
Zápis zasedání Rady ČAAG –  2. listopad 2021 

Účast: Bárta, Bláha, Dostál, Kaláb

Omluveni, informace e-mailem: Čápová, Hruška, Janků, Pazdírek, Stolárik, Vilhelm

1. Časopis EGRSE
Cituji z emailu: „Congratulations, your Exploration Geophysics, Remote Sensing and 
Environment has been accepted for Scopus. The Scopus Content Selection & Advisory 
Board (CSAB) has reviewed your application and approved it for coverage.“
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě této úspěšné akce!

Pro rok 2021 jsou před dokončením obě čísla časopisu, návrhy materiálů pro obálky jsou již 
předány p. Sojnekovi k formátování. Čeká se na poslední posudky a úpravy článků (Ing. 
Vaculík). Po finalizaci obsahu čísla DOI zabezpečí doc. Jiránková. Vše koordinuje doc. Bláha. 
Finančně vyřídí Dostál, z Ostravy po dodání EGRSE rozešle na pobočky a povinné výtisky 
Kaláb.

Pro rok 2022 jsme požádali opět o finanční dotaci od RVS ve výši 55 tisíc Kč.

2. Proběhlé akce 
Konference OVA21 proběhla 8.-9.9.2021 v Ostravě, informace ve Zpravodaji UGA (Kaláb) 

Zpravodaj UGA – odeslány příspěvky o konferenci v Ostravě, přípravě konference „BIM“ 
(Bárta), Lórand (Roland) Eötvös - socha v Budapešti (Kaláb) a nekrolog p. Woznici (Bláha)

3. Připravované akce 
Konference OVA22 – březen/duben 2022 Ostrava
Tradiční česko-slovensko-polská konference - červen 2022, Slovensko
Konference MVP BIM – únor 2022, Praha

4. Stav placení letošních příspěvků je uspokojivý, neplatící osloveni, nejsou evidovány větší 
nedoplatky (Dostál) 

5. Byli jsme prostřednictvím UGA osloveni z odboru geologie MŽP ohledně ustanovení 
odborných garantů. Za ČAAG navrhujeme níže uvedené kandidáty (byli osloveni, souhlasí):
Bez titulů v abecedním pořadí – Bárta, Bláha, Blecha, Kaláb, Levý. Za asociaci bude dále 
koordinovat Bárta, navrhuje se jednotný postup v rámci UGA.

6. Vedoucí poboček v průběhu prosince připraví informace o činnosti pro roční zprávu pro RVS 
(sumarizuje a vloží do systému Kaláb). Za RVS koordinuje paní Mgr. Ludmila Němcová (Ing. 
Kalistová ukončila pracovní poměr – odešla do důchodu).

Zapsal: Kaláb


