Návrh zápisu ze 4. schůze výboru
Schůze se konala v pondělí 5. 11. 2018 od 18.30 hodin,
Sál Panorama B, Konferenční centrum City, Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4

1) Prezence – přítomni dle prezenční listiny.
2) Přehled činnosti od minulé schůze – činnost vedení společnosti byla zaměřena především na
přípravu konference Defektoskopie 2018 a sjezdu ČNDT. Ve skupinách nebyly realizovány speciální
akce.
3) Informace z polské NDT konference - konference se zúčastnila Ing. V. Sekerašová, která přednesla
pozdrav účastníkům a seznámila je s aktuální činností ČNDT a připravovanými akcemi. Polská NDT
společnost má zájem o společné setkání s tématikou kodexu členů apod.
4) Aktuální stav přípravy Defektoskopie – prezident a pan Turek seznámili přítomné s finálním stavem
přípravy. V podstatě je vše připraveno pro kvalitní realizaci konference a výstavy. Určité problémy
se vyskytují pouze v oblasti spolupráce s představiteli konferenčního centra, nicméně i zde je
předpoklad úspěšného průběhu jednání. V současnosti je očekáván další růst počtu účastníků. Je
zaregistrován nejvyšší počet vystavovatelů od ECNDT v Praze. Pražští kolegové informovali o
menších skupinách studentů, kteří by měli navštívit výstavu. Nicméně zde jsou značné rezervy.
5) Ceny ČNDT - aktuální informace – podle schváleného plánu budou oceněni dva členové společnosti
– Ing. Goerojová a Ing. Cakl. Ceny budou předány v rámci Společenského večera ČNDT ve středu.
6) Příprava sjezdu
- Byl projednán a schválen návrh programu a organizace sjezdu
- Jednání povede Mgr. Libor Topolář
- Bude navržena jedna společná komise – mandátová a návrhová (za výbor navrhujeme Ing.
Kratochvílovou, Ing. Sekerášovou a pana Žižku)
- Volba kontrolní komise – loni volby neproběhly – přítomní na sjezdu rozhodnou, zda bude
pouze prodloužen mandát nebo proběhnou nové volby
- Zpráva o činnosti – základ přednese prezident, ostatní úkoly budou komentovat již dříve určení
členové vedení společnosti
- Prezident seznámil členy vedení se Zprávou o hospodaření za rok 2018, která bude přednesena
a předložena ke schválení na sjezdu
- Informace o zprávě kontrolní komise, kterou přednese zástupce KK
- Viceprezident prodiskutoval se členy vedení náplň Programu činnosti ČNDT na rok 2019.
7) Zprávy ze skupin a různé
8) Další konference Defektoskopie 2019 se bude konat v Českých Budějovicích v hotelu Clarion (bývalý
hotel Gomel) ve dnech 5. až 7. listopadu 2019. Prezident a pan Turek navštíví tento hotel v průběhu
prosince 2018.
9) Příští schůze vedení společnosti je předběžně plánována na čtvrtek 7.3.2019 v Praze.
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