
Smernica ZPS č. TV01/2017 

Platnosť od:   06.04.2018 

Účinnosť od: 06.04.2018 

SMERNICA  

Zväzu Potápačov Slovenska  

č. 1/2017  

pre získavanie kvalifikačných stupňov Inštruktor potápania 

v medzinárodnom systéme  CMAS – I* , I**, I***, Confedératión  Mondiale des 

Activités Subaquatiques, ( svetové združenie pre činnosti pod vodou ), ďalej len CMAS 

Čl. I 
Úvod 
1. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 7 a § 12 ods. 6 zákona č.288/1997 Z.z. o

telesnej kultúre a o zmene a zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č.444/2008 Z.z. vydalo Vyhlášku MŠ

SR z 27. októbra 2008 o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom

systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky.

2. Jednotný vzdelávací systém tvorí päťstupňová kvalifikačná stupnica vzdelávania trénerov, trojstupňová

kvalifikačná stupnica vzdelávania rozhodcov, kvalifikačná stupnica rôznych stupňov vzdelávania iných

odborníkov a vzdelávanie iných odborníkov bez členenia na jednotlivé stupne.

3.Štruktúra jednotného vzdelávacieho systému odborníkov v športe v SR Odborné spôsobilosti pre

vykonávanie špecializovaných činností v oblasti športu sú členené do troch základných kategórií :

• Kategória tréner

• Kategória rozhodca

• Kategória iný odborník

Každá kategória má osobitnú štruktúru vzdelávania a jednotne zadefinované štandardy - profil

absolventa, podmienky prijatia, časový rozsah a obsah vzdelávania, spôsob záverečnej skúšky a

podmienky získania dokladu o úspešnom ukončení vzdelávania, kvalifikáciu lektorov, organizačné

zabezpečenie vzdelávania, zásady pre certifikáciu.

Kategória – iný odborník: Vzdelávanie prebieha podľa charakteru odbornej spôsobilosti dvoma

spôsobmi:

1. A. Kategória - vzdelávanie upravené kvalifikačnými stupnicami (cvičiteľ, inštruktor potápania,

učiteľ lyžovania a snowboardingu, športový manažér, športový delegát),

2. B. Kategória - vzdelávanie nevyžadujúce kvalifikačné stupnice (športový masér, organizátor

športového podujatia, športový administrátor - zabezpečuje. doplnkové činnosti, ktoré si vyžaduje

príslušné športové odvetvie)
3. Jednotný vzdelávací systém usporadúva jednotlivé články vzdelávacej sústavy v špecializovaných

činnostiach v oblasti telesnej kultúry tak, aby umožňovali postup z nižších kvalifikačných stupňov

vzdelávania na vyššie kvalifikačné stupne vzdelávania a prechod z jedného smeru vzdelávania na iný smer

vzdelávania.

Pri vzdelávaní upravenom kvalifikačnými stupnicami predstavuje kvalifikácia 1.stupňa najnižšiu

úroveň a môže mať dva alebo tri stupne. Kvalifikačná stupnica je doplnená o medzinárodného



 

 

 

 

odborníka v športe. Ďalšie vzdelávanie medzinárodných odborníkov v športe je zabezpečované 

príslušnou medzinárodnou federáciou. Vzdelávanie špecializovanej aj všeobecnej časti prebieha podľa 

špecifík odborných spôsobilostí, na základe akreditovaného vzdelávacieho programu, zohľadňujúc 

požiadavky svetových a európskych medzinárodných federácií, resp. iných inštitúcií. 

A – Kategória – iný odborník s kvalifikačnými stupňami (cvičiteľ, učiteľ lyžovania a snowboardingu, 

inštruktor potápania, športový manažér. 
 

4. Zväz potápačov Slovenska (ďalej ZPS) má oprávnenie – Akreditáciu  vydanú MŠ:  

2016 – 12947/34848:84 – 30AA 
a môže pripravovať odborníkov v oblasti potápania podľa medzinárodného systému CMAS.  

 

 
 

 
Čl. II 

Charakteristika vzdelávacieho zariadenia 
Zväz potápačov Slovenska (ďalej ZPS) je dobrovoľnou záujmovou, právne a ekonomicky 
samostatnou organizáciou, právnym subjektom, ktorý združuje kluby a jednotlivcov, 
zaoberajúcich sa aktivitami pod vodnou hladinou a s tým súvisiacimi činnosťami. ZPS má 
pridelené IČO a DIČ, ktoré používa výhradne sám. Symboly, logo a pečate, používa v súlade s 
vykonávanou činnosťou a výlučne s poslaním národného športového zväzu.  
Predmet činnosti: ZPS organizuje a vykonáva plavecký výcvik, výcvik potápačov, inštruktorov 
potápania a obsluhy potápačských zariadení, záchranárske kurzy, zabezpečuje tvorbu 
a  vydávanie odbornej literatúry a  smerníc pre potápanie a súvisiace činnosti. ZPS združuje 
záujemcov o  plavecký a  potápačský výcvik, jednotlivcov a  kluby zaoberajúce sa technickou 
a  osvetovou činnosťou v oblasti potápania, tvorby a ochrany životného prostredia. ZPS poveruje 
kluby zriadením potápačských centier (PC ZPS), tréningových centier mládeže a podporných 
hospodárskych zariadení. Kluby sú samostatné právne subjekty. Kluby nemôžu pri svojich 
aktivitách používať IČO, DIČ, logo a pečať ZPS. 
Ciele a činnosti 

1. Poslaním ZPS je vytvárať podmienky pre rozvoj záujmového potápania a súvisiacich činností, ktoré 

uskutočňujú členské kluby a jednotlivci, s cieľom uspokojovať záujmy členov a prispievať k výchove 

a vzdelávaniu mládeže. ZPS združuje kluby a jednotlivcov, zaoberajúcich sa športovou, technickou, 

vzdelávacou, osvetovou a kultúrnou činnosťou v oblasti záujmového potápania, potápačského výcviku 

a činnosťou v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a súvisiacimi činnosťami. ZPS taktiež na 

základe akreditácie školí, doškoľuje a certifikuje inštruktorov potápania pre silové zložky, armádu, 

políciu a hasičov na území SR. 

2. ZPS svojou činnosťou nadväzuje na Medzinárodnú konfederáciu pre činnosti pod vodou – CMAS, 

ktorej je členom a kde zastupuje záujmy svojej členskej základne. 

3. ZPS je otvorený k spolupráci s organizáciami a jednotlivcami pôsobiacimi v iných výcvikových 

systémoch potápania. 

4. Akákoľvek činnosť ZPS vychádza z právnych noriem platných na území SR a musí byť v súlade so 

Stanovami a Organizačným poriadkom ZPS. 



 

 

 

 

5. ZPS sa podieľa na vytváraní ekonomických a materiálnych podmienok pre svoju činnosť. 

6. Činnosť ZPS, ktorá priamo súvisí s činnosťou CMAS, nesmie byť v rozpore so záväznými predpismi 

CMAS. 

 

 

 
Čl. III 

Názov vzdelávacej aktivity 
 

 
a) Inštruktor potápania v medzinárodnom systéme CMAS I*.  

b) Inštruktor potápania v medzinárodnom systéme CMAS I**  

c) Inštruktor potápania v medzinárodnom systéme CMAS I***  

 

 

 

 

 

 

Čl. IV 
Miesto  vzdelávacej aktivity 

 
Vzdelávacia činnosť bude vykonávaná v priestoroch Wolkrova 4, 851 01 Bratislava, 
zasadacia miestnosť na prvom poschodí na základe zmluvy o prenájme priestorov v sídle  
národného športového zväzu. Špecializované inštruktorské vzdelávanie bude vykonávané 
na miestach, akvatóriách,  s potrebným vybavením pre danú činnosť.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Čl. V 

 
Požiadavky na inštruktora potápania I*, I** a I*** CMAS: 

 

Stupeň Profil 
Doba 
prípra

vy 

Výcvikový program 

Podmienky 
prijatia 

Forma 
vzdeláva

cej 
aktivity 

Forma 
ukončenia a 

druh dokladu  
Kvalifikačná 

stupne 
Špecializované 

predmety 

I* Graduovaný na 
stupni 
stredoškolského 
vzdelania. Získava 
prvú potápačskú 
kvalifikáciu v systéme 
vzdelávania 
odborníkov v 
potápaní v rámci 
krajín 
EU podľa štandardov 
CMAS (Confedératión 
mondiale des 
activités 
subaquatiques )  a 
noriem STN EN ISO 
24802-1 (95 5006) 
a STN EN 1089-3 
Absolvent I. stupňa je 
špecializovaný 
odborník v potápaní, 
ktorý má 
zodpovedajúce 
penzum 
teoretických 
poznatkov, 
praktických 
skúseností a 
zručností. Podieľa sa 
na príprave 
odborných 
seminárov a 
inštrukčno-
metodických 
zamestnaní. 
 
Pri svojej práci 
uplatňuje najnovšie 
poznatky z teórie a 
praxe výcvikovej 
činnosti . 

178 Celkový počet 
hodín 

Základy prístrojového 
potápania, 

P*.P**.P***, 
Orientácia pod vodou, 

Vyhľadávanie a 
Vyzdvihovanie, Nočné 
potápanie, Záchrana 

pri potápaní, Kurz 
prvej pomoci KPR a 
podávania kyslíka, 

Kurz obsluhy prenos. 
vysokotlakový 

kompresor 
Zásady vedenia 

malého 
plavidla na mori 

Potápanie v suchom 
obleku 

Základy prístrojového 
potápania 

P* 
P** 

P*** 
Orientácia pod vodou 

Vyhľadávanie a 
Vyzdvihovanie 

Nočné potápanie 
 

Záchrana pri potápaní 
 

Kurz prvej pomoci KPR 
a podávania kyslíka 

 
 

Potápanie v suchom 
obleku 

Stredoškolské 
vzdelanie, 

Absolvovaný 
Kvalifikačnéh

o  stupeň 
P***, 

Minimálny 
vek 18 rokov, 
Absolvovanie 
kurzu na I*. 

Úvod -
organizácia 

ZPS a CMAS, 
história 

potápania, 
Bezpečnostn
é smernice 

ZPS, 
Výcvikové 

smernice ZPS. 

víkendo
vé 
štúdium
, 
dištančn
é 
štúdium
,  

Obhajoba 
záverečnej 

práce, 
Záverečná 

skúška 
z teórie,   didak

tiky a praxe 
Medzinárodný 

Certifikát 
CMAS, 

Medzinárodná 
ID karta CMAS, 
Medzinárodný 

potápačský 
pas. 

18 Základy 
prístrojového 

potápania 

46 P* 

30 P** 

6 Orientácia pod 
vodou 

5 Vyhľadávanie a 
vyzdvihovanie 

4 Nočné 
potápanie 

4 Záchrana pri 
potápaní 

41 P*** 

6 Kurz prvej 
pomoci KPR a 

podávanie 
kyslíka 

6 Kurz obsluhy 
prenos. 

vysokotlak. 
Kompresor 

8 Zásady vedenia 
malého 

plavidla na 
mori     

4 Potápanie v 
suchom obleku 

      

http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=119328
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=119328


 

 

 

 

Celkový počet 178 hodín teórie a praxe absolvuje frekventant počas jedného roka vo výcvikovom centre  

TV ZPS  

 

Stup
eň 

Profil 
Doba 

príprav
y 

Výcvikový program 

Podmienky 
prijatia 

Forma 
vzdelávace

j aktivity 

Forma ukončenia 
a druh dokladu  Kvalifikačná 

stupne 
Špecializované 

predmety 

I** Graduovaný na stupni 
stredoškolského 
vzdelania. Získava 
druhú potápačskú 
kvalifikáciu v systéme 
vzdelávania 
odborníkov v potápaní 
v rámci krajín EU 
podľa štandardov 
CMAS ( Confedératión  
mondiale des activités 
subaquatiques ), a 
noriem STN EN ISO 
24802-1 (95 5006) a 
STN EN 1089-3 
Absolvent II. stupňa je 
špecializovaný 
odborník v potápaní, 
ktorý má 
zodpovedajúce 
penzum teoretických 
poznatkov, 
praktických 
skúseností a zručností, 
ktoré mu umožňujú na 
základe poverenia 
riadiť školenie a 
doškoľovanie 
inštruktorov nižších 
kvalif. stupňov. 
Metodicky usmerňuje 
ich činnosť a podieľa 
sa na príprave 
odborných seminárov 
a inštrukčno-
metodických 
zamestnaní. 
Pri svojej práci 
uplatňuje najnovšie 
poznatky z teórie a 
praxe výcvikovej 
činnosti , ktoré 
publikuje. 

206 Celkový počet 
hodín 

Úvod -organizácia 
ZPS a CMAS, 

história 
potápania, 

Bezpečnostné 
smernice ZPS, 

Výcvikové 
smernice ZPS. 

Úplné 
stredoškolsk
é vzdelanie, 
Absolvovaný 
kvalif. stupeň 

I*, 
Minimálny 

vek 21 rokov, 
Absolvovanie 
kurzu na I**. 

 
Minimálny 

vek 
21 rokov 

  

víkendové 
štúdium, 
dištančné 
štúdium,  

Obhajoba 
záverečnej práce, 
Záverečná skúška 
z teórie,  didaktiky 

a praxe 
Medzinárodný 

Certifikát CMAS, 
Medzinárodná ID 

karta CMAS, 
Medzinárodný 

potápačský pas. 

18 Základy 
prístrojového 

potápania 

46 P* 

30 P** 

6 Orientácia pod 
vodou 

5 Vyhľadávanie 
a vyzdvihovanie 

4 Nočné potápanie 

4 Záchrana pri 
potápaní 

41 P*** 

6 Kurz prvej 
pomoci KPR a 

podávanie kyslíka 

6 Kurz obsluhy 
prenos. 

vysokotlakového 
Kompresora 

8 Zásady vedenia 
malého plavidla 

na mori 

4 Potápanie v 
suchom obleku 

28 I* 

http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=119328
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=119328


 

 

 

 

Celkový počet 206 hodín teórie a praxe absolvuje frekventant počas jedného roka vo výcvikovom centre 

 TV ZPS  

 

 

 

Stupe
ň 

Profil 
Doba 

prípravy 

Výcvikový program 

Podmienky 
prijatia 

Forma 
vzdeláv

acej 
aktivity 

Forma 
ukončenia a 

druh dokladu  
Kvalifikačná 

stupne 

Špecializ
ované 

predmet
y 

      a špec. kurzy         

I*** 
Graduovaný na stupni 
stredoškolského vzdelania. 
Získava tretiu najvyššiu 
potápačskú kvalifikáciu v 
systéme vzdelávania 
odborníkov v potápaní v rámci 
krajín EU podľa štandardov 
CMAS ( Confedératión 
mondiale des activités 
subaquatiques ) a noriem STN 
EN ISO 24802-2 (95 5006) a 
STN EN 1089-3   Absolvent 
III. stupňa je špecializovaný 
odborník v potápaní, ktorý má 
zodpovedajúce penzum 
teoretických a praktických 
poznatkov, skúseností a 
zručností, ktoré mu umožňujú 
na základe poverenia riadiť 
školenie a doškoľovanie 
inštruktorov nižších 
kvalifikačných  stupňov.  
Metodicky usmerňuje ich 
činnosť a podieľa sa na 
príprave odborných 
seminárov a inštrukčno-
metodických zamestnaní. 
Môže byť delegovaný do 
skúšobnej komisie pri 
skúškach na inštruktorské 
kvalifikácie. Pri svojej práci 
uplatňuje najnovšie poznatky 
z teórie a praxe výcvikovej 
činnosti , ktoré publikuje. 

238 Celkový počet 
hodín 

Úvod -
organizác
ia ZPS a 
CMAS, 
história 

potápani
a, 

Bezpečno
stné 

smernice 
ZPS, 

Výcvikov
é 

smernice 
ZPS. 

Absolvovan
ú 

kvalifikáciu 
I**, Min. 

vek 28 
rokov, 

Absolvovan
ie kurzu na 

I***,  

víkendo
vé 
štúdium
, 
dištančn
é 
štúdium
,  

Obhajoba 
záverečnej 

práce, 
Záverečná 

skúška 
z teórie, 

didaktiky a 
praxe 

Medzinárodn
ý Certifikát 

CMAS, 
Medzinárodn

á ID karta 
CMAS, 

Medzinárodn
ý potápačský 

pas. 

18 Základy 
prístrojového 

potápania 

46 P* 

30 P** 

6 Orientácia pod 
vodou 

5 Vyhľadávanie a 
vyzdvihovanie 

4 Nočné potápanie 

4 Záchrana pri 
potápaní 

41 P*** 

6 Kurz prvej 
pomoci KPR a 

podávanie kyslíka 

6 Kurz obsluhy 
prenos. 

vysokotlak. 
Kompresor 

8 Zásady vedenia 
malého plavidla 

na mori 

4 Potápanie v 
suchom obleku 

28 I* 

32 I** 

Celkový počet 238 hodín teórie a praxe absolvuje frekventant počas jedného roka vo výcvikovom centre  

TV ZPS  

 

 

http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=119328
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=119328


 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. V 

 
Vstupné podmienky pre Crossover pre inštruktora z iného výcvikového systému, alebo inej 

federácie: 
 

1. Vstupné podmienky: 
1. zvyčajne znalosť miestneho jazyka 
2. mať platnú kartu inštruktora CMAS 
3. preukázať kompletný výcvik v CMAS 
4. musí byť členom ZPS 
5. Vyjadrenie TV ZPS 
2. Doložené dokumenty: 
1. fotokópia karty, kvalifikácie alebo diplomu 
2. akýkoľvek dokument, že inštruktorská kvalifikácia bola plne získaná v CMAS e 
3. adresa (email) federácie, kde je možné si overiť predložené údaje 
4. zaplatenie kvalifikačnej karty ZPS 
5. doložiť svoju inštruktorskú činnosť od príslušného PC, v ktorom pracuje  
3. Integračná komisia 
Je menovaná prezidentom TV ZPS a doplnená prípadnými osobami nominovanými vedením 
zväzu. 
4. Spôsob integrácie 
1. V prípade súhlasu je vystavená ID karta „associated instructor“, ktorá dáva možnosť 

Certifikovať podľa svojej kvalifikácie. 

        
 
 
 
 

CMAS  CROSSOVER – SMERNICA 
 

Preregistrácia Potápačov a Inštruktorov 
z iných výcvikových systémov do systému CMAS 

 
1./  Kompetenciu na preregistrovanie potápača, alebo Inštruktora do systému CMAS 
       z iných výcvikových systémov môže len Inštruktor CMAS I*** ,  nasledovne: 
 
       a./ Inštruktor I*** môže preregistrovať všetky rovnocenné potápačské kvalifikácie 



 

 

 

 

             do systému CMAS, po zaplatení zväzového členského, vydaním potápačského pasu, 
              ID karty a registráciou v matrike príslušného PC bez skúšok./ Odporúča sa  
              skúšobný ponor s Inštruktorom/. 
         O preregistrácii podá príslušné PC hlásenie z výcvikovej akcie kde sa uvedie z akého 
          Systému bola prevedená preregistrácia s uvedením čísla a úrovne licencie s poznám- 
          kou CROSSOWER.  
 
       b./Inštruktor I*** môže preregistrovať Rovnocenné Inštruktorské kvalifikácie po  
           úroveň I** do systému CMAS po zaplatení zväzového členského, vydaním potápačského pasu, 
denníka, ID karty s príslušným poplatkom, ako pri prolongácii inštruktorov a poplatku za Crossover vo 
výške 200,- EUR bez skúšok. / Odporúča sa preškolenie výcvikových a bezpečnostných smerníc CMAS/. 
       c./ Preregistrovaný Inštruktor I* alebo I** je priradený do príslušného PC, kde pod 
           vedením Inštruktora I*** pracuje 5 rokov,  absolvuje požadované doškolenia  
           a až po prolongácii Inštruktorského oprávnenia môže samostatne pracovať. 
       d./ CROSSOWER – Preregistrácia na I*** nie je možná v žiadnom systéme. 
             Záujemca sa môže prihlásiť na oficiálna skúšky, ktoré organizuje príslušná 
              Federácia CMAS. Skúšobná komisia musí byť min. trojčlenná, zložená 
              Z Inštruktorov I***. 
2./  Preregistráciu  potápačov a inštruktorov špeciálnych kurzov ako Nitrox,  normoxik  
       Trimix, Cavediver , Wrackdiver, atd. Môže taktiež len Inštruktor I***, s príslušnou 
       Dodatkovou špecializáciou, avšak môže udeliť cez registráciu v príslušnom PC  
     Crossover max. o jeden stupeň  nižší, než má on sám. Na rovnakú úroveň kvalifikácie  
musí záujemca vykonať príslušné skúšky pred komisiou zloženou s min troch Inštruktorov  
I***, z ktorých aspoň jeden musí byť Inštruktorom príslušnej špecializácie. 
 

 

 

 

 

 

Čl. VI 
Materiálno – technické vybavenie vzdelávacieho zariadenia 

Zväzu potápačov Slovenska 
 
Materiálno – technické zabezpečenie  výcvikových centier TV ZPS: 
Materiálno – technické zabezpečenie: 
 
( Zapísané v DHIM )  
- Maska                                            5 ks  
-Dýchacia trubica       5 ks  
-Plutvy remienkové                                  5 párov  
-Polosuchý potápačský oblek                                                    5 ks  
-Topánky k potápačskému obleku     5 párov  
-Kukla k potápačskému obleku     5 ks  



 

 

 

 

-Potápačské rukavice neoprénové     5 párov 
-Potápačský opasok so pevným závažím o váhe 8 kg  5 ks  
-Potápačské závažie                                               30 ks  
-Kompenzátor vztlaku klasický              5 ks  
-Dýchací regulátor s oktopusom a tlakomerom   5 ks      
-Kompas na ruku                                                                                        3 ks 
-Hĺbkomer na ruku                  3 ks  
-Stroboskopická signálna lampa     1 ks 
-Potápačský počítač       2 ks  
-Potápačská fľaša                                                       10 ks  
- Potápačský nôž       5 ks  
-Potápačský úväz s karabínami     5 ks  
-Dekompresná bojka       2 ks  
-Zdvíhací vak o objeme cca 30 - 50 l    2 ks  
-Cievka s šnúrou 50 m                  5 ks  
-Navádzacie lano cca 30 - 50 m     2 ks  
-Vodotesná baterka       3 ks  
- Kontrolný manometer                                            1 ks  
-Kompresorová jednotka na plnenie tlakových zásobníkov 1 ks  
 
Špeciálny technický materiál: 
 
-Plavidlo pre štyri osoby s výbavou     1 ks  
 
 
 
 
 
 
 
Učebné pomôcky a didaktická technika 
 
 
Podľa VS a BS TV ZPS 
 
 
 
Záchranné prostriedky: 
 
-Záchranný kyslíkový oživovací prístroj                           1 ks 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Čl. VII 
 

Lektorský zbor 

Odborný garant: Ing. Oliver Krajňák, Mgr. Štefan Hummel, Emil Zápeca 

Lektori: 

 

Zbor inštruktorov CMAS I** a I *** 

 

Ostatní lektori:  
 lekár, psychológ, právnik a ďalší lektori podľa potreby  
 

 

 
Čl. VIII. 

Vzdelávanie  inštruktorov CMAS I*,  I**  a I***  
 

Školenie – vzdelávanie  v zmysle akreditácie MŠ SR: 2016 – 12947/34848:84 – 30AA 

 Absolvovanie je podmienkou pre získanie kvalifikácie inštruktor potápanie v medzinárodnom systéme 

CMAS I*, I** a I***,  jej zvýšenie, alebo rozšírenie. 

 

2) Poplatok za školenie a licenciu 

je poplatok za zaradenie do kurzu (seminára) na školenie, alebo doškolenie z noviniek a zmien 

v kurzoch a smerniciach výcviku potápačov a inštruktorov. 

. Jeho výška je stanovená v rozsahu I * – I *** – školenie a  licencia 100 €, poplatok za vydanie 

inštruktorskej ID karty je 25 €. 

 

Pri usporiadaní školení, doškolení inštruktorov  alebo seminárov môže usporiadateľ od 

účastníkov (vysielacieho z klubu ZPS alebo individuálneho člena ) žiadať čiastočnú alebo úplnú úhradu 

nákladov. 

 

3) Doškolenie 
je doplňovanie a rozširovanie teoretických a praktických vedomostí. 

Spravidla sa vykonáva raz za 5 rokov, pri zmenách pravidiel výcviku pri potápaní a prolongáciách 

potápačských licencií. 

4) Seminár 
je doškoľovanie na rozšírenie vedomostí, hlavne vyšších kvalifikačných stupňov                               

 a pre inštruktorov . 

5) Pre všetky formy vzdelávania musí organizátor spracovať : 

a. obsahový program, 

b. rozpočet finančných nákladov, 

c. zoznam účastníkov a funkcionárov školenia. 

 



 

 

 

 

6) Vedúci školenia: 

a. pripravuje učebný program a ďalšie administratívne podklady, 

b. zabezpečuje lektorov, študijné materiály a MTZ, 

c. zodpovedá za včasné rozoslanie pozvánok, spracovanie evidenčných materiálov a protokolu, 

d. zašle vyhodnotenie na sekretariát TV, kontrolórovi zväzu a na sekretariát prezídia ZPS. 

 

7) Lektor 

kvalifikovaný a skúsený odborník, ktorého deleguje TV ZPS  

 

 

Evidencia Inštruktorov 
 

1) Obsahovo úplná a udržovaná evidencia je pre činnosť komisie nepostrádateľná potreba. 

 

Vzor evidenčného listu Inštruktora  - viď príloha  

 

2) Číslovanie inštruktorských oprávnení : I*, I**,I***. 

3) Vydávanie inštruktorských oprávnení : Vydáva TV ZPS formou zápisu do potápačského  

     pasu s Medzinárodnou ID kartou CMAS. 

 

 
8) 
Doba platnosti Inštruktorských  licencií a prolongácie 

 

I* - ID  karta s platnosťou 5 rokov. Pred ukončením platnosti ID karty a splnení podmienok na  

             prolongáciu osvedčenia, po písomnej žiadosti uchádzača, TV ZPS vystaví novú ID        

             kartu s platnosťou na dobu 5 rokov. 

                   

I** - I*** ID  karta s platnosťou neobmedzenou.  

             Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti s platnosťou na dobu  5 rokov. 

             Pred uplynutím  tejto doby  inštruktor podá žiadosť o predlženie platnosti a po splnení  

             podmienok  na prolongáciu, TV ZPS vydá  nové osvedčenie s platnosťou na dobu 5 rokov.  

 

TV ZPS 3/2017 

 

 

Smernica bola schválená prezídiom ZPS dňa 12.08.2017 v Spišskej Novej Vsi.  

 


