Zápis z jednání schůze výboru ČNDT
2. 11. 2015 Brno Holiday Inn hotel,
Prezence - dle prezenční listiny, omluven Ing. Procházka
1) Plnění úkolů z minulých schůzí (zápisy viz web ČNDT) - úkoly z jednání 3. schůze výboru
byly vesměs splněny - Stanovy připraveny, OS 10 začala pracovat, Cena ČNDT připravena,
volby vedení společnosti připraveny (s výhradou na počet kandidátů), Defektoskopie 2015
připravena.
2) Činnost vedení ČNDT od minulé schůze byla zaměřena zejména na organizaci workshopu
NDT in Progress a přípravu Defektoskopie 2015 - zejména volebního sjezdu společnosti.
3) Výsledky NDT in Progress 2015 shrnul vice-prezident společnosti. Odborná úroveň byla
velmi vysoká, nicméně počet účastníků nenaplnil očekávání. Značné problémy byly v zajištění
souladu mezi registrací účastníků a registrací odborných příspěvků.
4) Odborná skupina OS 10 – předseda skupiny seznámil členy vedení společnosti s
předkládanou činností skupiny do konce roku 2015. Základním úkolem je stabilizace členské
základny a zejména příprava pracovního workshopu, který se bude konat ve čtvrtek
dopoledne v rámci konference Defektoskopie 2015.
5) Příprava sjezdu ČNDT a voleb do prezidia. Členové vedení společnosti schválili program
volebního sjezdu a návrhy kandidátů do jednotlivých komisí. Byla schválena zpráva o
činnosti, kterou přednese prezident společnosti. Jsou připraveny prezenční listiny, hlasovací
lístky, texty stanov atd. Návrh plánu činnosti na rok 2016 dokončí a přednese vice-prezident
ČNDT.
6) Cena ČNDT - cenu za rok 2015 převezme pan Josef Solnař
7) Plán činnosti ČNDT na rok 2016 navazuje na plán činnosti na rok 2015.
8) Někteří předsedové skupin využili možnost a seznámili přítomné s činnosti RS a OS od
minulé schůze výboru. Skupina RS 07 informovala o konání NDT workshopu na Stavební
fakultě VUT v Brně dne 1. 12. 2015. Prezident připomněl výměnu průkazů, které si následně
předsedové skupin.
9) Příští jednání výboru se uskuteční ve středu 4. 11. 2015 ihned po skončení volebního
sjezdu.
Zapsal
Pavel Mazal
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