nově zvolené
vedení.
Na webu i v NDT WB bude oznámena možnost navrhování kandidátů do prezídia i na prezidenta
ČNDT. Návrhy na kandidáty bude možné posílat poštou i e-mailem, ale příjmání kandidátek bude
časově omezeno a podmíněno souhlasem kandidáta.
16) Web ČNDT – přesun, diskuzní skupina
Stránky byly přesunuty k jinému správci a byly inovovány. Je zde možnost přihlásit se do diskusní
skupiny. Jméno, doména apod. zůstávají stejné.
17) NDT in Progress – termín, sekce – co kdo zajistí
Ing. Převorovský dal návrh na pořádání odborných sekcí + jejich leadery.
Mimo tyto „tradiční“ sekce by bylo vhodné udělat sekci „Nové metody v NDT“ a „Studentský
výzkum“. Na tyto sekce by mohla být možnost sehnat granty.
18) Časopis Konstrukce – Ing. Kořenská je odpovědná za náplň prezentace ČNDT
Redakce má zájem o prezentaci firemních členů zabývajících se ocelovými konstrukcemi.
19) Obnovená přihláška do Hospodářské komory ČR
Členství pokračuje prostřednictvím APC.
20) ČIA – žádost o obsazení místa v Tech. výboru pro akreditaci zkušebních laboratoří (místo
prof.Hrušky).

Návrh: Ing. Porter, p. Dvořák (nemá zájem)
Výbor doporučuje obsazení místa v Tech.výboru panem Ing. Jiřím Pittrem (0 proti, 2 se zdrželi).
21) Možnost odebírání zahraničních časopisů např. Research in NDE – abstrakty do NDT
WB
Typy na vhodné časopisy pro rozšíření knihovny ČNDT. úkol pro všechny
22) Zprávy ze skupin – co se chystá
Chystané akce skupin je třeba hlásit prezídiu s dostatečným předstihem, aby bylo možno zajistit
delegáta. Vedení skupin by mělo mít aktivní kontakt se členskou základnou své skupiny (aby
všichni věděli, co se kdy a kde děje).
23) Předat sborníky, pozvánky, časopisy apod. -

splněno

24) Aktualizace adres, telefonů a mailů – sledovat web a průběžně zasílat změny
25) Různé
Ing. Sekerášová – návrh na zvýšení členských příspěvků pro nevýdělečně činné – musí odsouhlasit
sněm. Bude navrženo na příštím sněmu.
Úkoly pro členy výboru:
(1)

Prezentace DEFEKTOSKOPIE 2004, zejména v zahraničí – všichni členové výboru

(2)

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

(3)

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

(4)

Návrhy na kandidáty na cenu ČNDT

(5)

Kontrola plateb skupin a firemních členů

(6)

Obnova stránek ČNDT

(7)

Odborné příspěvky na DEF. 2004

(8)

Vytipování místa pro DEFEKTOSKOPII 2005

– všichni členové výboru

(9)

Náměty na obsah + fotky na prezentační leták ČNDT

– všichni členové výboru

(10) Účast na MACHu 2004

– všichni členové výboru
– tajemnice
– všichni členové výboru
– předsedové OS

– dle možností všichni členové výboru

Termín dalšího jednání – čtvrtek 3.6.2004, 10.00 hod. - Testima

