ČAIG
zápis č. 108/11
z jednání rady ze dne 14.3.2011
Přítomni: Doc. Pospíšil, Ing. Valenta, Dr. Polák, Ing. Novotný, Ing. Abramčuková,
Ing. Kycl, Dr. Vitásek, Dr. Marek
Nepřítomni:, Dr. Dvořáková
Hosté: Dr. Schröfel, Ing. Štrosová
Bylo projednáno:
1) Doc. Pospíšil (zvolený předseda) řídil první jednání rady. Hospodářkou rady
byla zvolena Dr. Dvořáková a tajemníkem Ing. Valenta.
2) O správu webových stránek se v nové radě bude starat Dr. Vitásek.
3) Ing. Kovář bude sledovat změny v legislativě a bude o tom radu informovat.
Informace budou následně průběžně vyvěšovány na webové stránce.
4) Ing. Abramčuková a Dr. Horáček dále budou zastupovat ČAIG v redakční radě
Zpravodaje.
5) Dr. Vitásek osloví e-mailem předsedy regionálních poboček se seznamem
členů z jejich regionu. Po předsedech poboček se žádá kontakt a doplnění emailových adres členů z regionu.
6) Dr. Vitásek prověří technické možnosti distribuce Zpravodaje elektronickou
formou. Možností je buď Zpravodaj posílat e-mailem platícím členům nebo
zřídit intranetovou část webových stránek, kde bude možnost stažení
Zpravodaje po přihlášení.
7) Ing. Novotný informoval, že IAEG prochází podobnou restrukturalizací
webových stránek a jde se cestou částí webu přístupnou pro registrované
(platící) členy.
8) Dr. Schröfel projedná v UGA jednotu v dostupnosti aktuálních dvou čísel
Zpravodaje pouze pro platící členy. Starší Zpravodaje budou volně ke stažení.
9) Doc. Pospíšil vytiskne a zajistí předání Zpravodaje Dr. Markovi, Prof. Paškovi
a Ing. Voznicovi.
10)Černobílé logo asociace zůstává dále platné a nebude se zatím měnit na
barevné.
11)Ing. Štrosová požádá Ing. Mildorfa o sepsání nekrologu Ing. Herštuse.
12)Dr. Marek se uvolil napsat do Zpravodaje o aktuálním vývoji na zámku Jezeří
a nekrolog Dr. Ing. Zámka
13)Dr. Schröfel dodá do Zpravodaje recenze 4 nových knih.
14)Dr. Marek doplní do Zpravodaje společenskou rubriku a přehled odborných
aktivit.
15)Ing. Štrosová pošle do Zpravodaje seznam seminářů a konferencí
s pozvánkami.
16)Doc. Pospíšil informoval o postupu v přípravě NAD ČSN EN 1997-1.
17)Ing. Abramčuková a Ing. Novotný poukazují na to, že stávající proces
udělování opravnění na MŽP není dostatečný a do příštího zasedání rady
zpracují návrh zásad pro udělování odborné způsobilosti.

18)Ing. Abramčuková ověří přesné znění vyhlášky, která určuje formu hodnocení
na MŽP při procesu udělování odborné způsobilosti.
19)Doc. Pospíšil informoval o termínu konání kongresu v Tatrách (SAIG) dne
14.9.2012.
20)Další jednání rady bude 4.4.2011 od 14:00 v místnosti B574 v budově Fsv
ČVUT v Praze.
Zapsal: Jan Valenta

