Zápis z jednání výboru ČNDT
Praha 4. 6. 2015
Prezence:
omluveni - Svoboda J., Procházka, Koula (zast. Samek), Markarjanc (zast. Šťastný).
Hosté - p. Ulčová, p. Provazníková, p. Turek, p. Matoušek
1) základní přehled plnění úkolů z minulých schůzí

všichni

Prezident seznámil přítomné s plněním úkolů z minulých schůzí ČNDT. Plnění úkolů spojených s
přípravou stanov bude hodnoceno v samostatném bodě. Většina skupin uspořádala členské schůze,
většinou spojené s odbornými přednáškami a platbou členských poplatků. Pokračuje korektura NDT
učebnic, připravených v rámci projektu Proqualindt. Konečně bylo vydáno dvojčíslo NDT WB 1/2
2014. Stále však není připraveno anglické číslo, věnované ECNDT - chybí jediný příspěvek. Tím je
blokováno i vydání č. 1 2015. Byla zajištěna prezentace na veletrhu ForIndustry 2015, ale za
minimálního zájmu členů vedení ČNDT i firemních členů. Hodnocení ostatních úkolů viz dále.
2) zpráva ze zasedání EFNDT

Mazal

V závěru dubna 2015 se v Budapešti konalo GA EFNDT. V rámci tohoto zasedání bylo zvoleno nové
vedení EFNDT. Novým prezidentem se stal prof. Peter Trampus z Maďarska, vice-prezidentem Ing.
Roger Lyon z Velké Británie. Při příležitosti odchodu z vedení EFNDT bylo opětovně vysloveno
poděkování ČNDT za organizaci ECNDT v Praze a za významný finanční příspěvek do rozpočtu EFNDT.
Přítomní byli upozorněni na ukončení platnosti osvědčení o tzv. uznaném národním certifikačním
orgánu pro oblast NDT. Tato agenda se postupně převádí na ICNDT a mělo by mít celosvětovou
platnost.
3) podpora mladých

Mazal, Kořenská

V minulém období prezidium ČNDT schválilo úhradu 2 vložných na konferenci EAN v České Krumlově
(Ing. Šimonová a Mgr. Topolář z FAST VUT v Brně). Podpora celkem činila cca 14.000 Kč. Další žádosti
obdržel prezident společnosti v minulých dnech od Ing. Timčákové a Ing. Štefkové (FAST VUT v Brně)
- jedná se o úhradu vložného na 23rd ICMT ve Slovinsku. Částka na vložné je 2x250 EUR, tedy cca
14.000 Kč.
Výbor s úhradou vložného souhlasí : hlasování - pro 12, proti 0, zdrželi se 0.
Doc. Kořenská podala k projednání další požadavek na úhradu vložného, který obdržela od Ing.
Šimonové na konferenci BMC 11 v Polsku. Tato podpora nebyla výborem schválena, protože by se
jednalo o druhou podporu v rámci jednoho roku a měla by být dána možnost i dalším zájemcům
hlasování - pro 0, proti 8, zdrželi se 4
V příspěvcích podpořených mladých pracovníků by měla být zmínka o podpoře ČNDT, připomínáme
také vhodnost prezentace podpořených příspěvků v rámci konference Defektoskopie. Pro budoucí
období budou podmínky doplněny o požadavek na dodání dokumentu s popisem a přínosem vlastní
konference. Dále bude nutno připomenout, že podpořené příspěvky musí být z oblasti NDT.
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4) informace z APC
Ing. Sekerášová a doc. Mazal (členové SR APC) seznámili vedení ČNDT s aktuální situací v
Certifikačním sdružení pro personál. V současné době dokončuje ČIA audit. Finanční situace je
konsolidována.
5) připravované konference a publikace:
a) NDT in Progress 2015
Probíhá standardní příprava workshopu. Je registrováno cca 11 příspěvků a řada dalších je přislíbena.
Byly prodlouženy deadliny pro zaslání abstraktů a plných textů.
b) Defektoskopie 2015
Oznámení byla distribuována účastníkům předchozích konferencí, jsou publikovány prezentace v
odborném tisku. Zatím nebyli osloveni potenciální sponzoři. Bylo by vhodnější oslovit firmy z oblasti
NDT s žádostí o spoluúčast na financování tzv. firemního večera. Zajistí prezidium a tajemnice.
Do soutěže vyhlášené na zajištění kvalitních příspěvků na konferenci (viz bod 11 zápisu z 1. schůze
vedení ČNDT) se zatím přihlásili Prof. Fiala a Ing. Kopec. Ještě je možné akceptovat další dva
příspěvky. Termín pro jejich zaslání prezidentovi společnosti bude prodloužen do 30. 6. 2015.
c) EWGAE 2016
Evropská konference o akustické emisi se bude konat v září 2016 v konferenčním centru hotelu
Tristar v Praze. V současné době jsou ustavovány pracovní skupiny, byla spuštěna webová prezentace
konference, připravuje se tištěné oznámení a probíhá jednání o zajištění evidenčních systémů
konference.
Svoboda, Mazal
d) Defektoskopie 2016 - návrhy na místo konání

všichni

Nebyl předložen žádný návrh na místo konání výroční konference v roce 2016. Z tohoto důvodu
prezident důrazně vyzval členy vedení ČNDT k zajištění nabídek do konce července 2015. Prezidium
vybere vyhovující nabídky, které budou předloženy na schůzi výboru v září 2015.
Požadavky jsou standardní - dva jednací sály s kapacitou cca 100 a 50 posluchačů, prostor pro
realizaci výstavy, ubytovací kapacita alespoň 80-100 pokojů, další kapacity v blízkosti místa konání
konference. Dopravní dostupnost. Termín (3 pracovní dny) v období od 1. do 11. listopadu 2016.
e) NDT WB 2014/15, brožura a plakáty

Turek

Stále není připraveno anglické číslo NDT WB (3/4 2014), které je věnováno ECNDT. Důvodem je
neustále odkládání dodání příspěvku předsedy programového výboru konference. Ing. Převorovský
se veřejně zavázal k jeho dodání nejpozději do čtvrtka 11. června. V důsledku tohoto stavu není
možné vydat číslo 1/2015. Toto číslo je tvořeno novým vydáním příručky o NDT, dnes připraveným
návrhem stanov ČNDT, dalšími odbornými příspěvky apod.
Chystá se reedice plakátů o jednotlivých NDT metodách. Dohodnut je plakát o defektech svarů a
jejich RTG hodnocení, připravuje se plakát o akustické emisi. Velmi vhodné by bylo vydání plakátu s
informacemi o principech UT zkoušení - zeptat se u firmy Olympus, zda vhodný plakát není k
dispozici. Případně projednáme další metody.
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6) příprava sjezdu a voleb 2015

Mazal

Prezident společnosti vyzval všechny členy vedení společnosti k přípravě seznamu vhodných
kandidátů pro volby do prezidia ČNDT. Veškeré formální podklady budou nejpozději do konce června
zveřejněny na webu ČNDT .
7) činnost skupin v období od minulé schůze výboru a plány na druhou polovinu roku

všichni

Viz výše. V období od minulé schůze vedení ČNDT se uskutečnily schůze většiny OS a RS, spojené s
odbornými přednáškami. Na schůzích byly vybírány členské příspěvky a v nebližší době budou
provedeny odvody na centrální účet ČNDT. OS 09 zajistila pracovní seminář zaměřený na pokroky v
oblasti akustické emise. Seminář se uskutečnil ve Valaské Dubové na Slovensku.
8) změny struktury společnosti

Mazal, Kořenská

Přítomní členové vedení ČNDT byli seznámeni s již dříve diskutovaným ukončením činnosti OS 12,
která působila v Brně. Ukončení činnosti se uskutečnilo dne na společném zasedání RS 07 a OS 12
dne 9. dubna 2015 v Brně. Čtyři členové z OS 12 přestoupili do RS 07.
Vedení společnosti se dále zabývalo činností PS 10, která se měla zabývat oblastí certifikace,
vzdělávání a normalizace. Vzhledem k nedostatku jakýchkoliv informací o činnosti této PS, nedodání
seznamu členů a zejména v souvislosti s odchodem předsedkyně skupiny z ČNDT, rozhodlo vedení
ČNDT o zrušení této skupiny.
hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0
Vzhledem k potřebnosti řešení problematiky vzdělávání a certifikace vyzvalo vedení ČNDT prezidenta
společnosti k přípravě Výzvy pro zájemce o činnost v této oblasti. Tentokrát by však měla vzniknout
řádná odborná skupina se standardními platícími členy. Členy však mohou být i ostatní zájemci,
registrovaní a platící příspěvky v jiných RS a OS. Ustavující schůze by měla proběhnout do konce
srpna 2015
hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1
9) příprava nových stanov společnosti
Tento bod řídil člen prezidia odpovědný za přípravu textu nových stanov Ing. Samek.
Členové vedení projednali základní návrh stanov připravený právníkem a zapracovali do něj část
návrhů, které komise obdržela v minulých dnech. Tento projednaný návrh bude předán k veřejné
diskuzi členům ČNDT - bude publikován v NDT WB č.1/2015 a dále bude k dispozici na webu ČNDT.
Připomínky bude možné zaslat předsedovi komise Ing. Samkovi nejpozději do 20. 8. 2015. Komise
připomínky zpracuje a připraví finální návrh textu nových stanov, který projedná výbor ČNDT na
jednání v září a který bude předložen ke schválení na sjezdu ČNDT v Brně.
10) třetí zasedání výboru ČNDT se uskuteční dne 3. 9. 2015 v Praze. Hlavní témata budou:
a) dokončení návrhu stanov ČNDT na základě výsledků veřejné diskuze
b) příprava volebního sjezdu ČNDT
c) znovuzahájení činnosti odborné skupiny zaměřené na vzdělávání, certifikaci a normalizaci v oboru
NDT, příprava semináře organizovaného touto OS v Brně.

Zpracoval
Pavel Mazal

Pavel
Mazal

Digitálně podepsal Pavel Mazal
DN: cn=Pavel Mazal, o=Česká
společnost pro NDT, ou=prezidium,
email=cndt@cndt.cz, c=CZ
Datum: 2015.06.10 16:12:32 +02'00'
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