Zápis ze schůze výboru ČNDT (návrh)
čtvrtek 28.8.2014 - Praha, zasedací místnost Rezidence Domyno, 10.00 hod.
Prezence, omluveni: Samek (P), Procházka (RS3), Skála (RS4), Markarjanc (RS6)
1. Uplynulé období a stanovisko k plnění úkolů
-

-

kontrola plnění úkolů z minulých schůzí výboru dle Zápisů 1 a 2/ 2014.
přehled ostatních aktivit ČNDT v uplynulém období - v období od minulé schůze nebyla
zaznamenána realizace speciálních akcí ČNDT. Skupiny vyvíjí velmi rozdílnou činnost,
zarážející je zejména propad u RS 02, do nových stanov bude nezbytné zakomponovat
délku volebního období výborů RS a OS.
proběhl audit plnění projektu Proqualindt - ČNDT prošla bez významnějších závad a ve
druhé polovině roku by měla dostat poslední splátku prostředků z EU.
účast ČNDT na VH APC proběhla v souladu s usnesením výboru č. 02/2014. Na schůzi
výboru vystoupil předseda SR APC pan Holec, který seznámil členy vedení ČNDT se situací
v APC a dalšími perspektivami.

2. ECNDT 2014 stav přípravy a úkoly pro zbývající období - většina aktivit probíhá v souladu s
harmonogramem přípravy konference.
2.1 Vystavovatelé a sponzoři - je překročen očekávaný počet vystavovatelů . Nyní je nutno zajistit
dostatečnou propagaci výstavy mezi odbornou veřejností.
2.2 Odborný program konference - zde jsou největší problémy v oblasti komunikace s
představitelem NDT.net a problémy působí i nedisciplinovanost autorů a až notorické
neplnění stanovených termínů. Naopak programový výbor se snaží vyhovět až do poslední
chvíle, což samozřejmě působí problémy s plněním dalších termínů pro tiskárny, výrobu CD
atd.
2.3 Program přidružených akcí EFNDT, ICNDT, ISO ... ECNDT 2014 bude významným místem
setkání představitelů řady mezinárodních organizací z oblasti NDT. Všechna zasedání jsou
logisticky zajištěna.
2.4 European Research Day - toto setkání s velmi významnými vědci bude jednou ze stěžejních
akcí ECNDT - její organizační zajištění převzala NDT Academia Int. a AV ČR.
2.5 Doprovodný program bude organizován jednak pořadateli a jednak firmami. V neděli 5.10.
bude Welcome party pro registrované účastníky, v pondělí 6.10. koncert v kostele sv. Michala
na Staroměstském náměstí, potom budou VIP účastníci přijati v Rezidenci primátora Hl. m.
Prahy.
2.6 Registrace - vložné apod. je realizováno prostřednictvím systému firmy Guarant Int. a probíhá
bez závad. V současné době je registrováno cca 1000 osob a další se ještě registrují.
2.7 Výstava - materiály, vstupné. Vstupné na výstavu je stanoveno ve výši 500 Kč - zahrnuje
občerstvení a materiály výstavy. Studenti mají vstup zdarma - musí se prokázat studentským
průkazem.
2.8 Členové vedení ČNDT obdrží poštou plakáty k propagaci výstavy a ERD - jejich úkolem je
aktivní propagace.

3. Defektoskopie 2014
- sponzoři - i v letošním roce se podařilo zajistit několik sponzorů této tradiční akce, což umožní
uspořádat Společenský večer ve čtvrtek po skončení sjezdu ČNDT,
- program - připravuje Doc. Kořenská a prof. Pazdera,
- vyvolané přednášky - v souladu s pravidly jsme dostali přednášku prof. Fialy a Ing. Kopce,
tedy tito dva budou mít uhrazeno vložné, případně obdrží autorský honorář ve výši vložného,
schváleno všemi hlasy
- společenský večer - bude se konat ve čtvrtek po skončení sjedu a bližší informace budou k
dispozici v programu konference.
4. Organizace sjezdu ČNDT 2014
Sjezd se bude konat ve čtvrtek odpoledne. Sjezd bude řídit Mgr. Kusák. Zprávu o činnosti
přednese Doc. Mazal, informaci o přípravě nových stanov společnosti Ing. Samek a program
práce na další období Ing. Převorovský. Součástí programu bude informace o plnění finančního
rozpočtu (Mazal). Vzhledem k datu konání sjezdu a organizování ECNDT se bude jednat o
pracovní verzi.
5. Přípravy změn stanov společnosti
Postup přípravy změn stanov - na přípravu změny stanov je ještě dostatek času. Z toho důvodu
bude na sjezdu navržen nový harmonogram přípravy s cílem definitivního stanovení termínu
schválení jejich znění na sjezdu v Brně 2015. Ke změně stanov musí dojít především z důvodu
změny Občanského zákoníku a současně je nutné ve stanovách konkretizovat způsoby voleb
vedení ČNDT a to nejen prezídia a výboru, ale i vedení v regionálních a odborných skupinách.
Celou přípravu novelizace stanov bude za prezidium řídit Ing. Samek.
6. Další činnost v nadcházejícím období
6.1 Cena ČNDT letos nebude (pan Brodský - za rok 2012 - bude pozván na Defektoskopii 2014).
6.2 NDT Welding Bulletin, návrhy na další postup vydávání - situace se postupně stává
neudržitelnou. Klesá zájem o publikování odborných článků, o zadávání reklam apod. V důsledku
toho jsou vydávána ve značném časovém zpoždění dvojčísla apod. Obsah nesplňuje očekávání a z
tohoto důvodu klesá i zájem čtenářů. NDT Welding Bulletin sice vydává agentura Tiret, nicméně
ČNDT se na realizaci časopisu významně podílí. Je tedy našim úkolem rozhodnout o budoucím
vývoji. Jednání proběhnout po skončení ECNDT.
6.3 Normalizace - informace o současném stavu a úkolech. Ing. Kopec seznámil členy vedení se
současným stavem překladů norem z oblasti NDT. Zájem členů TNK o korektury norem a další
spolupráci při jejich překladech je zcela minimální a naopak množství překladů je enormní a je
tedy otázkou, jak postupovat v dalších letech. To bude řešeno v rámci jednání mezi UNMZ a naším
CTN.
Ing. Svoboda Jiří připomenul značné problémy mezi jednotlivými vydavateli norem, kteří k
obdobné problematice vydávají více norem s podobnými názvy avšak po stránce obsahu si v
některých případech i protiřečí. To je však záležitost mezinárodních organizací a samozřejmě
našich zástupců v těchto organizacích.

6.3 Upgrade brožury o NDT - po skončení ECNDT (odpovídá Ing. Kopec). Je nutné dodat mu
návrhy na doplnění, případně úpravy jednotlivých kapitol - termín začátek listopadu 2014. Před
konečnou úpravou bude návrh ještě zaslaný členům výboru k připomínkování.
6.4. Učebnice pro metody NDT - Proqualindt. Přes veškeré úsilí nebude možné z časových důvodů
představit učebnice na letošní ECNDT a termín bude posunut.
Po zveřejnění učebních textů budou přístupy k nim zpoplatněné.
6.6 Pro rok 2015 chystáme konferenci NDE for Safety/Defektoskopie 2015, která se bude konat v
Brně v hotelu Holiday Inn ve dnech 3.-5. listopadu a další workshop NDT in Progress 2015, ve
dnech 12.-14. října 2015 v hotelu Meritum v Praze Ruzyni.
Poslali jsme také přihlášku k pořádání konference EWGAE 2016 v Praze, nebo Brně.
7. Zprávy ze skupin, semináře, workshopy, plnění finančních závazků - žádné připomínky.
8. Další schůze výboru se bude konat v listopadu 2014 v Praze, termín bude upřesněn po skončení
ECNDT, případně na sjezdu ČNDT.
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