ZVÄZ POTÁPAČOV SLOVENSKA
SLOVAK DIVERS ASSOCIATION
Wolkrova 4 / 851 01 Bratislava / tel./fax: +421 918 737 877 / e-mail: zps@netax.sk / www.zps-diving.sk

Správa o činnosti Technického výboru ZPS za rok 2012
Počas roka 2012, technický výbor zasadal 6 krát a pracoval v zložení:
Ing. Oliver Krajňák
Ján Chovan
Emil Zápeca
František Ondruš
Pavol Svitánek
Ing. Slavomír Slivka

– prezident TV ZPS,
– viceprezident TV ZPS,
– viceprezident TV ZPS,
– člen TV ZPS,
– člen TV ZPS,
– sekretár TV ZPS.

Organizačne a technický zabezpečil, spolu s Potápačským centrom v Trenčíne, školenie
inštruktorov I2 a I3, ktoré sa uskutočnilo v termíne 5-6.05.2012.
TV ZPS na svojom druhom zasadnutí 18.05.2012 v Trenčíne schválil povinnosť inštruktorov zaplatiť
členský poplatok do ZPS jednorázovo dopredu, na celé obdobie platnosti inštruktorskej licencie,
s účinnosťou od 01.01.2013.
TV ZPS schválil minimálny počet členov v klube na 5.
Počas roku 2012 sa zrealizovala výroba emblémov DIVER, INSTRUCTOR, ktoré sa dávajú k ID
kartám.
TV ZPS vyzval prezidenta ZPS, aby oslovil kluby, ohľadom predkladania návrhov nového loga ZPS.
TV ZPS upravil podmienky na postup z P3 na inštruktorské kvalifikácie.
Na základe požiadavky od Potápačských centier, TV ZPS zrealizovalo vydávanie nových ID kariet
s fotkami.
TV ZPS nakúpil nové ID karty s diplomy z CMAS.
TV ZPS zmenil svoj bankový účet zo Slovenskej Sporiteľne a.s. do UNICREDIT Bank a.s., číslo
nového účtu je 1185539009/1111. Týmto krokom by mal ušetriť náklady za bankové poplatky.
Ďalším dôvodom na zmenu bol fakt, že SV ZPS ako aj prezídium ZPS majú bankové účty tiež
v UNICREDIT Bank a.s.
TV ZPS schválilo vytvorenie 2 nových potápačských centier v Levoči a v Senici.
TV ZPS zriadilo stránku ZPS na FACEBOOKU s adresou http://www.facebook.com/zpsdiving
TV ZPS prepracoval štatút TV ZPS.
TV ZPS v spolupráci s F. Ondrušom vypracoval a schválil bezpečnostné a výcvikové smernice pre
jaskynné potápanie.
TV ZPS iniciovalo a pripravilo podklady pre prezídium na prerokovanie, ohľadne možnosti prenájmu
pozemku v lokalite Senec.
TV ZPS v spolupráci s P. Králom sa podieľalo na organizácii tradičného stretnutia potápačov, za
účelom čistenia tatranských plies, pod názvom „ČISTÉ VODY“. Táto akcia je už tradične
sprievodnou akciou Medzinárodného festivalu potápačských filmov.
TV ZPS predložilo prezídiu ZPS návrh na pamätnú plaketu ZPS.
TV ZPS zorganizovalo školenie a skúšky Inštruktorov jaskynného potápania.
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VYHODNOTENIE VÝCVIKOVEJ ČINNOSTI POTÁPAČSKÝCH CENTIER V ROKU 2012:

Vyhodnotenie výcvikovej činnosti PC ZPS za rok 2012
Názov výcvikovej akcie
BA TN RK PP SNV KE KM KMN SPOLU
0
Potápač s ABC
1
2
3
Potápač Junior
9
1
10
Základy prístrojového potápania
3
13
4
10
4
1
35
Potápač CMAS P*
1
16
2
11
7
37
Potápač CMAS P**
1
1
Potápač CMAS P***
0
Inštruktor CMAS I*
8
8
Inštruktor CMAS I**
2
2
Inštruktor CMAS I***
10
10
Doškolenie Inštruktorov
2
20
2
11
7
42
Kurz orientácie pod vodou
Kurz vyhľadávania a
2
19
2
11
7
41
vyzdvihovania
2
20
2
9
7
40
Kurz potápania v noci
2
19
2
11
7
41
Kurz záchrany pri potápaní
Kurz obsluhy
1
7
8
vys.pot.kompresora
Kurz poptápania v suchom
1
17
18
obleku
Kurz vedenia mal.plavidla na
1
1
mori
17
17
Kurz 1.pomoci, KPR + O2
0
Kurz potápania pod ľadom
7
7
Kurz NITROX Basic
0
Kurz NITROX Advanced
0
Kurz TRIMIX
8
8
Kurz PPP / prolongácia
Kurz obsluhy pretlakovej
2
2
komory
21
21
Kurz Vodný záchranár
1
1
Inštruktor jaskynného potápania
16 216 16 65
4
1
35
0
353
Vyhodnotenie/ počet kurzov
Okrem týchto kurzov, Potápačské centrá organizovali akcie s rôznymi názvami, na ktorých išlo
o jedno – priblížiť potápanie širokej laickej verejnosti. Formou „OTVOREN7CH DVERÍ“ do sveta pod
hladinou, uskutočnili centrá viacero akcií v krytých bazénoch resp. vo výcvikových vežiach.
ZPS sa stal v roku 2012 partnerom projektu EKOPOTÁPAČ, pri ktorom okrem materiálneho
zabezpečenia zo strany prezídia ZPS, sa mnoho potápačov, ktorý sú členmi ZPS, zapojilo aj do samotného
čistenia tipovaných lokalít po celom Slovensku.
Už tradične sa členovia ZPS a potápači zúčastnili čistenia tatranských plies počas akcie „ČISTÉ
VODY“.
Samozrejmosťou je aj organizácia resp. účasť Potápačských centier ako aj potápačských klubov na
zahraničných potápačských expedíciách, najmä v Chorvátsku, Egypte ale aj na Filipínach alebo
Dominikánskej republike.
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Plán činnosti Technického výboru ZPS na rok 2013
Vo Zväze potápačov Slovenska zabezpečuje výcvik a skúšky potápačov na kvalifikačný stupeň P*
a P** Technický výbor prostredníctvom Potápačských centier (PC), ktoré majú vlastné plány činnosti.
Väčšina PC má v pláne, počas roka 2013, dve hlavné výcvikové obdobia (marec - máj a august –
september), počas ktorých bude výcvik a skúšky prebiehať. Z týchto kvalifikačných kurzov zorganizujú, na
základe potreby a dopytu, doplnkové kurzy. Neoddeliteľnou súčasťou ich činnosti bude aj organizovanie
potápačských výletov a expedícii do zahraničia.
Dôležitou úlohou bude vyškoliť inštruktorov na SI1 a SI2 a pripraviť školenie pre trénerov cvičiteľov ,
alebo držiteľov stupňa P*** na kvalifikáciu SI1. Tiež významnou úlohou je doškolenie a školenie nových
inštruktorov I* až I***.
Vzhľadom k tomu, že v poslednom období došlo k niektorým zmenám vo výcviku, TV upraví
a následne vydá Výcvikové smernice CMAS /ZPS.
Technický výbor organizuje kurzy a výcvik vyšších kvalifikačných stupňov a špeciálne kurzy
vyžadujúce náročné technické vybavenie. Vzhľadom na potreby komerčnej sféry a následného dopytu zo
strany našich členov ZPS, bude technický výbor v spolupráci s PC Trenčín a PC Uloža organizovať školenie
potápačov jaskynného potápania. Taktiež sa chce TV ZPS zaoberať aj školením inštruktorov pre špeciálne
kurzy,. o ktoré je aktuálny záujem medzi potápačskou verejnosťou, ako napríklad kurzy skútrov.
Technický výbor plánuje zasadať v roku 2013 tri krát.
V januári, zhodnotí rok 2012 spolu so zástupcami Potápačských centier, prerokuje aktuálne témy (z
posledného prezídia), udelí nové licencie potápačským centrám, prerokuje témy a na pripravovaný
snem ZPS, stanoví termín doškolenia inštruktorov.
V apríli zorganizuje pracovné stretnutie potápačov Slovenska a Moravy a Sliezska
V máji zorganizuje v spolupráci s PC Trenčín školenie inštruktorov pre skútre.
V apríli pred snemom ZPS, ktorý by sa mal uskutočniť v máji ako aj pred prípadným doškolením
inštruktorov.
V septembri zorganizuje zraz potápačov Slovenska.
Zorganizuje kurz a súťaž UW FOTO.
Na záver hlavnej potápačskej sezóny, v októbri, sa plánuje TV ZPS stretnúť, ako už tradične, v
rámci akcie Čisté vody a bude spolupracovať pri organizácii Medzinárodného Festivalu
Potápačských Filmov vo Vysokých Tatrách.

Návrh rozpočtu TV ZPS na rok 2013
Výdavky

bankové poplatky za rok 2013
potlač ID kariet

EUR Príjmy

EUR

-60,00 € bankový úrok za rok 2013
-250,00 € vydanie ID kariet

5,00 €
1 400,00 €

predaj pot. denníkov a pasov,
zasadnutia TV
stretnutie s potápačmi z Čiech, iné
akcie TV ZPS
kanc. potreby + poštovné
doškolenie inštruktorov
SPOLU výdavky

-500,00 € literatúry

600,00 €

-600,00 € licencie PC - 10x
-50,00 €
-300,00 €

660,00 €

-1 760,00 € SPOLU príjmy

2 665,00 €

Ing. Oliver Krajňák
prezident TV ZPS
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