ZVÄZ POTÁPAČOV SLOVENSKA
SLOVAK DIVERS ASSOCIATION
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Zápis
zo zasadnutia Technického výboru ZPS, dňa 16.11.2012, v Trenčíne.
Prítomní:

Prizvaní:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ing. Oliver. Krajňák
Emil Zápeca
Ján Chovan
František Ondruš
Pavol Svitánek
Ing. Slavomír Slivka
Ing. Roman Baláž

prezident Technického výboru ZPS - predsedajúci
viceprezident Technického výboru ZPS
viceprezident Technického výboru ZPS
člen Technického výboru ZPS
člen Technického výboru ZPS
sekretár Technického výboru ZPS
prezident ZPS

Kontrola úloh.
Skúšky inštruktorov jaskynného potápania.
Termín pre skúšky inštruktorov.
Aktuálne výzvy na čerpanie fin. prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR.
Prenájom pozemku v lokalite Senec
Rôzne

1. Bod. Vo veci nového bankového účtu TV ZPS, p. Zápeca požiadal o poslanie e-mailu s informáciou
o novom čísle účtu na všetky potápačské centrá, zodpovedný: Ing. Slivka.
2. Bod. Tajomník TV ZPS informoval prítomných, že na skúšky inštruktorov jaskynného potápania sa
prihlásil jeden záujemca, ktorý spĺňa stanovené požiadavky. Zároveň p. Zápeca informoval
prítomných, že z dôvodu zdravotných problémov jedného člena skúšobnej komisie sa skúšky na
jaskynného inštruktora nemohli uskutočniť v pôvodne stanovenom termíne 26-28.10.2012. Na
základe týchto skutočnosti TV ZPS stanovil nový termín skúšok inštruktora jaskynného potápania na
7-8.12.2012.
3. Bod. TV ZPS stanovil termín skúšok inštruktorov resp. doškolenia inštruktorov na 15.12.2012
v Trenčíne. Školenie bude zabezpečovať v spolupráci s TV ZPS pán Emil Zápeca.
4. Bod. Ing. Baláž informoval prítomných o aktuálnych výzvach na čerpanie finančných prostriedkov
prostredníctvom výziev Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR. Ďalej informoval výzvach do
ktorých sa ZPS aktuálne zapojil resp. v blízkej budúcnosti chce zapojiť.
5. Pán Zápeca informoval prítomných o aktuálnom stave vo veci – možnosti prenájmu pozemku
v lokalite Senec pre potreby ZPS. Tento bod bude zaradený do programu najbližšieho zasadnutia
prezídia ZPS.
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6. Bod. Pán Zápeca informoval prítomných o zvýšenom záujme o doplnkové kurzy a to najmä o „kurz
skútrov“. Prítomní členovia TV ZPS sa zhodli na potrebe doškolenia inštruktorov ZPS aj pre doplnkové
kurzy. Pán Zápeca sa v najbližších dňoch zúčastní stretnutia českých inštruktorov, na ktorom zistí
možnosti vzájomnej spolupráce v tomto smere.
Ing. Slivka informoval o návrhu na pamätnú plaketu ZPS. Návrh rozpošle mailom na členov TV ZPS,
ktorý sa následne zašlú svoje pripomienky. Prítomní tiež navrhli prítomnému prezidentovi ZPS, aby sa
o tejto veci diskutovalo na najbližšom zasadnutí prezídia ZPS.
Pán Ondruš upozornil na neaktuálnosť niektorých údajov v licenčných zmluvách s PC. TV ZPS poverilo
tajomníka TV ZPS aktualizáciou licenčných zmlúv.

V Trenčíne, dňa 16.11.2012

zapísal:

--------------------------------Ing. Slavomir Sllivka
sekretár TV ZPS

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