Výzva k podávání návrhů na členy nového prezidia ČNDT
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
V rámci jednání 45. konference Defektoskopie 2015 se dne 4.11.2015 bude konat sjezd členů ČNDT.
V letošním roce končí funkční období členů prezidia ČNDT a z tohoto důvodu bude letošní sjezd
volební. Jedním ze základních úkolů tohoto nejvyššího orgánu ČNDT tedy bude volba nového
prezidia společnosti.
Podobně jako v minulosti uveřejňujeme pro připomenutí výňatek ze současných stanov ČNDT, který
se týká volby prezidia:
6.0 Orgány Společnosti
6.1 Sjezd Společnosti, který volí 5 členů prezídia a dále pak tři členy kontrolní komise; prezidenta a
viceprezidenta Společnosti volí výbor ze členů prezídia na první schůzi po volebním sjezdu.
6.2 Členové prezídia a kontrolní komise jsou voleni na dvouleté funkční období; počet funkčních
období není omezen. Každý člen prezidia plní svoji jmenovitou činnost určenou výborem.
6.3 Prezident a viceprezident jsou statutárními orgány Společnosti, tj. jsou oprávněni za ni jednat a
uzavírat smlouvy a dohody. Jejich jména jsou uvedena v zápisu ze schůze výboru podle bodu 6.1.
Organizace příprav a vlastní průběh voleb členů prezidia bude organizován podobně jako v minulých
letech. Všichni kandidáti na členy prezidia budou před volbami představeni v rámci webové
prezentace ČNDT a podle možností i v NDT WB.
V souladu se stanovami ČNDT tímto vyzývám všechny členy ČNDT k podávání návrhů na nové
kandidáty do prezidia ČNDT. Velmi rádi přivítáme Vaše návrhy na další kolegy, kteří by byli schopní
a zejména ochotní dále rozvíjet činnost naší společnosti. Při návrhu by měly být zváženy nezbytné
časové i další nároky na práci členů prezidia tak, aby byla i nadále zachována kontinuita činnosti
ČNDT.
Návrh doplňte stručnou charakteristikou navrhovaného kandidáta, základními kontaktními údaji,
písemným souhlasem kandidáta s návrhem, případně i fotografií. Návrhy na kandidáty bude možné
posílat poštou i e-mailem a přijímání kandidátek bude časově omezeno do 15.10.2015. Kandidatura
je podmíněna písemným souhlasem kandidáta.
Za přípravu voleb odpovídá tajemnice ČNDT paní Ing. Dagmar Kratochvílová.
Návrhy prosím zasílejte do 15.10.2015 na adresu tajemnice ČNDT:
Ing. Dagmar Kratochvílová, Na Příkopech 422, 664 56 BLUČINA, kratochvilova@cndt.cz
případně do sídla ČNDT:
Pavel Mazal, VUT v Brně, FSI, Technická 2, 616 69 Brno, cndt@cndt.cz,
Brno 12.06.2015
Pavel Mazal
Prezident ČNDT

