Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 53/05
ze dne 1. 8. 2005
Přítomni: RNDr.J.Dvořáková, Ing.P.Kycl, RNDr.J.Marek, CSc., RNDr.J.Mühldorf, CSc.,
Ing.J.Novotný, RNDr.P.Polák, RNDr.J.Schröfel, RNDr.S.Škoda.
Nepřítomni: Ing.A.Abramčuková, RNDr.M.Horáček, Ing.S.Chamra, RNDr.P.Pospíšil,
RNDr.J.Suchý, Ing.M.Štrosová.
Bylo projednáno:
1. (52/3b). Účast Dr.Pospíšila na hydrogeologické konferenci v Č.Budějovicích je zajištěna.
Dr.Marek ji projednal s Doc.Mlsem a Dr.Šantrůčkem. Dr.Pospíšil tam přednese pozdrav od
ČAIG. Konference se koná dne 21.9.2005. Zmíní se o možné užší spolupráci mezi všemi
geologickými asociacemi.
2. Setkání rad geologických asociací (na 12.9.2005 zajistí Dr.Schröfel). Orientačně jsou
navržena tato témata k projednání:
 Vydávání společného Zpravodaje.
 Dohoda s Českou geologickou společností (organizace základního geologického
výzkumu) se společnou radou asociací aplikované geologie. Ustanovit styčný orgán
pro jednání s MŽP.
 Zdražení služeb v Geofondu - kdo dává bezplatně do Geofondu zprávy by měl mít
vstup bezplatný.
 Zmínit se o připravovaném terminologickém slovníku na Slovensku. Zasazovat se
o vydávání i jiných publikací.
 Projednat poslední stav přípravy Stavebního zákona.
3. (52/1) Ohlašování významných jubileí členů společnosti ve Zpravodaji. Podle sdělení
Dr.J.Dvořákové tento návrh není realizovatelný protože databáze neobsahuje příslušné údaje
(data narození aj.). Někteří členové společnosti tyto údaje odmítají sdělit.
4. Ing.Kycl byl seznámen s úkolem sledování TNK 41.
5. Dr.Marek informoval o stavu přípravy Stavebního zákona.
6. Dr.Marek informoval o obsahu Zpravodaje SAIG.
7. Webové stránky společnosti jsou stále nedostupné. Nedostatek odstraní Ing.Chamra.
8. (52/6 - spolupráce s Geotechnickou společností). Dr.Pospíšil kontaktuje Doc.Weiglovou
a projedná s ní možnou spolupráci.
9. (52/7). Spolupráce s geofyziky – Dr.Marek opatří kontakt na předsedu společnosti a předá
ho Dr.Pospíšilovi.
10. (52/8). Ing.Chamra vyjádří písemně Dr.Sýkorovi náš zájem spolupracovat s ním na tvorbě
webu naší asociace.
11. Návrh přednášek pražské pobočky ČAIG: Dr.Schützner - protisesuvné sítě, Ing.Chamra ?, Dr.Schröfel - ?, Dr.Marek - Jezeří, Dr.Škoda (Č.Budějovice) - Autobusové nádraží
(průzkum a hloubení stavební jámy).
Je nutno připravit program seminářů v Brně.
12. (52/13) Dr.M.Horáček urychleně vrátí zapůjčené administrativní doklady společnosti
Dr.Markovi.
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Rada ČAIG blahopřeje RNDr.Františku Baliakovi, PhD., vedoucímu katedry
geotechniky SF STU v Bratislavě ke jmenování profesorem.

Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí dne 12.9.2005 od 14.00 hod. v místnosti
č. B574 na SF ČVUT v Dejvicích. Od 16.00 hod. bude následovat společné jednání všech
rad aplikované geologie. Setkání se zástupci rad ostatních společností připravuje
Dr.Schröfel.

Zapsal: Dr.J.Mühldorf
tajemník společnosti
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