ČAIG
zápis č. 101/10
z jednání rady ze dne 1.3.2010
Přítomni: Ing. Abramčuková, Dr. Schröfel, Ing. Kycl, , Dr. Dvořáková, Ing. Valenta,
Dr. Vitásek, Dr. Chmelař, Ing. Štrosová
Nepřítomni: Dr. Pospíšil, Ing. Novotný, Dr. Polák
Bylo projednáno:
1) Rada zhodnotila průběh valné hromady ČAIG. Zúčastnilo se cca 30 členů,
byla škoda, že se termín valné hromady se kryl s termínem odborného
semináře v Brně.
2) Diskuze nad pokračováním prací na evropských normách neproběhla.
Důvodem byla nejasnost role ČAIGu v procesu zavádění normy. Úkol Dr.
Pospíšila z únorového zasedání trvá: Dr. Pospíšil napíše za ČAIG oficiální
žádost tajemníkovi normalizační komise o přibrání do skupiny, která bude
normu připomínkovat.
3) Dr. Vitásek přednesl další vize plnění obsahu webových stránek ČAIGu.
Z debaty vyplynuly následující úkoly:
• Dr. Dvořáková pošle ke zveřejnění aktuální seznam členů ČAIGu
včetně uvedené adresy a e-mailu
• Dr. Vitásek zveřejní na webu seznam nejběžněji používaných norem
s informací o platnosti normy, datu ukončení platnosti a normy
nahrazující (Ing. Štrosová slíbila pomoc)
• Dr. Schröfel zajistí a pošle Zpravodaj v .pdf verzi ke zveřejnění
• Dr. Schröfel zajistí odkaz (adresu) UGA a bude nadále přeposílat
zajímavé odkazy, které od UGA dostává e-mailem.
• Dr. Vitásek vytvoří na webu „termínový kalendář“ s informacemi o
aktuálních konferencích a akcích
• Každý člen pošle Dr. Vitáskovi zajímavé odkazy webových stránek,
které by stály za zveřejnění
• Na podnět Dr. Dvořákové bylo zváženo uveřejnění neplatičů (firem) na
stránkách jako varování pro ostatní členy. Dr. Schröfel zjistí u právníka,
zda je vůbec možné takový seznam na stránkách uveřejnit, případně za
jakých podmínek, aby nebyl právně napadnutelný.
• Dr. Vitásek vytvoří na stránkách prostor pro loga a odkazy firem, která
by byla na stránkách umístěna za úplatu (sponzorské dary).
• Dr. Schröfel dodá etický kodex inženýrského geologa.
4) Další jednání rady bude 12.4.2010 od 14:00 v místnosti B570 v budově Fsv
ČVUT v Praze
Zapsal: Jan Valenta

