
 

 

 

 

Plán činnosti Technického výboru ZPS na rok 2017 
 

Vo Zväze potápačov Slovenska zabezpečuje výcvik a skúšky potápačov na kvalifikačný stupeň P* 
a P*** Technický výbor prostredníctvom Potápačských centier (PC), ktoré majú vlastné plány 
činnosti. Väčšina PC má v pláne, počas roka 2017, dve hlavné výcvikové obdobia (marec - máj 
a august – september), počas ktorých  bude výcvik a skúšky prebiehať. Z týchto kvalifikačných 
kurzov zorganizujú, na základe potreby a dopytu, doplnkové kurzy. Neoddeliteľnou súčasťou ich 
činnosti bude aj organizovanie potápačských výletov a expedícii do zahraničia.   
Dôležitou úlohou v roku 2017 bude vyškoliť inštruktorov na I*, I** a I***, ďalej inštruktorov 
SI1 a SI2.  
Technický výbor organizuje kurzy a výcvik vyšších kvalifikačných stupňov a špeciálne kurzy 
vyžadujúce náročné technické vybavenie. Vzhľadom na potreby komerčnej sféry a následného 
dopytu zo strany našich členov ZPS, bude technický výbor v spolupráci s PC Uloža organizovať 
školenie potápačov jaskynného potápania. Taktiež sa chce TV ZPS zaoberať aj školením 
inštruktorov pre  špeciálne kurzy,. o ktoré je aktuálny záujem medzi potápačskou verejnosťou. 
Technický výbor plánuje zasadať v roku 2017 štyri krát. 
V januári – začiatkom februára, schválil správu o činnosti TV ZPS za rok 2016, pripraví kalendár 
akcii na rok 2017 a schváli plán činnosti TV ZPS na rok 2017. Prerokuje aktuálne témy (z 
posledného prezídia), podpíše nové zmluvy s potápačskými centrami, prerokuje aktuálne 
témy/personálne nominácie do TV ZPS na pripravovaný zjazd ZPS. Bude sa zaoberať organizáciou 
doškolenia a školenia nových inštruktorov podľa schválených smerníc pre výcvik inštruktorov 
podľa nového zákona o športe. 
Doškolenie Inštruktorov podľa nových schválených smerníc pre výcvik inštruktorov podľa nového 
zákona o športe. Školenie o prolongáciach inštruktorských kvalifikácií a nových podmienkach pre 
získanie odbornej spôsobilosti pre výcvik, termín Júl 2017. 
Už tradične chce participovať na akcii Čisté vody, a podporiť EKO akcie, Bukovec, Dedinky a na 
Liptovskej Mare. 
Na záver hlavnej potápačskej sezóny, v októbri, v termíne MFPF a čistenia tatranských plies sa 
plánuje TV ZPS stretnúť na svojom poslednom zasadnutí, kde zhodnotí činnosť v aktuálnom roku 
a prediskutuje aktuálne témy. 
V Spišskej Novej Vsi dňa 16.05.2017 

 
Vypracoval:  Tatiana Nazadová   Predkladá:  Ing. Oliver Krajňák 

Tajomník TV ZPS     Prezident TV ZPS 
 
 
 
 



 

 

 

 

PLÁN ČINNOSTI ŠPORTOVÉHO VÝBORU NA ROK 2017 
 
            V roku 2017 ŠV bude pokračovať  v presadzovaní pozitívnych zmien z roku 2016.V 
roku 2017 pôjde najmä o rozšírenie členskej základne,ktorá má vzostupný charakter. Naďalej 
bude aktívne propagovať pretek DPP.Kolo Ligy mládeže v DPP i M SR v DPP už majú pevné 
miesto v kalendári ŠV ZPS. 
        Propagovať  a podporovať orientačné potápanie,  ktoré sa teší 
stále rastúcej pretekárskej obľube.V roku 2016 sa naši orientári zúčastnili majstrovstiev 
Európy,  kde dosiahli hodnotné vysledky. Nášmu Zväzu bola vedením CMAS-u daná česť 
usporiadať majstrovstvá Európy, čo pokladáme za ďaľší  kvalitatívny krok vpred. 
 Naďalej sa bude ŠV snažiť stabilizovať rozhodcovský zbor, rozšíri sa kalendár o 
freedivingové preteky i podvodné ragby. 
ŠV sa naďalej bude snažiť propagovať aj iné potápačské športy ako 
napríklad aquathlon ,podhladinové ragby, hokej a podobne. Podporí  rozvoj plutvového 
plávania v regiónoch. 
ŠV bude naďalej aktívne vyvíjať snahu zapojiť do športovej činnosti ďaľšie  kluby a podporí 
vznik nových klubov v rámci ZPS 
 
Športový výbor sa bude snažiť propagovať plávanie v plutvách v celoštátnych médiách.  
    ŠV bude zabezpečovať tieto hlavné úlohy:   

1. Vydá športový kalendár na rok 2017. 
2. Bude vytvárať podmienky pre prácu a rozvoj CTM a sledovať výkonnostný rast 

zaradených pretekárov 
3.   Bude vytvárať podmienky pre rozšírenie reprezentácie, materiálne zabezpečí 

reprezentáciu na MS juniorov, ME seniorov, zabezpečí v súčinnosti s reprezentačným 
trénerom a trénerskou radou reprezentačné sústredenie. 

4.   Zabezpečí 3.kolá Ligy mládeže a Slovenského poháru a Finále ,jedno kolo 
DPP(dištančné plávanie v plutvách) a Majstrovstvá SRv PP,RP,BF i MSR v DPP. 

5. V spolupráci s komisiou OP sa bude podieľať na organizácii MS v orientačnom 
potápaní na Draždiaku 

6. Bude spolupracovať pri vzdelávaní trénerov ,rozhodcov 
7. Bude informovať o nových poznatkoch z CMAS-u 

        7. ŠV zasadne 2x v roku 
  
Štefan Mika 
Prezident ŠV 
 



 

 

 

 

 
 

Plán činnosti Prezídia ZPS v roku 2017 
  
Prezídium ZPS bude zasadať minimálne 4 x do roka. Počet zasadaní sa podmieňuje riešením 
aktuálnych problémov, ktoré vyplynú  v rámci činnosti prezídia, technického výboru (TV) a športového 
výboru (ŠV).  
Hlavnými úlohami sú príprava a realizácia Zjazd ZPS, zabezpečovanie a riešenie právnych úloh, 
jednania  v rámci medzinárodnej diplomacie (CMAS, ČR atď.) a pomoc pri riešení problémov v rámci 
potápania v rámci SR. Dôležitou úlohou je zosúladenie sa s novou novelizáciou zákona o športe 
440/2015.    
Na jednotlivých zasadaniach sa budú predkladať informácie o činnosti TV a ŠV v období medzi 
zasadaniami prezídia.  
Hlavné úlohy činnosti prezídia sa odvíjajú od požiadaviek členskej základne a medzinárodnej 
organizácie CMAS. Prezídium ZPS v roku 2017 si dalo za úlohu pokračovať už v nastavených zmenách 
–zosúladenie dokumentov ako sú Stanovy, Štatúty  odborných komisií a vylepšovať fungovanie ZPS 
ako celku. Podporovať novo vznikajúce kluby.  Zdokonaliť nový registračný systém – vydávanie 
registračných kariet ZPS a registrácia kvalifikácií ,riešiť  problémy súvisiace s budovou v Košiciach. 
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Ing.Roman Baláž 
Prezident ZPS 

 


