eská asociace inženýrských geolog!

ZÁPIS

. 63/06

ze dne 5. 6. 2006
P!ítomni:
Rada: Ing.A.Abram uková,
Ing.S.Chamra,
Ing.P.Kycl,
RNDr.J.Mühldorf, CSc.,
Ing.J.Novotný, RNDr.P.Pospíšil, Ph.D., RNDr.J.Schröfel.
Pobo ka Ústí nad Labem: Ing.M.Štrosová.
Host: RNDr.J.Marek, CSc.
Omluveni: RNDr.J.Dvo!áková, RNDr.M.Horá ek, RNDr.J.Suchý.
Bylo projednáno:
1. P!íprava spole né konference z oboru inženýrské geologie a hydrogeologie. Do organiza ní
komise jsou dosud p!ihlášeni RNDr.J.Schröfel, RNDr.P.Pospíšil, PhD. a Ing.M.Štrosová.
Konference se bude konat v Brn" (#VUT). Komise stanoví vhodné datum (zatím navrženo
zá!í r. 2007¨- viz zápis . 60) a konkrétní místo konání (místnosti pro p!ednášky, možnosti
ubytování ú astník$ konference, exkurse konaná v rámci konference aj.).
2. Bylo rozhodnuto, že se v tomto roce nebude konat setkání se zástupci SAIG. Setkání se
p!edpokládá v roce 2007.
3. RNDr.J.Marek, CSc. p!ednesl informaci o obsahu Zpravodaje #GS.
4. RNDr.P.Pospíšil, PhD. informoval o hodnocení zpráv, p!edložených do sout"že o cenu
akademika Q.Záruby. Celkem byly p!edloženy 3 práce. Autorem vít"zné práce je pt. Chmela!.
Jednání komise se konalo dne 12.5.2006. M"la by být p!ipravena zpráva pro Zpravodaj.
5. RNDr.J.Marek, CSc. upozornil radu na to, že se setkává se zprávami z oboru inženýrské
geologie, které jsou po odborné stránce zna n" nevyhovující a sou asn" jsou opat!eny
kulatým razítkem. Navrhuje, aby rada této problematice v"novala pozornost a pracovníky,
kte!í tyto zprávy opat!ují kulatým razítkem (n"kdy ani nejsou autory zpráv) na tyto nedostatky
upozornila. RNDr.J.Schröfel p!ipraví vzor dopisu, který bude t"mto pracovník$m zasílán.
6. P!íprava webových stránek: Nov" byl vložen seznam len$ spole nosti. Dodate n" budou
vloženy návrhy loga spole nosti.
7. Tajemník upozornil, že je nutno soust!edit podklady z posledního valného shromážd"ní.
Tyto podklady budou využity p!i p!íprav" dalšího ísla spole ného Zpravodaje. P!edevším se
jedná o zprávu p!edsedy spole nosti a hospodá!ky spole nosti a zprávy komisí návrhové,
mandátové a revizní. P!edevším zprávy hospodá!ky
a revizní komise by m"ly být písemn" vypracovány
a opat!eny podpisy odpov"dných osob.
Po skon ení jednání rady se konala p!ednáška
Ing.P.Kycla
o
probíhajících
geologických
a inženýrskogeologických pracích v Nikaragui, dopln"ná
ukázkami ig. map, p!ipravených v rámci t"chto prací. Po
p!ednášce následovala diskuse.
P!íští sch"zka rady se uskute ní v pond#lí dne 10.7.2006 od 14.00 hod. v místnosti
. B 574 na SF $VUT v Dejvicích.
Zapsal:

Dr.J.Mühldorf
tajemník spole nosti
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