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Zápis  
zo zasadnutia Technického výboru ZPS, dňa 25.01.2013, v Spišskej Novej Vsi. 

 
Prítomní:  Ing. Oliver.  Krajňák  prezident Technického výboru ZPS -  predsedajúci 

Emil Zápeca   viceprezident  Technického výboru ZPS 
Ján Chovan   viceprezident  Technického výboru ZPS 
František Ondruš  člen  Technického výboru ZPS 
Ing. Slavomír Slivka  sekretár Technického výboru ZPS 

Prizvaní:   Mgr. Štefan Hummel  predseda kontrolnej komisie ZPS 
   Štefan Tóth   člen kontrolnej komisie ZPS 
Ospravedlnení: Pavol Svitánek   člen Technického výboru ZPS 
 
 
 
Program: 

1. Kontrola úloh. 

2. Stanovisko k žiadosti o vytvorenie Vedeckej komisie ZPS. 

3. Licenčné zmluvy s PC na rok 2013. 

4. Termín pre skúšky inštruktorov. 

5. Prestup inštruktorov z iných výcvikových systémov do systému CMAS. 

6. Aktualizácia obsahu akreditácie ZPS na Ministerstve školstva. 

7. Rôzne. 

 

 

1. Bod.  Vo veci možnosti prenájmu pozemku v lokalite Senec, pán Zápeca informoval 

prítomných o aktuálnom stave vo veci. V najbližších dňoch sa zúčastní, spolu s p. Tóthom 

rokovania so samosprávou ohľadne výberu konkrétneho pozemku. 

       Pán Zápeca informoval o pripravených materiáloch pre  kurzy potápania so skútrom. 

 V spolupráci s TV ZPS zorganizuje školenie pre inštruktorov na získanie kvalifikácie 

„Inštruktor potápania so skútrom“. 

Pán Zápeca informoval SD – snorkel diver a upozornil na fakt, že všetci „športoví 

plavci“ v ZPS by mali mať túto kvalifikáciu v súlade s pravidlami CMAS. Prítomní členovia 

sa dohodli s p. Zápecom na doškolení inštruktorov na túto kvalifikáciu SI, a možnosti získať 

kvalifikáciu „Inštruktor snorkel diver „ pre trénerov, cvičiteľov ,alebo držiteľov stupňa 

CMAS P***. 

Prítomní členovia, neschválili návrh na pamätnú plaketu ZPS, ktorý prezentoval p. 

Slivka a zároveň p. Tóth deklaroval, že na najbližšom zasadnutí TV ZPS prednesie vlastný 

návrh. 
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2. Bod. TV ZPS zobralo na vedomie záujem zo strany svojho člena Mgr. Miroslava 

Rozložníka, PhD  o vytvorenie vedeckej komisie ZPS. Vzhľadom na fakt, že momentálne ZPS 

nedisponuje dostatočnými personálnymi kapacitami ako aj finančnými prostriedkami pre 

túto činnosť, TV ZPS odporúča žiadateľovi vytvoriť vlastný vedecký tím, ktorý sa bude 

zaoberať zamýšľaným výskumom. Toto stanovisko TV ZPS nie je definitívne a v budúcnosti 

bude závisieť od prezentovaných výsledkov výskumu zo strany žiadateľa ako aj finančných 

podmienok ZPS.  

 

3. Bod. Prítomní členovia aktualizovali licenčné zmluvy s Potápačskými centrami na rok 

2013. 

 

4. Bod. Skúšky a doškolenie inštruktorov sa budú konať v apríli 2013 a zorganizuje ich PC 

Trenčín v spolupráci TV ZPS. Následne bude aktualizovaný zoznam inštruktorov pre 

aktuálny rok. 

 

5. Bod. Prítomní členovia schválili, v súlade z pravidlami CMAS, možnosť „prestupu“ 

inštruktorov iných výcvikových systémov do systému CMAS, za podmienok stanovených 

CMAS – absolvovanie doškolenia inštruktorov. 

 

6. Bod. Prítomní členovia TV ZPS spracovali návrh na aktualizáciu kurzov, ktoré je 

oprávnený vykonávať ZPS v rámci akreditácie Ministerstva školstva. Taktiež novelizovať 

akreditácie PC. Návrh bude posunutý na sekretariát ZPS s požiadavkou na jeho zaslanie na 

príslušné ministerstvo.  

 

7. Bod. Členovia diskutovali o pripravovanom stretnutí potápačov Slovenska. Ako 

najvyhovujúcejší termín sa ukázal mesiac september 2013. Súčasťou stretnutia, ktoré by sa 

malo niesť vo forme WORK SHOPU – odborných prednášok s diskusiou bude aj amatérska 

súťaž UW foto – video pre členov ZPS. Propozície pre túto súťaž spracuje do najbližšieho 

zasadnutia TV ZPS p. Ing. Bobek. 

P. Zápeca informoval o vytlačení nových bezpečnostných smerníc pre potápanie, 

ktoré sú k dispozícii ako literatúra pre príslušné kurzy 

P. Slivka taktiež informoval o vytlačení bezpečnostných a výcvikových smerníc pre 

jaskynné potápanie. Tieto materiály sú  k dispozícii u sekretára TV ZPS. 
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Prítomní členovia diskutovali o potrebe zjednotenia pečiatky jednotlivých 

Potápačských centier. Bolo dohodnuté, že na najbližšie zasadnutie TV ZPS predložia 

jednotliví zástupcovia PC ako aj TV ZPS svoje návrhy na jednotnú pečiatku pre PC. 

Prítomní členovia odsúhlasili nákup 1 ks videoprojektor a 1 ks notebook v celkovej 

hodnote do 1.000,- EUR bez DPH. 

 
 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 25.01.2013      

 

 

 

 

 

                      ---------------------------------                                                       ----------------------------- 

zapísal: Ing. Slavomir  Sllivka     predsedajúci: Ing. Oliver Krajňák 

                          sekretár TV ZPS          prezident TV ZPS 

 

 


