Zápis
zo zasadnutia Technického výboru ZPS, dňa 11.06.2015, v Trenčíne.
Prítomní:

Ing. Oliver. Krajňák
Emil Zápeca
Ján Chovan
Ing. Slavomír Slivka
Mgr. Štefan Hummel

prezident Technického výboru ZPS - predsedajúci
viceprezident Technického výboru ZPS
viceprezident Technického výboru ZPS
sekretár Technického výboru ZPS
predseda Kontrolnej komisie ZPS

Ospravedlnení:

František Ondruš

člen Technického výboru ZPS

Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola materiálov pripravených na akreditáciu.
Riešenie aktuálnej situácie medzi TV ZPS a Potápačskými Centrami.
Stretnutie s českými kolegami.
Rôzne.

Pán Emil Zápeca navrhol rozšírenie Technického výboru ZPS o Bc. Branislava Zápecu a Ing. Jána
Kučeravého.
Prítomní členovia jednoznačne schválili obidvoch navrhovaných za členov TV ZPS.
Noví členovia budú mať na starosti výcvik.
Bod 1.
04.06.2015 sa p. Krajňák stretol s generálnou sekretárkou a ohľadne doplnenia
aktuálnych zmien v podkladoch pre akreditáciu vyplývajúcich zo zmien v CMASe. Informoval
o podkladoch, ktoré je potrebné doplniť (zoznam garantov o právnika, psychológa a lekára).
Pán Krajňák navrhol (do zboru garantov) na pozíciu právnik : JUDr. Alicu Packovú, lekár: MUDr. Ota
Hermana. Pozíciu psychológa doplní JUDr. Packová.
Pán E. Zápeca informoval, že prihlášku je potrebné vyplniť elektronicky, odborné podklady dodá E.
Zápeca v elektronickej podobe. Pán Zápeca informoval prítomných, že zistil vsunuté neodborné
materiály v podkladoch pre akreditáciu a žiada o vysvetlenie zo strany sekretariátu ZPS.
Zodpovední: vyplnenie el. prihlášky JUDr. Packová, odborné podklady E. Zápeca.
Bod 2.
Pre účely výcviku potápačov v Potápačských Centrách bude spracovaná zmluva, ktorá
bude upravovať vzťah medzi ZPS a PC.
Zodpovedný: Slivka
Bod 3.
Na stretnutie s českými kolegami boli nominovaní: R. Baláž, O. Krajňák, E. Zápeca, Š
Hummel, F. Ondruš. Do nominácie je potrebné doplniť dvoch členov za ŠV.
Bod 4.
Pán E. Zápeca v spolupráci s B. Zápecom a J. Kučeravým pripravia návrh stratégie
rozvoja inštruktorskej základne ZPS obsahujúceho aj ekonomické pravidla.
Zodpovedný: E. Zápeca

1

P. Chovan informoval o neúčasti zástupcov ZPS (p. Baláž, p. Mika) na výročnom
zasadnutí CMAS na Azorských Ostrovoch z dôvodu leteckého štrajku.
Pán Slivka informoval prítomných o účasti p, Slivku a O. Krajňáka na vernisáži výstavy p.
Ferdinandyho – Potápanie včera a dnes. Zároveň navrhol prediskutovať s p. Ferdinandym možnosť
umiestnenia časti jeho exponátov v budove ZPS v Košiciach.
Pán E. Zápeca informoval prítomných, že boli udelené dve inštruktorské kvalifikácie (p.
Martausovi a p. Mikovi) v rozpore s platnými predpismi ZPS (podľa VS ZPS). Navrhuje pozastavenie
týchto kvalifikácii do doby, kedy dotyční splnia všetky požadované náležitosti. Prítomní členovia
schválili tento návrh. Pán Krajňák bude o tomto informovať dotyčných listom. TV ZPS prijal opatrenia,
aby sa podobné prípady v budúcnosti neopakovali.
Zodpovedný: O. Krajňák
Bola prediskutovaná požiadavka p. Baláža na vyškolenie plavcov plutvového plávania,
ktorí plávajú so stlačeným vzduchom. Prítomní konštatovali, že pravidlá sú dané v existujúcich
dokumentov ZPS. Technický výbor vypracuje stratégiu a termíny vyškolenia tých plavcov.
Pán Hummel informoval prítomných o prebiehajúcich súdnych podaniach proti ZPS.
Prítomný členovia požadujú vyjadrenie od prezídia ZPS, aká je aktuálna situácia s novo
schváleným logom ZPS (návrh p. Chovana) ? Kedy sa nové logo uvedie do praxe ?
Zodpovedný: prezídium ZPS

V Trenčíne, dňa 11.06.2015

zapísal:

--------------------------------Ing. Slavomir Slivka
sekretár TV ZPS

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