
 

 

 

 

Zápis 
zo zasadnutia Technického výboru ZPS, dňa 16. 10. 2021, chata 

Aqualand Dedinky 
 
 

Prítomní:  Ing. Oliver Krajňák  Prezident TV ZPS 
František Ondruš  Viceprezident TV ZPS 
Mgr. František Ondrejka Viceprezident TV ZPS  
Tomáš Svitánek  Člen TV ZPS 
Ing. Ivana Špaková  Tajomníčka TV ZPS 
Tatiana Nazadová  Prizvaná 

 
Ospravedlnení:   Ján Kučeravý   Člen TV ZPS 
   Ján Chovan   Člen TV ZPS 
 
Program: 
1. Kontrola zmlúv aktívnych inštruktorov. 
2. Návrh „Smernice o odmeňovaní TV ZPS“. 
4. Nákup 10 ks automatiky pre PC. 
5. Úprava „Výcvikových smerníc TV ZPS“. 
6. Úprava „Bezpečnostných smerníc TV ZPS“. 
7. Zmena člena Prezídia ZPS pána Chovana. 
8. Zmena systému úprav klubových zmien bez „admin systému“. 
9. Zmena štatútu TV ZPS - doplnenie povinností PC pri zrušení členstva v TV ZPS. 
 
 
 
Bod 1.) 
Po kontrole zoznamu inštruktorov budú vyzvaní, inštruktori ktorí nemajú zmluvu s PC, v ktorom 
vykonávajú inštruktorskú činnosť, prípadne nemajú pridelené ID športového odborníka IS, na 
doplnenie potrebných dokumentov, z dôvodu skutočnosti, že príslušný inštruktor bez zmluvy 
s PC nemôže vykonávať svoju činnosť. Neaktívny inštruktor bude v zozname inštruktorov 
označení ako „neaktívny inštruktor“.    
  
Bod 2.) 
Tajomník TV ZPS vypracuje „Smernicu o odmeňovaní TV ZPS“ – odmeňovanie inštruktorov, 
odmeňovanie členov skúšobnej komisie TV ZPS vo výške 40Eur/deň pre jednotlivca.  
  
Bod 3.) 
Tajomník TV ZPS vykoná „prieskum trhu“ pre nákup 10 kusov automatiky ATX 40DS4+AT40 
Octopus, typ DIN  pre jednotlivé PC. Tajomník vyžiada 3 cenové ponuky od: Altira s.r.o.,  Johnson 
Outdoors,  Agama PRO s.r.o., Igor Bohunský – Potápač, PRO-DIVE s.r.o. Po vyhodnotení prieskumu 
trhu v zmysle najvýhodnejšej ceny a  za dodržania potrebných funkčných a kvalitatívnych 



 

 

 

 

parametrov  pristúpi TV ZPS k nákupu predmetného tovaru do výšky príspevku z MŠVVŠ SR ( do 
výšky  3 000,00 Eur).   
Bod 5.) 
Úprava „Výcvikových smerníc TV ZPS“: 
Čl. 4., bod 4.1.4. – pôvodne znenie: ,,Výstroj predpísaný ku skúškam na jednotlivé inštruktorské 
kvalifikačné stupne je totožný s výstrojom predpísaným pre skúšky na stupeň CMAS P***.“ 

- Nové znenie: ,, Výstroj predpísaný ku skúškam na jednotlivé inštruktorské kvalifikačné 
stupne je totožný s výstrojom predpísaným pre skúšky na stupeň CMAS P***, prípadne 
doplnený. “ 

Čl. 4, bod 4.1.9. – pôvodne znenie – ,,Po skončení platnosti inštruktorskej kvalifikácie, možno 
písomne požiadať TV ZPS o umožnenie preskúšania a obnovenie platnosti inštruktorskej 
kvalifikácie.“ 

- Nové znenie: „Pred skončením platnosti inštruktorskej kvalifikácie, možno písomne 
požiadať TV ZPS o umožnenie preskúšania a obnovenie platnosti inštruktorskej 
kvalifikácie.“ 

Čl. 4, bod 4.1.11. – pôvodne znenie – ,,Kvalifikácia inštruktora, ktorá prestala byť platná podľa 
bodu 3.1.9 môže byť obnovená len na riadnych inštruktorských skúškach  a predchádzajúcej 
odôvodnenej žiadosti, adresovanej na TV ZPS.“ 

- Nové znenie: „Kvalifikácia inštruktora, ktorá prestala byť platná podľa bodu 4.1.9 
môže byť obnovená len na riadnych inštruktorských skúškach  a predchádzajúcej 
odôvodnenej žiadosti, adresovanej na TV ZPS.“ 

ČL. 4.4., vstupné požiadavky, bod 1 – pôvodné znenie: ,,Minimálny vek 24 rokov.  
- Nové znenie: ,, Minimálny vek 28 rokov.“ 

Čl. 4.4, vstupné požiadavky bod 3. – pôvodne znenie – ,,Od doby získania kvalifikačného stupňa 
I** musí uchádzač získať ďalšie inštruktorské skúsenosti.“ 

- Nové znenie: celý bod 3 bude vymazaný. 
Čl. 4.4, vstupné požiadavky bod 4. – pôvodne znenie – ,,Uchádzač musí mať doporučenie 
príslušného TV ZPS.“ 

- Nové znenie: „Uchádzač musí mať doporučenie príslušného PC ZPS.“ 
Dáva na vedomie prezídiu ZPS 
Bod 6.) 
Úprava „Bezpečnostných smerníc TV ZPS“: 
Čl. II., bod 4. – pôvodne znenie: „ Aspoň jeden z dvojice potápačov musí byť vybavený prístrojom 
pre určenie hĺbky a doby pobytu pod vodou.“ 

- Nové znenie: „Každý  z dvojice potápačov musí byť vybavený prístrojom pre určenie hĺbky 
a doby pobytu pod vodou.“ 

Čl. II., bod 5. – pôvodne znenie: „ Odporúča sa používanie alternatívneho zdroj dýchacieho média 
( záložného druhého stupňa a pod.).“ 

- Nové znenie: „Každý potápač musí byť vybavený alternatívnym zdrojom dýchacieho 
média ( záložného druhého stupňa a pod.).“ 

Čl. II., bod 6. – pôvodne znenie: „Používanie potápačskej bóje sa doporučuje pokiaľ je účelné, 
najmä pri potápaní na nádych. Minimálny vztlak bóje musí byť 8 kp a nosnosť lana minimálne 
1000 N. “ 

- Nové znenie: „Používanie potápačskej bóje sa doporučuje pokiaľ je účelné.“ 
Čl. II., bod 7. – pôvodne znenie: „Pri znížení viditeľnosti pod vodou na menej ako 2 metre sa 



 

 

 

 

doporučuje použiť spojovací úväzok. “ 
- Nové znenie: „Pri znížení viditeľnosti pod vodou na menej ako 2 metre sa potápať 

nedoporučuje.“ 
Čl. III., bod 9. – pôvodne znenie: „Odporúča sa používanie alternatívneho zdroja vzduchu (napr. 
oktopus). Pri potápačskom výcviku ním musí byť vybavený každý účastník výcviku. “ 

- Nové znenie: celý bod 9 bude vymazaný. 
Čl. III., bod 10. – pôvodne znenie: „V jaskyniach, zatopených baniach, vrakoch a v iných 
zatopených priestoroch smú potápať len potápači, ktorí pre takéto potápanie prešli špeciálnym 
výcvikom. “ 

- Nové znenie: „V jaskyniach, zatopených baniach, vrakoch a v iných zatopených 
priestoroch smú potápať len potápači, ktorí prešli len daným špeciálnym výcvikom.“ 

Čl. IV., bod 2. – pôvodne znenie: „Na potápačských akciách väčšieho rozsahu a náročnejšieho 
charakteru, pri ktorých zároveň hrozí nebezpečie vzniku dekompresnej choroby, sa doporučuje 
prítomnosť:...  “ 

- Nové znenie: „Na potápačských akciách väčšieho rozsahu a náročnejšieho charakteru, pri 
ktorých zároveň hrozí nebezpečie vzniku dekompresnej choroby, sa doporučuje 
zabezpečiť:...  “ 

Čl. VI., bod 4. – pôvodne znenie: „Vedúci potápač môže menovať na dobu nevyhnutne potrebnú 
svojho zástupcu.“ 

- Nové znenie: celý bod 4 bude vymazaný. 
Čl. IV., bod 8. – pôvodne znenie: „Ak zostupuje pod vodu jeden potápač, doporučuje sa, aby bol 
pripútaný k signálnemu lanu. Signálne lano by malo byť vyrobené zo syntetického materiálu, 
malo y mať minimálny priemer 5 mm a statickú pevnosť najmenej 3000 N. Druhý koniec 
signálneho lana musí byť riadne upevnený na povrchu, o plavidlo, alebo o bóju. “ 

- Nové znenie: „Ak zostupuje pod vodu jeden potápač, musí byť pripútaný k signálnemu 
lanu. “ 

Čl. V., bod 2. – pôvodne znenie: „Pokiaľ je plavidlo zakotvené, musí byť zakotvenie uskutočnené 
spoľahlivo a podľa možnosti mimo plavebnej dráhy. Počas ponoru potápačov musí byť na 
plavidle vystavená dobre viditeľná vlajka A – alpha, medzinárodného vlajkového kódu ( viď obr.).  
“ 

- Nové znenie: „Pokiaľ je plavidlo zakotvené, musí byť zakotvenie uskutočnené spoľahlivo 
a podľa možnosti mimo plavebnej dráhy. Počas ponoru potápačov musí byť na plavidle 
vystavená dobre viditeľná vlajka A – alpha, medzinárodného vlajkového kódu, alebo 
potápačská vlajka ( viď obr.).   “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
Čl. V., bod 5. – pôvodne znenie: „Malými člnmi sa nedoporučuje vyplávať na more a na veľké 
vodné plochy pri zlom stave hladiny spôsobenom vetrom o sile 4 a viac °Bf. (7 m/s). “ 

- Nové znenie: celý bod 5 bude vymazaný. 
Dáva na vedomie prezídiu ZPS.   
Bod 7.) 
Zmena člena Prezídia ZPS ku dňu 29.05.2021.: po hlasovaní prezídia, v prezídiu ZPS za TV  
vystrieda pána Jána Chovana pán František Ondruš.  
Bod 8.)  
Klub LE Divers požaduje zjednodušenie prístupu na úrovni jednotlivých klubov. V súčasnosti 
klubu nie je umožnená zmena klubových údajov bez administrátora systému. TV ZPS  žiada 
prezídium aby v evidencii klubov bol vedený zoznam len aktívnych členov klubu, zároveň žiada o 
rozšírenie evidencie o archív, v ktorom budú záznamy neaktívnych členov klubu v rámci ZPS. 
Bod 9.) 
Doplnenie štatútu TV ZPS o nový bod: TV ZPS ukladá povinnosť PC pri zrušení členstva v ZPS 
odovzdať „Matričnú knihu“ TV ZPS. Za  plnenie tejto  povinnosti, bude vedenie klubu viesť 
trestnoprávnu zodpovednosť. 
Čl. II, bod 6, písmeno d) – pôvodné znenie:  ,,V prípade, ak v kurze je prihlásených 6 a viac 
frekventantov aj Triednu knihu kurzu obsahujúcu:…….“ 

- Nové znenie:,, V prípade, ak v kurze je prihlásených 6 a viac frekventantov aj Matričnú 
knihu kurzu obsahujúcu:…….“ 

Dáva na vedomie prezídiu ZPS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Dedinky, dňa 16. 10. 2021 
 
Zapísal:______________________    Predsedajúci:______________________ 
Ing. Ivana Špaková     Ing. Oliver Krajňák 
Tajomník TV ZPS     Prezident TV ZPS 
 


