ZVÄZ POTÁPAČOV SLOVENSKA
SLOVAK DIVERS ASSOCIATION
Wolkrova 4 / 851 01 Bratislava / mobil :0918 737 877/ e-mail: zps@netax.sk / www.zps-diving.sk

Z á p i s
zo zasadnutia Technického výboru ZPS, dňa 10.06.2016, v Spišskej Novej Vsi
Prítomní:
Ing. Oliver. Krajňák
Ján Chovan
František Ondruš
František Ondrejka
Ing. Slavomír Slivka
Mgr. Tomáš Cirbus

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Viceprezident pre technickú činnosť ZPS
Člen TV ZPS
Člen TV ZPS
Člen TV ZPS
odstupujúci tajomník TV
nový tajomník Technického výboru ZPS

Úvod – otvorenie
Kontrola pripravenosti na kurz inštruktorov
Výzva na vrátenie zapožičaného materiálu TV ZPS
Najnovšie smernice a kurzy CMAS
Výzva TV
Zmeny v prolongácii inštruktorských kvalifikácií
Odovzdanie agendy tajomníka TV ZPS
Kurz na I* a I**
Rôzne

1. Predseda privítal zúčastnených a predstavil nového tajomníka TV pána Mgr.Tomáša Cirbusa
2. Predsedajúci previedol kontrolu materiálu a pripravenosti prednášok na kurz inštruktorov I* a I**,
ktorý bude 11.6. – 12.6. v hoteli Preveza v Spišskej novej Vsi. Konštatoval, že p. Zápeca napriek
výzve neodovzdal projektor – majetok TV ZPS a preto prezident TV ZPS požičia svoj na účely
prezentácie na školení inštruktorov.
3. Ing Slivka informoval TV, že p. Zápecovi bol odoslaný mail s výzvou na vrátenie projektora
4. TV ZPS dáva dokopy agendu najnovších úprav a smerníc kurzov CMAS, ktoré po dokončení budú
distribuované na potápačské centrá na elektronických nosičoch.
5. TV ZPS vyzýva inštruktorov, ale aj odborníkov z rôznych odborov, napr: fotografov, lekárov,
enviromentalistov a aj iných, ktorí majú, alebo sú ochotní poskytnúť informačný, alebo aj výukový
materiál pre potreby výučby v ZPS o ich poskytnutie.
6. TV ZPS rozhodla o úpravách v doterajších podmienkach platnosti inštruktorských kvalifikácií:
Inštruktorské kvalifikácie I* majú platnosť 5 po sebe idúcich kalendárnych rokov, za podmienky, že sa
inštruktor I* aktívne zúčastňuje výcvikovej činnosti v ľubovoľnom potápačskom centre pôsobiacom
na území SR. Ďalšia podmienka je, aby sa zúčastnil minimálne jedného doškolenia inštruktorov
organizovanom TV ZPS v dobe platnosti jeho inštruktorskej kvalifikácie.
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Inštruktorské kvalifikácie I** a I*** nemajú obmedzenú časovú platnosť, podmienka platnosti je :
aktívne zúčastňovať výcvikovej činnosti v ľubovoľnom potápačskom centre pôsobiacom na území SR
a účasť minimálne na jednom doškolení inštruktorov organizovanom TV ZPS v dobe 5 po sebe
idúcich kalendárnych rokov. Táto zmena platí od 11.06.2016.
7. Odovzdanie celej agendy tajomníka TV ZPS sa uskutoční najneskôr do konca júna 2016. Pozn: do
konca júna 2016 komunikujte s Ing. Slivkom, od 1.07.2016 komunikujte už len s novým tajomníkom
TV ZPS, Mgr. Tomášom Cirbusom na elektronickej adrese: tomas.cirbus@ferix.sk, telefón +421 903
465 966.
8. TV ZPS oznamuje, že doškolenie inštruktorov všetkých stupňov a príprava na skúšky na I* a I** bude
na Palcmanskej Maši – VD Dedinky v dňoch: 30.9. – 1.10.2016, prihlášky posielajte na sekretariát
TV ZPS najneskôr do: 15.9.2016 !
9. P. Ondruš navrhol, aby sa TV ZPS spolupodieľal na akcii: Čistenie VN Dedinky – Palcmanská Maša
dňa 02.10.2016. Zároveň sa v tomto termíne sa budú konať aj skúšky Instructor Scooter. Prihlášky
posielajte na sekretariát TV ZPS najneskôr do: 15.9.2016 !
10. TV ZPS oznamuje, že v termíne 13 - 14.8 plánuje uskutočniť kurz a skúšky Instructor Basic
Nitrox. Prihlášky posielajte na sekretariát TV ZPS najneskôr do: 15.7.2016 !

V Spišskej novej Vsi dňa 10.06.2016

zapísal:

--------------------------------Ján Chovan
člen TV ZPS

----------------------------predsedajúci: Ing. Oliver Krajňák
prezident TV ZPS

2

