Věc : zápis č. 138/14 z jednání rady ze dne 5.5.2014
Přítomni:

Ing. Novotný
RNDr. Polák
RNDr. Vybíral
Ing. Abramčuková
Ing. Štrosová
RNDr. Schröfel
RNDr. Tomášek

Nepřítomni: Doc. RNDr. Pospíšil, PhD.
RNDr. Dvořáková
Ing. Kycl
RNDr. Chmelař
RNDr. Vitásek

1.

Ing. Novotný informoval o organizaci kongresu HG a IG v Liberci :
- informace o exkurzích pořádaných v rámci kongresu
- pokyny pro autory příspěvků – termíny odevzdání červen. Všechny další
informace budou autorům zasílány i mailem
- vedoucí jednotlivých okruhů přednášek si již budou řídit svoje skupiny
samostatně
- návrh osob, tzv. VIP, po kterých nebude požadována úhrada účastnického
poplatku a ubytování: (bez titulů)
- Pašek, Rybář
a po kterých nebude požadována úhrada účastnického poplatku (bez titulů):
- Novosad, Drozd, Woznica, Kopecký, Balzak, Vlčko, Holzer
Tento návrh byl radou potvrzen a odsouhlasen

2.

Pro nadcházející kongres HG a IG je nutno oslovit sponzory
- seznam možných sponzorů do příští schůze Rady dodá Ing. Štrosová a bude
konzultován Radou
- bude připraven dopis pro oslovení potenciálních sponzorů

3.

Do časopisu Geotechnika budou připraveny celkem 4 články jako příspěvky do
specielního kongresového čísla. Navrženy byly příspěvky autorů (bez titulů):
- Rybář, Rout, Rupp + 1 článek od kolegů ze Slovenska

4.

Ing. Novotný informoval o stavu přípravy normy Inženýrskogeologický průzkum
- text je vytvořen v tzv. normovém formátu
- připomínky zpracoval Ing. Novotný do přehledné tabulky o celkem 16 ti
stránkách
- o stanovisko k normě bylo požádáno i MŽP ČR

Česká asociace inženýrských geologů
Praha 2, Nové Město, Albertov 2038/6

5.

Ing. Novotný informoval o přípravě Národní přílohy k normě EC7
- 3 zástupci ČAIG byli na jejím projednání v sídle ČNI
- Výsledek jednání nebyl stanoven. Jednání bude pokračovat a text Národní
přílohy bude dále diskutován

6.

Ing. Novotný informoval o Zárubově ceně
- byly celkem 4 práce

Zapsal: Tomášek
Pozn.:
Následující zasedání rady se bude konat dne 2.6.2014 ve 14 hod na ČVÚT Praha, Thákurova 7,
Praha 6, v místnosti č. B574.

Ohlášená přednáška o normě Inženýrskogeologický průzkum byla vzhledem ke stavu přípravy
normy zrušena

Česká asociace inženýrských geologů
Praha 2, Nové Město, Albertov 2038/6

