Zápis ze zasedání schůze výboru ČNDT
čtvrtek 04.11.2013 – Olomouc, NH hotel, 19.30 hod.
Prezence
1. Kontrola plnění úkolů z minulých schůzí
2. Jednání sjezdu ČNDT
a. Program
i. Jednání sjezdu ČNDT povede Ing. Samek
b. Komise – návrhy členů
i. Mandátová komise – Ing. Sekerášová, + 1 člen
ii. Návrhová komise – Ing. Procházka, Prof. Fiala, + 1 člen
c. Zprávy
i. - o činnosti – přednese Doc. Mazal – předsedové skupin dodají podklady
ii. - finanční (o hospodaření)- Doc. Mazal vysvětlil jednotlivé položky- přednese Doc.
Mazal
iii. - revizní – přednese člen KK
iv. – program práce na další období - přednese Ing. Převorovský– předsedové skupin
dodají podklady
v. – diskuze ke zprávám
3. Cena ČNDT – cenu dostane Ing. Svoboda, předá mu ji Prof. Fiala a Doc. Dubenský
4. Činnost skupin – předsedové dodají zprávy během zítřka (viz výše)
5. Různé
a. ECNDT
i. Vychází 3. oznámení
ii. V tomto okamžiku je příjem 586 tis. Euro (vystavovatelé, sponzoři, reklama,…)
iii. Propagace:
1. v tomto termínu probíhá konference v Las Vegas
2. za 14 dní bude konference v Indii
iv. Měla by se vyřešit otázka sníženého vstupného na kratší dobu.
v. Konference Defektoskopie 2014 – měla by být dvoudenní, v oddělených prostorách,
za cca 4.000,- Kč
vi. Výbor pověřuje Ing. Sekerášovou, aby sjezdu ČNDT 6.11.2013 přednesla návrh
výboru, prodloužit mandát prezidiu o jeden rok, tj. do listopadu 2015, aby
z organizačních důvodů spojených z realizací ECNDT nemusel být sjezd 2014 volební.
13 pro – 1 se zdržel - 1 proti
b. K bodu 8 minulého zápisu:
Ing. Procházka dosud neobdržel ani omluvu ani důkazy od Ing. Porkerta o jeho
výrocích o firmě TEDIKO. Ing. Procházka trvá na tom, aby se Ing. Porkert řádně
omluvil, písemně a pravdivě, jinak požaduje od ČNDT jednání dle Etického kodexu.
Výbor pověřuje Ing. Samka a Doc. Mazala řešením požadavku Ing. Procházky.
13 pro – 2 se zdrželi - 0 proti
V Olomouci 04.11.2013
Zapsala: Dagmar Kratochvílová

