Zápis z jednání schůze výboru
13. a 14. 9. 2017, kino Svět Chomutov
Přítomni dle prezenční listiny, omluveni J. Samek, B. Kopec, hosté D. Turková, D. Černý, J. Žižka
Zahájení schůze vedl viceprezident Z. Převorovský
1) V návaznosti na zápisy byla provedena kontrola plnění úkolů z minulých schůzí a plnění plánu
činnosti na rok 2017. Některé body byly projednány v průběhu dalšího jednání schůze
2) Stav časopisu NDT Welding Bulletin. P. Turek charakterizoval současný stav časopisu. Problémy
s financováním a zejména s odborným obsahem stále přetrvávají. Dosud se nepodařilo vydat první
letošní číslo. Bude k dispozici v nejbližší době – abstrakty k workshopu NDT in Progress. Další pak
před Defektoskopií.
3) Z. Převorovský seznámil přítomné se současnou situací při přípravě workshopu NDT in Progress
Další jednání vedl prezident ČNDT P. Mazal
4) Informace o činnosti vedení ČNDT od minulé schůze – základem byla příprava konference
Defektoskopie. Dále jsme se účastnili konference ve Slovinsku – zde byl k dispozici propagační
stánek ČNDT.
5) Vedení společnosti bylo seznámeno s textem upravené dohody o spolupráci s Asociací technických
diagnostiků. Předložený návrh byl jednomyslně schválen.
6) Schvalování podpor mladých odborníků. Na základě zaslaných žádostí byly jednomyslně schváleny
podpory účasti mladých pracovníků pro účast na workshopu NDT in Progress 2017 (J. Zatloukalová FJFI ČVUT - OS 11) a na konferenci Defektoskopie 2017 (M. Janků – CDV Brno – RS07, M.
Hoduláková – VUT v Brně – RS 07, M. Molčan – VŠB TU Ostrava – RS 06). Ve všech případech
umožní ČNDT účast bez úhrady vložného. V případě M. Molčana budou částečně uhrazeny i další
náklady (po dohodě s RS 06).
7) Defektoskopie 2017 – prezident poděkoval předsedům skupin za zajištění dostatečného počtu
odborných příspěvků. Dalším úkolem je nyní informování členů ČNDT a dalších zájemců o konání
konference. Nyní je potřebné dodat včas všechny texty příspěvků – do 30. 9. 2017 – podmínka pro
získání autorského honoráře ve výši 800 Kč, další podmínkou je přednesení referátu a úhrada
vložného. Nyní se připravuje základní program – ve středu bude zasedání TNK a sjezd ČNDT (cca od
16 hodin, ve čtvrtek tradiční seminář ke vzdělávání a certifikaci. Byly prodiskutovány návrhy
doplňkového programu pro účastníky konference – OS 08 projedná možnost návštěvy depozitáře
železničních prostředků v Chomutově (čtvrtek dopoledne). Firemní večery by se měly konat v úterý
po 18.30 hod.
8) Cena ČNDT – byly posouzeny zaslané návrhy a hlasováním byl vybrán letošní nositel. Cena bude
předána v rámci Společenského večera na konferenci Defektoskopie. Podklady připraví a přednese
prof. Fiala.
9) Příprava volebního sjezdu – dosud není dostatek kandidátů. Návrh dodala pouze RS 07 (2 kandidáti
do prezidia a 1 do revizní komise). Na místě byl získán další kandidát. Nicméně je nezbytné
urychleně dodat nejméně tři další návrhy – důrazný úkol pro všechny členy vedení. Další podklady,
které bude nutno na sjezd připravit – hlavně návrh činnosti – odpovídá vice-prezident. Je nutné včas

dodat návrhy na nové směry činnosti – náměty od všech členů vedení dodat nejpozději do konce
října.
10) Místo konání Defektoskopie 2018. V daném termínu byly dodány 4 návrhy na místo konání příští
konference. Ing. Turková předložila návrhy konání konference v konferenčním centru IKEM Praha,
ve Wellness hotelu Step Praha a v Konferenčním centru City v Praze na Pankráci. Další nabídku
předložil prezident na hotel Clarion v Českých Budějovicích (návrh podala RS 04 – Západní Čechy).
Po posouzení všech nabídek výbor vybral jako nejvhodnější místo pro konání konference
Defektoskopie 2018 Konferenční centrum City v Praze, konference by se měla konat v termínu
6. - 8. 11. 2018. Vedení společnosti dále navrhuje požádat hotel Clarion v Českých Budějovicích o
převedení nabídky na termín 5. – 7. 11. 2019.
11) NDT studijní příručky. Byly představeny nové příručky pro metody ET MT a PT, do Defektoskopie
2017 bude připravena příručka UT, příp. Basic. U dosud vydaných příruček nyní probíhá odborná
korektura (o připomínky byla požádána vybraná odborná pracoviště a jednotlivci). Po provedení
korektury budou vydány příručky ČNDT pro jednotlivé metody – další postup práce s publikacemi
byl dohodnut s předsedou OS 10 a panem Turkem.
12) Nadcházející NDT události: konference polské NDT společnosti se bude konat ve dnech 17. až 19.
října v Europa Business and Spahotel ve Starachowicích v Polsku – cca 50 km od města Kielce.
Delegátem za ČNDT byla zvolena Ing. V. Sekerášová. Další ohlášenou konferencí je Defektoskopia
2018 v hotelu Átrium v Novém Smokovci (20. až 22. března 2018). Tradičně se zúčastní prezident
ČNDT, z.s.
13) Informace ze skupin. Přítomní předsedové skupin informovali o aktivitách za minulé období a
plánech do konce roku 2017. Mimo jiné RS 02 připravuje schůzi, byla navázána spolupráce se
Škodou Auto, RS4 uspořádá koncem roku volební schůzi, RS 06 připraví další jarní NDT workshop
(Čeladná), RS 07 připravuje tradiční workshop v Brně, který se bude konat dne 30. listopadu 2017.
Příspěvky byly vybrány a odvody vesměs již odeslány na účet ČNDT.
14) Příští jednání výboru - 6. 11. 2017 od 18 hodin v kině Svět v Chomutově

Brno 17. 9. 2017

Pavel Mazal

