
 

Gejza ŽIAK 

Dátum narodenia: 20.11.1932  
Dátum úmrtia: 02.08.2002 
  
Registrovaný potápač: ŠPP / CMAS P*, od 24.06.1978 

Bronz / CMAS P**      od: 11.09.1984 

Striebro / CMAS P***: od: 23.03.1991 

Inštruktor 3. Triedy/ Inštruktor CMAS I*,    od: 11.12.1988     

Inštruktor 2. Triedy / Ištruktor CMAS I**,   od: 23.06.1991    

Inštruktor 1. Triedy / Ištruktor CMAS I***, od: 15.10.1994 

Gejza Žiak bol v roku 1977, jeden zo zakladajúcich členov jedného z najväčších 
a najúspešnejších potápačských klubov vtedajšieho Československa. Klub pracoval 
pri miestnej organizácii Zväzarmu v Slovenských lodeniciach Komárno. Pán Žiak bol 
predsedom klubu 23 rokov, od 1979, až do 2002. V roku 1978 vypracoval a dal 
schváliť stavebný projekt klubovne, spolu s p. Chovan Jánom „zohnali“ peniaze od 
Slovenských Lodeníc, ako  aj od vedenia Zväzarmu a pod jeho vedením sa začala 
svojpomocná výstavba klubovne. ktorú členovia klubu skolaudovali v roku 1980. 
Počas predsedovania p. Žiaka sa klub sa rozmáhal a silnel. Usporadúval preteky 
v orientačnom potápaní, okresné, krajské a aj celoštátne. Orientári boli niekoľkokrát 
aj na pretekoch v zahraničí s veľmi dobrými výsledkami. Zásluhou p. Žiaka je aj 
získanie prvého klubového auta do inventáru klubu a to skriňového ŽUK-u. Klub pod 
jeho vedením mal aj veľmi silnú skupinu bazénových plavcov s plutvami, ktorí sa 
zúčastňovali aj zahraničných ( NDR ) pretekov. Tak isto mal nemalú zásluhu v tom, 
že v klube sa utvorila aj pracovná skupina, ktorá zvládala pod jeho vedením aj 
zložité potápačské práce. Napríklad sanáciu havárie ľavých dolných vrát, ľavej 
plavebnej komory vodného diela Gabčíkovo, v r. 1993. Viedol kompletné 
opravárenské a zabezpečovacie práce na oprave vrát obidvoch plavebných komôr 
VDG.  Tak isto sa angažoval  aj vo vedúcich štruktúrach vedenia Zväzarmu, po 
získaní inštruktorských kvalifikácií bol aj dlhoročným členom výcvikovej komisie pri 
slovenskej rade Zväzarmu. Pod jeho vedením sme sa dva krát pozreli aj poza 
železnú oponu, do Grécka v rokoch 1979 a 1982. Druhý výjazd bo už s druhým 
klubovým autom, autobusom ROBUR, ktorý tiež patril klubu  a len zásluhou p. Žiaka 
sme ho bezplatne dostali od lodeníc Komárno.  



   P. Žiak Gejza bol priamy, čestný, prísny, ale aj veľmi kamarátsky, ale hlavne to bol 
ČLOVEK a dobrý kamarát. Aktívne sa potápal až do svojich nedožitých 
sedemdesiatin. 

Česť jeho pamiatke ! 


