Zápisnica zo zjazdu SSNDT konaného dňa 13. 4. 2010
Zjazd SSNDT bol riadne zvolaný na deň 13. 4. 2010 ako sprievodná akcia konferencie
DEFEKTOSKOPIA 2010. Konal sa v hoteli Átrium v Novom Smokovci.
Plánovaný program zjazdu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie, príhovor prezidenta SSNDT
Voľba zapisovateľa a návrhovej a mandátnej komisie
Správa o činnosti SSNDT za obdobie r. 2008 a 2009
Správa o hospodárení SSNDT za r. 2008 a 2009
Správa revíznej komisie
Úprava stanov SSNDT
Voľba členov výboru a revíznej komisie SSNDT
Plán činnosti SSNDT na ďalšie obdobie
Diskusia
Návrh a schválenie uznesenia
Záver

Rokovanie zjazdu
1. Otvorenie
Zjazd otvoril prezident SSNDT Ing. Erich Eckhardt. Privítal prítomných a predloţil na
pripomienkovanie a schválenie plánovaný program zjazdu.
Z prítomných účastníkov neboli voči navrhnutému programu ţiadne pripomienky. Program bol
účastníkmi jednomyseľne schválený.
Po schválení programu zjazd ďalej viedol prezident SSNDT Ing. E. Eckhardt.
2. Voľba zapisovateľa a návrhovej a mandátnej komisie
Za zapisovateľa bol navrhnutý Ing. Pavel Gabriška. Schválený bol všetkými hlasmi.
Za členov návrhovej a mandátnej komisie boli navrhnutí:
Ing. Pavol Kučík
Jozef Babjak
Ing. Pavol Višňovský.
Návrhová a mandátna komisia bola v navrhnutom zloţení schválená všetkými hlasmi.
3. Správa o činnosti SSNDT za obdobie r. 2008 a 2009
Správu o činnosti za uplynulé obdobie (za roky 2008 a 2009) predniesol prezident SSNDT
Ing. Erich Eckhardt.
Okrem iného informoval, ţe boli MV SR zaregistrované nové stanovy a zaloţená web-stránka
SSNDT. Členská základňa bola tvorená individuálnymi a firemnými členmi. Pokračovalo
členstvo SSNDT v EF NDT a ICNDT.
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Činnosť bola organizovaná prostredníctvom Výboru SSNDT – za uplynulé obdobie mal spolu
6 zasadnutí. Zo zasadnutí výboru sú robené zápisnice, vrátane evidencie úloh a hodnotení ich
plnenia.
V rámci SSNDT boli zaloţené dve odborné skupiny. Pracovná skupina pre kvalifikáciu
a certifikáciu (predseda Ing. Pavol Kučík) a Pracovná skupina pre netesnosti (predseda
Ing. Peter Ţúbor). Obidve pracujú na báze štatútu, v ktorom je uvedené ich zameranie i oblasť
pôsobnosti.
V uplynulom období boli usporiadané tri semináre. V septembri 2008 so zameraním na chyby
zvarových spojov a ich hodnotenie pri NDT, vo februári 2009 so zameraním na prácu so zdrojmi
ionizujúceho ţiarenia a v júni 2009 so zameraním na oblasť zisťovania netesností resp. kontrolu
tesnosti.
Na výročnej konferencii Defektoskopia 2009, ktorú na základe Memoranda zabezpečovala firma
SlovCert s.r.o., bolo 135 účastníkov, z toho 20 zahraničných.
4. Správa o hospodárení SSNDT za r. 2008 a 2009
Správu o hospodárení za rok 2008 a za rok 2009 predniesol tajomník a hospodár výboru
Ing. Rudolf Chyla. V obidvoch rokoch bolo hospodárenie uzavreté s kladným výsledkom.
Zároveň bol predloţený návrh rozpočtu SSNDT na rok 2010.
5. Správa revíznej komisie SSNDT
Správu revíznej komisie predniesol jej člen Ing. Ján Bezák. Správa bola kritická, poukázala na
niektoré nedostatky v účtovnej agende.
6. Správa návrhovej a mandátnej komisie
Návrhová a mandátna komisia začala pracovať hneď po jej schválení zjazdom.. Konštatuje, ţe na
zjazde je prítomných 27 účastníkov, z toho je 24 s právom hlasovať (kontrola podľa prezenčnej
listiny). Komisia konštatovala, ţe zjazd je uznášania schopný.
7. Úprava stanov SSNDT
Návrhy na úpravu stanov predniesol Ing. Eckhardt. Predloţené a diskutované boli návrhy na
úpravu Stanov s cieľom dosiahnuť pruţnejšiu činnosť a operatívnejšie riadenie spoločnosti.
Po ukončení diskusie o návrhoch boli hlasovaním účastníkmi zjazdu schválené úpravy Stanov
SSNDT v takom zmysle, aby:
- prezident SSNDT bol volený priamou voľbou na zjazde SSNDT,
- funkčné obdobie prezidenta i výboru bolo 4 roky,
- schopnosť zjazdu uznášať sa bola definovaná fyzickou účasťou na zjazde aspoň 2/3
z celkového počtu členov SSNDT s právom hlasovať (vzťahuje sa na stav členov aktuálny
v deň konania sa zjazdu).
8. Voľba prezidenta, členov výboru a revíznej komisie SSNDT
Zjazd SSNDT na ďalšie funkčné obdobie 4 rokov:
- zvolil za prezidenta Ing. Ericha Eckhardta,
- doplňovacou voľbou zvolil za členku výboru Ing. Máriu Komárňanskú (namiesto
odstupujúceho Ing. Josefa Pláška) a okrem prezidenta potvrdil za členov výboru doterajších
členov výboru – Ing. Milana Černicu, Ing. Rudolfa Chylu a Zdenka Hrúza
- zvolil revíznu komisiu v zloţení – Ing. Pavel Gabriška, Ing. Ján Bezák a Ing. Peter
Šiška, PhD.,
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9. Plán činnosti SSNDT na ďalšie obdobie
Rámcový plán činnosti SSNDT na ďalšie obdobie predniesol prezident Ing. Erich Eckhardt.
Uviedol najdôleţitejšie oblasti, na ktoré sa činnosť SSNDT bude zameriavať, a to:
-

Zapojenie SSNDT do projektu Leonardo;
Zvyšovanie úrovne kvality kvalifikačného a certifikačného procesu personálu NDT;
Organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích testov NDT;
Prezentácia SSNDT na ECNDT 2010 v Moskve;
Organizovanie odborných seminárov a konferencií. V roku 2010 sú v pláne dva semináre –
v prvom polroku so zameraním na problematiku NDT hrubostenných zvarov a v druhom
polroku so zameraním na školiace procesy pre certifikáciu personálu NDT.

10. Diskusia
Viacerými účastníkmi zjazdu boli diskutované problémy, týkajúce sa najmä:
- normalizácie v oblasti NDT, najmä preberania noriem EN a ISO do sústavy STN,
- kvality kvalifikačného a certifikačného procesu personálu NDT, najmä uplatňovania
poţiadaviek EN 473 a súvisiacich dokumentov CEN,
- poskytovania informácií o certifikovaných osobách,
- poskytovania informácií prostredníctvom web-stránky SSNDT,
- tematického zamerania odborných seminárov.
Poznatky a podnety z diskusie vyuţije SSNDT v rámci svojich moţností pri svojej činnosti, tak
prostredníctvom aktivít výboru, ako aj v činnosti odborných skupín SSNDT.
11. Uznesenie
a) Zjazd SSNDT schvaľuje:
- Správu o činnosti SSNDT za obdobie r. 2008 a 2009;
- Správu o hospodárení SSNDT za obdobie r. 2008 a 2009;
- Rozpočet SSNDT na rok 2010;
- Správu Revíznej komisie;
- Úpravy Stanov SSNDT, týkajúce sa priamej voľby prezidenta zjazdom, zmeny dĺţky
funkčného obdobia na 4 roky a definovania schopnosti zjazdu uznášať sa fyzickou účasťou
na zjazde aspoň 2/3 z celkového počtu členov SSNDT s právom hlasovať;
- Členov výboru SSNDT v zloţení:

prezident
členovia

- Členov Revíznej komisie v zloţení:

Ing. Pavel Gabriška
Ing. Ján Bezák
Ing. Peter Šiška, PhD.,

b) Zjazd SSNDT ukladá:
1) Odstrániť nedostatky vo vyúčtovaní, zistené RK.
Z: Ing. Rudolf Chyla, hospodár SSNDT
T: 30. 4. 2010
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Ing. Erich Eckhardt
Ing. Milan Černica
Ing. Mária Komárňanská
Ing. Rudolf Chyla
Zdenek Hrúz

2) Zapojiť sa do projektu Leonardo
Z: Ing. Pavol Kučík, predseda PS KaC
T: podľa časového harmonogramu projektu
3) Zabezpečiť účasť a reprezentáciu na ECNDT 2010 v Moskve, vrátane správy
Z: Ing. Erich Eckhardt, prezident SSNDT
T: 30. 6. 2010
4) Registrovať upravené stanovy SSNDT na MV SR
Z: Ing. Erich Eckhardt, prezident SSNDT
T: 31. 5. 2010
12. Záver
Konferenciu ukončil prezident SSNDT Ing. Erich Eckhardt. Poďakoval prítomným za účasť,
diskusiu i podnetné pripomienky. Všetkým zaţelal úspechy v ich ďalšej práci a vyjadril nádej,
ţe sa v budúcom období budú aktívne podieľať na činnosti SSNDT.

Podľa záznamov zo zjazdu zápisnicu spracoval Ing. Pavel Gabriška
Bratislava, 20. 4. 2010
Zapísal:

Ing. Pavel Gabriška

Zápisnicu overil:

Ing. Erich Eckhardt, prezident SSNDT
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