Zápis jednání pravidelného podzimního zasedání Shromáždění
delegátů SPL-CICA
Konaného 7.listopadu 2012 v hotelu Kozák v Brně

Rada SPL zahájila jednání v 09 30 hod. v salonku hotelu .
Hlavní program započal ve 10 00 hod. tamtéž.
Program:
1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta
Přivítání delegátů a stručné zhodnocení činnosti SPL-CICA
v uplynulém období.
2. Zpráva o hospodaření,
ing. Sedlák přednesl dílčí zprávu o hospodaření SPL-CICA v období od
jarního shromáždění delegátů – v hospodaření SPL-CICA nebyly
zjištěny žádné závažné nedostatky.
Ing. Sedlák upozornil na formální administrativní nedostatky (razítka
SPL_CICA neodrážejí změny názvu sdružení).
Shromáždění delegátů pověřilo Ing. Sedláka zpracováním revizní
zprávy pro jarní shromáždění delegátů.
3. Programové prohlášení – plán činnosti na 2013
SPL-CICA by v příštím roce měla zvýšit aktivitu a zaměřit se na
činnosti, které zvýší konkurenceschopnost oboru a budou mít pro členy
sdružení relevantní přidanou hodnotu.
SPL-CICA se chce v příštím roce v rámci daných možností soustředit
na následující oblasti:
• Odborné semináře a workshopy pro pracovníky sléváren
- seminář „Měření teplot ve slévárnách“ - leden 2013
- workshop „výdusky“
- představení produktů dodavatelů členů SPL-CICA
• Organizace účasti na veletrzích a výstavách
- MSV/FONDEX Brno
- POWERGEN Vídeň (organizace jednodenní návštěvy)
- Hannover (? Návštěva/stánek?)
• Propagační a publikační činnost
- Propagace oboru na vysokých a odborných školách – vitríny,
propagační panely
- Pokusit se zařadit pravidelný sloupek, článek do odborných
časopisů (Slévárenství, MM atd.)
4. Organizace zasedání Shromáždění upravit následovně
• Jarní shromáždění jako legislativní řešící legislativní a
organizační záležitosti fungování SPL-CICA s důrazem na
usnášení schopnost

• Podzimní shromáždění zaměřené odborně a informativně
s přednáškovým programem (obdobný model jako u
slévárenských dnů)
5. Zasedání Rady SPL – CICA
Vzhledem k vytížení členů rady SPL-CICA a k problémům s
dojížděním na zasedání, připravuje rada SPL-CICA organizaci zasedání
rady formou telekonference. Cílem je zahájení tohoto režimu od ledna
2013
6. Hodnocení MSV 2012
7. Hodnocení čísla Slévárenství
Číslo 9-10/2012 bylo věnováno přesnému lití, byla oceněna úroveň
odborných článků, i prezentace jednotlivých členů SPL-CICA. Bylo
konstatováno, že je škoda, že této příležitosti nevyužili všichni členové
SPL-CICA.
8. Jarní zasedání
Jarní zasedání proběhne v Technickém muzeu v Brně. Bude se jednat o
„legislativní“ zasedání. Z tohoto důvodu žádáme všechny členy o účast,
aby shromáždění bylo usnášení schopné. Termín bude sdělen nejpozději
po lednovém zasedání rady SPL-CICA
9. Diskuse
10. Různé a zakončení jednání

Za Radu SPL zapsal
Brno, 12.11.2012
Ing. Martin Mrázek
sekretář SPL
mrazek@technicalmuseum.cz

