Správa o činnosti Technického výboru ZPS za rok 2011

Počas roka 2011, technický výbor zasadal tri krát a pracoval v zložení:
Ing. Oliver Krajňák – prezident TV, Ing. Slavomír Slivka – tajomník TV, Cyril Cabala, Ján Chovan, Ing.
Bartolomej Fedor CSc., Ing. Gustáv Závodský, Mgr. František Ondrejka, Peter Kuska, Mgr. Štefan Hummel,
Emil Zapeca.

Na prvom zasadaní, dá 26.02.2011 v Ružomberku sa prezídium zaoberalo nasledovnými
bodmi:
Zahájenie
1./ Doškolenie Inštruktorov a prolongácia licencií.
2./ Licenčné zmluvy a Licencie PC na rok 2011.
3./ Kontrola a uzávierka materiálov na Zjazd
4./ Rôzne
Uznesenie – záver
Zasadnutie TV otvoril a zúčastnených privítal Prezident TV. Zároveň osobne predstavil, zúčastneným,
tajomníka TV ZPS, Slavomíra Slivku.
Bod 1./
Prítomný členovia TV ZPS prešli menovite zoznam inštruktorov za účelom jeho aktualizácie. Bola vznesená
otázka od p. Krajňáka ako sa bude postupovať v prípade, že o členstvo požiada inštruktor, ktorý získal
inštruktorskú licenciu CMAS mimo ZPS. Členovia TV sa dohodli, že v takomto prípade sa žiadateľ musí
zúčastniť doškolenia a po predložení doterajšej kvalifikácie, komisia rozhodne o jeho členstve. Rovnako sa
bude postupovať aj v prípadoch, ak inštruktor dlhší čas nevykonával svoju činnosť. (p. Karpiš).
Prítomní členovia TV sa dohodli, že termín doškolenia inštruktorov bude 09.04.2011 o 10.00 hod., v Trenčíne.
Pozvánky s programom a ostatnými náležitosťami rozpošle tajomník TV.
Poplatok bol stanovený na 30,-EUR, V tomto poplatku je zahrnuté aj občerstvenie a ID karta pre
zúčastnených.
Členovia ZPS, ktorý budú mať prednášky na doškolení majú nárok na finančnú odmenu 10,- EUR/hod.
Pán Zapeca ďalej poznamenal zopár myšlienok načo by sa mala komisia pri doškolení zamerať.
Pán Zapeca informoval, že TV by mal mať nárok na určitú finančnú dotáciu na školenie nových „kádrov“.
Osobne to preverí u prezidenta ZPS.
Dňa 08.04.2011 sa uskutoční o 10.00 školenie inštruktorov DAN – systému. Školenie bude vykonávať Ing.
Závodský. Bližšie informácie získajú záujemcovia na stránke PC Bratislava.
Bod 2./
Zúčastnení vedúci PC podpísali licenčné zmluvy a po zaplatení poplatku im bol odovzdaný diplom, v zmysle
predmetnej zmluvy.
Bod 3./
Ešte pred samotným hlasovaním, predložil Emil Zapeca písomné splnomocnenie jeho osoby pri hlasovaní
podpísané Bc. Branislavom Zapecom. Týmto Emil Zapeca disponoval dvoma hlasmi.
Prítomný členovia TV ZPS schválili kandidátov na funkcie v ZPS pre Zjazd ZPS nasledovne:
Prezident ZPS: Ing. Karol Vinš, (prítomných: 8, za: 5, proti: 2, zdržal sa hlasovania: 1).
Prezident TV:
Ing. Oliver Krajňák, (prítomných: 7, za: 6, zdržal sa hlasovania: 1).
Člen prezídia ZPS za TV:
Emil Zapeca, (prítomných: 7, za: 6, zdržal sa hlasovania: 1).
Ján Chovan, (prítomných: 7, za: 6, zdržal sa hlasovania: 1).
Na prezidenta ZPS bol tiež navrhnutý p. Bumbala s hlasovaním: prítomných: 8, za: 4, proti: 4).

Prítomní schválili požiadavku TV ZPS na zjazd ZPS, prerozdelenie členských príspevkov a príspevkov za
kluby v pomere: 40% pre ŠV ZPS, 40% pre TV ZPS, 20% pre prezídium.
Bod 4./
Bola vznesená otázka, kedy p. Idešic dáva hlásenie o počte členov na príslušné ministerstvo – preverí
kontrolná komisia.
Vzhľadom na to, že boli vznesené viaceré požiadavky na úpravu smerníc, p. Zapeca bol poverený ich
sumarizáciou, ktorú predloží na najbližšom zasadnutí TV. Po pripomienkovaní a schválení zmien TV ZPS,
budú tieto predložené na prezídiu ZPS.
Tajomník TV informoval, že spracoval peňažný denník TV ZPS za rok 2010, z dostupných podkladov. Denník
s účtovnými dokladmi odošle p. Kalasovej na spracovanie. Ďalej konštatoval, že k dňu jeho nástupu do
funkcie neprevzal žiadnu hotovosť (z pokladne TV ZPS). Prítomných informoval o stave a hospodárení TV
ZPS za rok 2010. TV poveril prezidenta TV o zosúladenie skutkového stavu pokladne s účtovným stavom.
TV požaduje vydokladovanie použitia finančných prostriedkov určených pre TV ZPS z prenájmu budovy
v Košiciach - 40%. Správu predloží kontrolná komisia na najbližšom zasadnutí TV.
TV poveruje tajomníka TV na vyžiadanie prístupového hesla pre TV ZPS do „intranetu CMAS“, kvôli lepšej
informovanosti a synchronizácii.
Predseda TV predloží prezídiu požiadavku TV ZPS, aby ohľadne záležitosti TV ZPS komunikoval z CMAS
tajomník TV (kópia na prezidenta ZPS a prezidenta TV).
Pán Fedor informoval prítomných o konkrétnom prípade z praxe, ktorý sa mu stal pri potápaní v Egypte,
z ktorého vyplynulo, že je treba zosúladiť nastavenia počítačov ešte pred samotným ponorom.
Najbližšie zasadnutie TV ZPS sa uskutoční v Trenčíne dňa 08.04.2011 o 15.00 hod.

Na druhom zasadnutí sa prítomní členovia technického výboru zaoberali bodmi:
1./ Organizačná a obsahová príprava doškolenia Inštruktorov.
2./ Zmeny v Organizačnom poriadku ZPS
3./ Rôzne
Uznesenie – záver
Bod 1./
Pán Emil Zapeca informoval prítomných o stave pripravenosti doškolenia inštruktorov ako aj o samotnej
obsahovej stránke doškolenia. Prítomní sa dohodli na organizačných pokynoch a personálnej spolupráci pri
priebehu doškolenia. Bola odsúhlasená finančná dotácia doškolenia, ktorá vznikne ako rozdiel sumy prijatých
účastníckych poplatok a reálne uhradených nákladov doškolenia a. Táto suma sa zaplatí PC Trenčín, ktoré je
organizátorom tohto doškolenia.
Bod 2./
Prítomní členovia konštatovali, že organizačný poriadok v jeho súčasnej podobe už nezohľadňuje viaceré
skutočnosti v organizačnej štruktúre zväzu a to najmä časti, ktorá sa týka organizačnej štruktúry technického
výboru. Ide hlavne o špeciálne komisie technického výboru, ktoré v praxi neexistujú a ani nie sú potrebné
vzhľadom na súčasnú situáciu a okolnosti (prechod na menu EURO – prepočet poplatkov z SKK na EUR).
Vzhľadom na konštatované, prítomní navrhli vynechanie komisii z organizačnej štruktúry technického výboru
a úpravu Organizačného poriadku z tomto zmysle. Vzhľadom na blízky termín konania sa Zjazdu ZPS,
prítomní taktiež konštatovali, nemožnosť predloženia a schválenia zapracovaných zmien organizačného
poriadku ZPS na májový Zjazd ZPS. Tieto zmeny budú predložené na schválenie v najbližšom možnom
termíne.
Bod 3./
Technický výbor opakovane konštatoval neprehľadné nakladanie z finančnými prostriedkami prezídia ZPS
a opakovane týmto požaduje zdokladovanie použitých finančných prostriedkov z účtu prezídia ZPS ako aj
zdokladovanie platenia poplatkov do CMASu za jednotlivé organizačné zložky ZPS, ktoré bude podložené
platnými daňovými dokladmi zo stany CMASu.

Tretie zasadnutie technického výboru sa uskutočnilo dňa 20.12.2011 v Trenčíne.
Bod 1./
TV dôrazne žiada, aby sa rozdelenie finančných príjmov za členské a klubové poplatky, dohodnuté kľúčom:
ŠV = 40%, TV = 40% a sekretariát ZPS = 20%, previedlo na účty ŠV, TV a sekretariátu každý štvrťrok. TV
taktiež žiada, aby sa štvrťročná uzávierka rozdelenia prijatých finančných prostriedkov pre poslala tajomníkovi
TV.
Bod 2./
TV žiada , aby tajomník TV mal prístup na Webovú stránku ZPS, pre operatívne doplňovanie a úpravu časti
TV. Pozn. Stránka TV nie je udržovaná a obnovovaná v súlade s potrebami TV.
Bod 3./
Doškolenie inštruktorov, ktorých platnosť licencie skončila v roku 2011 sa uskutoční 4.2.2012 od 9,00 hod
v Trenčíne. Školenie zorganizuje p. Zápeca.
Bod 4./
TV poveruje p. J. Chovana na prepracovanie“ Evidenčného listu člena ZPS“ tak, aby vyhovoval potrebám TV.
Termín: do 25.12.2011.
Bod 5./
TV prerokovalo situáciu okolo nájmu priestorov a členstva v T6V na základe ekonomických nevýhod členstva
ZPS v Konfederácii športových zväzov a schvaľuje registráciu ZPS v Zväze Technických a Športových
Činností. TV zároveň dáva návrh na schválenie tohto kroku na najbližšom zasadaní prezídia ZPS.
Bod 6./
TV poveruje p. Emila Zápecu zorganizovaním pracovného stretnutia prezídia ZPS so zväzom potápačov
Čiech, Moravy a Sliezka. Termín a miesto upresní p. Zápeca.
Bod 7./
TV poveruje p. Emila Zápecu, p. Jána Chovana a p. Štefana Hummela na prepracovanie a aktualizáciu
Výcvikových a bezpečnostných smerníc ZPS a prípravu VS a BS do tlače. Termín: do
Bod 8./
Predseda TV požiadal prítomných o návrhy na doplnenie členov TV z oblasti jaskynných potápačov,
podvodných fotografov a pod. Termín: najbližšie zasadanie TV ZPS konca februára 2012.
Bod 9./
Predseda TV na záver rokovania poďakoval prítomným za doterajšiu prácu a poprial príjemné prežitie
Vianočných sviatkov a šťastný a veselý Nový rok 2012.
V roku 2011 bolo udelených 8 licencii pre potápačské centrá nasledovne:
Potápačské centrum Bratislava, Ing. Gustáv Závodský
Potápačské centrum Komárno, Ján Chovan
Potápačské centrum Trenčín, Emil Zápeca
Potápačské centrum Ružomberok, Mgr. František Ondrejka
Potápačské centrum Poprad, Cyril Cabala
Potápačské centrum Spišská Nová Ves, Ing. Oliver Krajňák
Potápačské centrum Košice ,Ing. Bartolomej Fedor, CSc.
Potápačské centrum Komárno - Nová Osada č.1, p. Morvay

VYHODNOTENIE VÝCVIKOVEJ ČINNOSTI POTÁPAČSKÝCH CENTIER V ROKU 2011,

Vyhodnotenie výcvikovej činnosti PC ZPS za rok 2011
Názov výcvikovej akcie
Potápač s ABC
Potápač Junior
Základy prístrojového potápania
Potápač CMAS P*
Potápač CMAS P**
Potápač CMAS P***
Inštruktor CMAS I*
Inštruktor CMAS I**
Inštruktor CMAS I***
Doškolenie Inštruktorov
Kurz orientácie pod vodou
Kurz vyhľadávania a vyzdvihovania
Kurz potápania v noci
Kurz záchrany pri potápaní
Kurz obsluhy vys.pot.kompresora
Kurz poptápania v suchom obleku
Kurz vedenia mal.plavidla na mori
Kurz 1.pomoci, KPR + O2
Kurz potápania pod ľadom
Kurz NITROX Basic
Kurz NITROX Advanced
Kurz TRIMIX
Kurz PPP / prolongácia
Kurz obsluhy pretlakovej komory
Kurz Vodný záchranár
Iné školenia-UW foto, servis.tech.
Vyhodnotenie

BA

2
1

1
1
1
1

TN RK

28
40
6

22
5
5
5
5
3
5

1
1
5

PP SNV KE

KM KMN

2
12
7

4
3
1

6
6
6
6
4

1

2
7
3

1
1

6
5
13

SPOLU
0
3
29
63
17
1
0
0
0
22
12
12
12
12
3
10
0
2
1
8
3
0
6
5
13
0
234

Okrem týchto kurzov, väčšina PC organizovala akcie s rôznymi názvami, na ktorých išlo o jedno – priblížiť
potápanie širokej laickej verejnosti.
PC Trenčín uskutočnilo viacero akcií pre širokú verejnosť. Akcia v bazéne na krytej plavárni „POTÁPAČSKÉ
DNI“, na ktorej bolo bez úhrady umožnené laickej verejnosti potápať v bazéne, sa tešila veľkému záujmu aj
tento rok. Najväčší záujem bol o potápanie vo výcvikovej veži v priestoroch PC Trenčín v sprievode
inštruktora.
Narastá záujem o suché ponory do hĺbky 60 m v pretlakovej komore.
PC uskutočnilo ako po iné roky výcvik profesionálnych potápačov pre elektrárne a hasičov.
Ďalej uskutočnilo školenie a vykonalo testy (v dekompresnej kabíne) pre 120 pracovníkov Doprastavu Export Bratislava, ktorí mali vykonávať práce v pretlaku na metre v Amsterdame.

14.05.2011 PC Košice zorganizovalo akciu „Čistenie Bukovca“, ktorá sa stretla s veľkým záujmom.
Samozrejmosťou je aj organizácia resp. účasť PC na zahraničných potápačských expedíciách. 15.10. až
26.10.2011 sa osem potápačov PC Ružomberok sa zúčastnilo potápačského zájazdu do Aqaby - Jordánska.
15.01 - 22.01.2011 PC Košice zorganizovalo - Potápanie v Egypte Hurghada /Daily diving/,
Záverom možno konštatovať, že v minulosti ZPS s výcvikovým systémom CMAS niečo znamenal, mal
svoju „vážnosť“, avšak táto pozícia sa v súčasnosti stratila.
V rámci konkurencie ostatných výcvikových systémov, ktoré sa snažia získať prvenstvo je potrebné, aby
každý funkcionár a inštruktor prispel svojou osobnou činnosťou, ako aj návrhmi k tomu, aby náš zväz, i keď
nebude na prvej priečke, sa mohol stále radiť medzi tie lepšie - popredné výcvikové systémy .

,

Počet vydaných ID kariet za rok 2011

P*
P**
P***
NITROX
Inštruktor
SPOLU

51
30
7
13
25
126

PC BA
PC KN
PC PP
PC RK
PC TN
PC KE
SPOLU

4
5
19
5
89
4
126

Príjmy a výdavky TV ZPS za rok 2011
Výdavky
bankové poplatky
potlač ID kariet
zasadnutia TV
doškolenie inštruktorov
nákup literatúry
poštovné
SPOLU výdavky

Príjmy
bankový úrok
vydanie ID kariet
predaj pot. denníkov a pasov,
literatúry
licencie PC - 8x
SPOLU príjmy

EUR
-84,61 €
-354,67 €
-581,83 €
-166,56 €
-288,81 €
-6,90 €
-1 483,38 €

EUR
2,29 €
1 990,40 €
1 085,17 €
531,20 €
3 609,06 €

