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Ponuka členstva v International Geosynthetics Society – 
Česká republika 
( ďalej jen IGS.CZ ) 

 
 

        Vážený pán, vážená pani, dovoľte, aby som Vám predstavil spoločnosť IGS.CZ 
 
IGS.CZ je národnou pobočkou International Geosynthetics Society (IGS), založenej v roku 1983 
v Paríži. IGS je spoločnosť založená za účelom vedeckého a technického rozvoja geosyntetických 
materiálov a súvisiacich technológií. Geosyntetické materiály sú obecne pre geotextílie, 
geomreže, geomembrány, geokompozity a ďaľšie im podobné materiály určené pre zabudovanie 
do zemných či ďaľších konštrukcií, v ktorých plní výstužnú, separačnú, filtračnú, drenážnu, 
protieróznu či ochrannú funkciu. 
 
 Cieľom IGS je zhromažďovať, analyzovať a rozširovať všetky poznatky o geosyntetikách. 
Zvýšiť úroveň poznatkov o geosyntetikách, aktívne sa podielať na tvorbe noriem a predpisov 
v oblasti využitia geosyntetík. Podporovať či priamo sa podielať na tvorbe publikácií a článkov 
o využívaní geosyntetík. Podporovať a koordinovať výskum a vývoj v priemysle, na univerzitách, 
odborných pracoviskách a v iných organizáciách. 
 
 
    Výhody členstva v IGS.CZ.       
 
 IGS.CZ. je otvorená všetkým záujemcom zaoberajúcim sa výskumom, vývojom, 
skúšaním, vzdelávaním, projektovaním, poradenstvom, aplikáciou, výrobou, distribúciou alebo 
inou činnosťou, súvisejúcou s geosyntetikami. Jej prostredníctvom má každý člen jedinečnú 
možnosť mať dokonalý prehľad o najnovších materiáloch, technológiách či realizovaných 
projektoch u nás i vo svete a zároveň sám aktívne vytvárať a ovplyvňovať dianie v tomto odbore. 
Naviac, získava každoročne vydávanú ročenku IGS s úplným adresárom všetkých členov, časopis  
IGS NEWS, vydávaný raz za štyri mesiace a tiež napríklad zľavu na odborné medzinárodné akcie 
poriadané IGS. Ďaľšími výhodami je zvýhodnené vstupné na každoročné odborné semináre, ktoré 
sú súčasťou odborného vzdelávania a prístup do odbornej knižnice IGS.CZ pre členov zadarmo. 
Členovia IGS.CZ majú súčasne voľný prístup do časopisu Geosynthetics International na 
stránkach  www.geosyntheticssociety.org . 
 
 
 Podmienky členstva v IGS.CZ     
 
 Individuálnymi členmi IGS.CZ sa môžu stať odborníci zaoberajúci sa výskumom, vývojom, 
skúšaním, vzdelávaním, projektovaním, poradenstvom, aplikáciou, výrobou, distribúciou či inou 
činnosťou súvisejúcou s geosyntetikami. Členstvo v IGS.CZ vzniká vyplnením  a doručením 
prihlášky do sídla IGS.CZ alebo osobným odovzdaním členovi výkonného výboru IGS.CZ 
a súčasne zaplatením členského príspevku IGS.CZ. 
 
 
 
                       Za IGS.CZ predseda Výkonného výboru IGS.CZ – Ing. Petr Hubík  

 


