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Návrh činnosti IGS.CZ pro období od 23. 5. 2012  
do Valného shromáždění a voleb v roce 2013 

 

Výkonný výbor na svém jednání dne 20. 3. 2012 schválil následující záměry činnosti IGS.CZ 
pro poslední funkční období své činnosti, které tímto předkládá Valnému shromáždění jako 
pracovní návrh k dalšímu projednání.  

S ohledem na možnosti členů VV, velikost a aktivitu členské základy současnou společenskou 
a hospodářskou situaci považuje VV dále uvedené záměry za reálné a zároveň přínosné pro 
další rozvoj IGS.CZ v budoucnosti. 

Revize stanov a navazujících řádů a směrnic 

Během posledních několika let došlo k redukci počtu našich členů, kterých bylo k 31. 12. 2011 
celkem 28. Tomuto počtu zcela neodpovídá počet členů volených orgánů, kterých je ve 
výkonném výboru 7 a v revizní komisi 3. Záměrem revize by bylo přizpůsobení stanov této 
situaci a úprava znění některých článků, které nejsou v souladu s běžnou praxí. 

Příprava koncepce semináře 2014 

Semináře pořádané IGS.CZ vykazují tendenci ke snižování návštěvnosti a dostávají se tak na 
úroveň obvyklou v zemích, kde IGS působí již delší dobu. Zároveň tento informační zdroj čelí 
informační konkurenci nových informačních technologií, zejména internetu. Tyto trendy nelze 
pominout a přizpůsobit této situaci i další námi pořádané semináře. 

Propagace činnosti IGS.CZ a vydávání IGS News 

V konkurenci všudypřítomné reklamy je potřeba vydávat prostředky na propagaci účelně 
a cíleně. Současná propagace nemá zpracovánu žádnou pevnou strategii. Zároveň se tato 
činnost potýká s nedostatkem autorů odborných i propagačních příspěvků. Zpracování 
koncepce a vytvoření stálého motivovaného kolektivu autorů je pro propagaci nezbytné. 

Spolupráce se slovenskou národní pobočkou IGS 

Vznikem slovenské národní pobočky IGS se otvírá možnost participace a kooperace 
na některých souběžně vykonávaných aktivitách. Vzhledem k teprve počínající činnosti 
slovenské pobočky je zapotřebí vyjednat možnosti a oblasti vzájemně prospěšné spolupráce. 

Rozvoj práce se studenty 

Záměr vypsání vlastní soutěže se ukázal pro malé množství studentů zabývajících se ve svých 
studentských pracích geosyntetiky jako nereálný. Ukazuje se proto, že je nezbytná spolupráce 
s jinými společnostmi vyvíjejícími podobnou činnost v podobných oborech. Systematická 
práce na tomto poli je pro budoucnost IGS.CZ velmi žádoucí. 

Podpora vzdělávání prostřednictvím knihovny IGS.CZ 

Naše knihovna, poskytující velmi hodnotné knihy je využívána našimi členy minimálně. Cílem 
je najít lepší způsob využití poznatků v knihovně nashromážděných.  

  


