Usnesení z valného shromáždění České asociace inženýrských geologů
ze dne 9. 2. 2009

Místo konání: Stavební fakulta ČVUT v Praze – Dejvicích

Valné shromáždění bere na vědomí:
1. Zprávu předsedy asociace RNDr. J. Marka, CSc. o plnění usnesení
z minulého valného shromáždění a o činnosti asociace za uplynulé období
2008-2009
2. Zprávu hospodářky společnosti RNDr. J. Dvořákové o hospodaření
v minulém roce
3. Zprávu revizní komise v podání RNDr. P. Pospíšila, Ph.D.
4. Přednášku

jubilanta profesora

Jaroslava

Paška

(80

let) na

téma

Inženýrskogeologický průzkum – provádění, nedostatky, chyby
5. Informaci o činnosti pražské pobočky ČAIGu, Unie geologických asociací
a Evropské federace geologů – RNDr. J. Schröfel
6. Informaci o činnosti Mezinárodní asociace inženýrských geologů (IAEG)
– Ing. J. Novotný, CSc.
7. Informaci o zřízení redakční rady časopisu Geotechnika a snahu o zařazení
tohoto časopisu do recenzovaných časopisů ČR – PhDr. E. Slavíková
8. Návrh na spolupráci a sbližování s Českou geologickou společností – RNDr.
Budil
9. Zprávu zástupce redakční rady zpravodaje asociací RNDr. A. Abramčukové
o přípravě nového zpravodaje
10. Informaci o nových normách, týkajících se inženýrské geologie a geotechniky – Ing. Kovář
11. Informaci Ing. M. Štrosové o stavbě nových webových stránek ČAIG,
dostupných na adrese www.caig.uga.cz
12. Volbu rady ČAIG a revizní komise na období 2009-2011. Ve volbách byli
zvoleni do rady: RNDr.J. Dvořáková, Ing.Mgr.J.Valenta, Ing.P.Kycl, RNDr.
P.Pospíšil, Ph.D., RNDr.R.Chmelař, Ph.D., RNDr.P.Vitásek a RNDr.P.Polák.
Do revizní komise byli zvoleni: RNDr.J.Marek,CSc., RNDr.A.Abramčuková
a Ing.J.Novotný, CSc.

Valné shromáždění ukládá radě ČAIGu:
-

pokračovat ve spolupráci

s UGA, EFG, IAEG SAIG, ČAH, Českou

geologickou společností a Českou geotechnickou společností
-

shromažďovat informace o legislativních změnách, týkajících se geologů
různých

zaměření

(novelizace

geologického

zákona

a

prováděcích

vyhlášek, normy EU, …)
-

usilovat o stanovení geologické rady s národní působností

-

pokračovat v pořádání odborných seminářů v pobočkách v Praze a v Brně

-

získávat odborné články a informace do zpravodaje

-

provozovat a doplňovat webové stránky ČAIG

-

získávat nové členy.

V Praze dne 9. 2. 2009

Zapsal Stanislav Škoda

