ZVÄZ POTÁPAČOV SLOVENSKA
SLOVAK DIVERS ASSOCIATION
Wolkrova 4 / 851 01 Bratislava / mobil :0918 737 877/ e-mail: zps@netax.sk / www.zps-diving.sk

Zápis
zo zasadnutia Technického výboru ZPS, dňa 28.08.2013, v Trenčíne.
Prítomní:

Ing. Oliver. Krajňák
Emil Zápeca
Ján Chovan
Ing. Slavomír Slivka
František Ondruš

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

Prizvaní:

Štefan Tóth
Marcel Spišiak

člen kontrolnej komisie ZPS

Ospravedlnení:

Ing. Slavomír Bobek

člen Technického výboru ZPS

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

Kontrola úloh.
Stretnutie potápačov Slovenska, Senec
Značenie špeciálnych ID kariet
Jaskynný trenažér - Šútovo
Rôzne.

1. Bod. Vo veci možnosti prenájmu pozemku v lokalite Senec, pán Tóth informoval prítomných
o aktuálnom stave vo veci. Pán Tóth rokoval o možnosti nájmu konkrétneho pozemku. Majiteľ
pozemku navrhuje cenu za nájom 1.500,- EUR/ročne. Tento návrh bude predložený na schválenie na
najbližšom zasadnutí prezídia. Do tej doby p. Tóth požiada majiteľa pozemku o predloženie dokladov
potvrdzujúce vlastníctvo tohto pozemku a navrhne majiteľovi prípadnú možnosť odkúpenia pozemku
do vlastníctva ZPS.
Zodpovedný: Š. Tóth
Školenie inštruktorov na skútre sa pre malý počet skútrov uskutočnilo iba pre inštruktorov, ktorí
vlastnia skútre. V budúcnosti, zúčastnený inštruktor musí mať na kurze skúter.
Zodpovedný: E. Zápeca
Na sylabách pre základné kurzy P* resp. P**.
Zodpovední: E. Zápeca, J. Chovan
ID karty: Objednané, doručené. Úloha splnená.
Bezpečnostné smernice vytlačené. Úloha splnená.
Sieň Slávy je vytvorená na stránke ZPS s adresou:
http://www.zps-diving.sk/pages/sien-slavy.php
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2.

3.

4.

5.

Úloha splnená.
DVD prezentácie ako pomôcka pri výcviku boli odoslané na jednotlivé PC. Úloha splnená
Výcvikové smernice sú zo strany Technického výboru hotové avšak je potrebné, v spolupráci so
zástupcami športového výboru dopracovať športové potápačské kvalifikácie.
Zodpovední: E. Zápeca, M. Bizoň
Bod. Pán Slivka informoval prítomných o stave príprav na Stretnutie potápačov Slovenska, ktoré sa
uskutoční 21.09.2013 v Senci, hotel Senec. Na propagáciu akcie bolo odsúhlasené:
- Predaj tričiek „DIVER“ za akciovú cenu: 8,- EUR/ks
- Výroba a potlač pier, USB kľúčov s logom ZPS a názvom akcie
- Návrh a tlač diplomov pre výhercov jednotlivých kategórii foto – video súťaže.
Prítomní odsúhlasili označovanie špeciálnych ID kariet a to nasledovne:
Detské karty: D1 – delfín bronz, D2 – delfín striebro, D3 – delfín zlato
Jaskynné potápanie: CD1 – jaskynný potápač 1, CD2 – jaskynný potápač 2, CD3 - jaskynný potápač 3
Inštruktor jaskynného potápania: MC1 – inštruktor jaskynného potápania 1, MC2 – inštruktor
jaskynného potápania 2, MC3 – inštruktor jaskynného potápania 3.
Zároveň požiadali p. Slivku o komunikáciu s prezidentom TC CMAS, ohľadne aktuálneho stavu
značenia ostatných špeciálnych ID kariet zo strany CMASu. Zodpovedný: S. Slivka
Bod. Na rokovanie Technického výboru bol prízvaný jeden z autorov projektu „jaskynný trenažér“,
ktorý mal byť umiestnený v lokalite Šútovo. Po oboznámení s projektom, zúčastnení členovia
Technického výboru upozornili autora na rizikovosť a finančne náročnú realizovateľnosť celého
projektu. Odporúčali sa zamerať, v prípade záujmu členov jednotlivých klubov ZPS o jaskynné
potápanie, na už existujúce prírodné lokality, na ktorých sú vytvorené podmienky pre výcvik
jaskynného potápania pod dozorom kompetentných inštruktorov ZPS.
Samozrejme, do budúcnosti Technický výbor nevylučuje a neodmieta myšlienku nového „trenažéra“,
ale za podmienok maximálnej bezpečnosti a finančnej realizovateľnosti, ktoré budú konzultované
s kompetentnými už pri začiatku celého projektu.
Pán Zápeca informoval prítomných o novej vyhláške č.147 z 05.06.2013, ktorá upravuje aj podmienky
potápačských prác. Zároveň upozornil na neaktuálnosť niektorých pracovných postupov vo vyhláške.
Technický výbor požiadal E. Zápecu o sformulovanie a poslanie pripomienkového listu k tejto
vyhláške na príslušné ministerstvo.
Zodpovedný: E. Zápeca
Prítomní zástupcovia klubu Hypocampus upozornili na fakt, že napriek riadne zaplatenému
členskému poplatku za klub ako aj za členov klubu, títo nedostali členské preukazy aktuálnymi
členskými známkami. Bola dohodnutá náprava v tejto veci.
Zodpovední: S. Slivka, A. Packová
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Opakovane bola zistená slabá informovanosť absolventov základných kurzov o štruktúrach, úlohách
a možnostiach ZPS, zo strany školiacich inštruktorov. Technický výbor bude apelovať na doškoleniach
a školeniach inštruktorov aby na tieto informácie kládli dôraz.
Zodpovedný: organizátor kurzov inštruktorov.

V Trenčíne, dňa 28.08.2013

zapísal:

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

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