Z a s a d a n i e TV ZPS 12.12.2014, T R E N Ć Í N – Ostrov, od 16,00 hod.

Prítomní:
Ing. Oliver Krajňák, Emil Zápeca, Ján Chovan, František Ondruš,
Hostia:
Ing. Roman Baláž, JUDr. Alica Packová, Mgr. Štefan Hummel,
Program:
2. Stretnutie potápačov, vyhodnotenie
Akreditácia
Rôzne
Zasadanie otvoril p. Krajňák
1 – Vyhodnotenie : 2. Stretnutia potápačov – predsedajúci konštatoval že 2.stretnutie dopadlo
veľmi dobre, bolo viac programov, prednášok, predvádzacích akcií a pod. Vykonali sme aj
vyhodnotenie najlepších športových výkonov a foto súťaže. Poďakoval organizátorom, hlavne p.
Slivkovi za zorganizovanie a dobrý priebeh akcie.
-

Akreditácia

p. Packová oboznámila TV ZPS o podmienkach akreditácie. Musíme nadviazať na pôvodnú
akreditáciu. Ako prílohu k akreditácii je potrebné dokladovať osoby s odbornou spôsobilosťou .
Vysvetlila podmienky a potrebné dokumenty k akreditácii inštruktorov potápania.
p. Zápeca: hovoril o kurzoch CMAS, o doplnení špeciálnych kurzov, podľa reglementu CMAS.
p. Baláž hovoril o potrebe žiadať akreditáciu pre inštruktorov potápania, na každú činnosť zvlášť: na
I*, I** a I ***. Je veľmi dôležité, aby bola vypracovaná metodika výučby aj inštruktorov.
p. Zápeca navrhuje zriadiť zvláštnu komisiu na vypracovanie podkladov na akreditáciu.
Zloženie komisie: predseda Ing. Roman Baláž.
Členovia
-

Emil Zápeca,
František Ondruš,
Ján Chovan
Ing. Slavomír Bobek,
Mgr. Štefan Hummel
Miroslav Rozložník, enviroment instruktor
Ing. Slavomír Slivka

Komisia TV ZPS pre akreditáciu sa zíde na svojom prvom zasadnutí v 2. – 3. Januárový týždeň
roku 2015.
-

Rôzne

- Prezident ZPS upozornil na činnosť p. Kubičku, jeho aktivitu na založenie združenia komerčného
potápania, ktorú myšlienku prezentoval na Face Booku.
Prezident navrhuje vyvolať stretnutie s p. Kubičkom a vyjasniť si sním jeho názory na činnosť ZPS.
- p. Ondruš upozornil, aby sa na najbližšie školenie inštruktorov posielali pozvánky na osobu.
- p. Zápeca oboznámil s novými kurzami a novými ID kartami CMAS
- TV ZPS upozorňuje sekretariát ZPS na potrebu posielať údaje o vyškolených inštruktoroch do
evidencie CMAS do Ríma.
- Žiadame, p. Bošiaka, admin internetovej evidencie, aby upravil názvy klubov a uviedol pri nich aj
mesto, kde pôsobia. Napr: Potápačské centrum LE Divers – LEVOČA
- tiež žiadame upraviť program tak, aby do systému evidencie mohli vstupovať aj radoví členovia ZPS,
aby si mohli overiť či je za ich osobu zaplatené členské do ZPS. Prístup na zmeny ponechať len pre
oprávnené osoby.
- Tajomník TV ZPS osloví všetkých inštruktorov, aby zaslali fotokópie všetkých svojich oprávnení do
centrálnej evidencie ZPS.
- Mgr. Štefan HUMMEL oznámil novú mailovú adresu:
komunikáciu posielať len na túto adresu !!!!!

Rokovanie skončilo o 19,32.

s.hummel@zoznam.sk , žiada mailovú

Z poverenia p. Slivku zapísal: J. Chovan

