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Zápis  
zo zasadnutia Technického výboru ZPS, dňa 20.09.2012, v Trenčíne. 

 
 

Prítomní:  Ing. Oliver  Krajňák  prezident Technického výboru ZPS -  predsedajúci 
Emil Zápeca   viceprezident  Technického výboru ZPS 
Ján Chovan   viceprezident  Technického výboru ZPS 
František Ondruš  člen  Technického výboru ZPS 
Ing. Slavomír Slivka  tajomník Technického výboru ZPS 
Mgr. Štefan Hummel  predseda Kontrolnej komisie 

    
Ospravedlnení:  Pavol Svitánek   člen  Technického výboru ZPS 
 
 
Program: 

1. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia TV ZPS 
2. Zosúladenie štatútu Technického výboru s aktuálnou realitou. 
3. Nové logo ZPS. 
4. Schválenie výcvikových smerníc jaskynného potápania. 
5. Termín pre skúšky inštruktorov jaskynného potápania. 
6. Rôzne 

 
 
 

1. Bod. Tajomník TV ZPS informoval o zriadení  nového bankového účtu TV ZPS v Unicredit Bank a.s., 

č.u.:1185539006/1111. Zároveň informoval prítomných, že do konca septembra bude fungovať 

paralelne aj starý účet TV ZPS v Slovenskej Sporiteľni a.s., z dôvodu dobiehajúcich platieb. Tento bude 

následne zrušený k 30.09.2012. 

Ing. Krajňák informoval o osobnej kontrole technického vybavenia novozriadeného PC LE Divers 

Levoča, ktorú vykonal spolu s tajomníkom TV ZPS. 

Pán Zápeca, taktiež oboznámil prítomných s kontrolou technického vybavenia novozriadeného PC 

SENICA. 

2. Bod. Prítomní boli oboznámení s novým znením štatútu TV ZPS, ktorý predložil J. Chovan. Následne 

bol tento návrh pripomienkovaný a schválený.  Nové znenie štatútu bude zverejnené na stránke 

Zväzu potápačov Slovenska. 

3. Bod. Prítomní členovia TV ZPS boli oboznámení s návrhmi na nové logo ZPS, ktoré predložil J. 

Chovan. Tieto návrhy boli zaslané aj na prezídium ZPS. 

4. Bod. TV ZPS schválil Výcvikové a bezpečnostné smernice jaskynného potápania, vo forme a znení, 

ktoré predložil F. Ondruš. Zároveň prítomní členovia pridelili úlohu, vypracovať metodiku výcviku 

jaskynného potápača 1, p. F Ondrušovi. 
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5. Bod. TV ZPS stanovil termín skúšok inštruktorov jaskynného potápania na 26 – 28.10.2012. Všetci 

záujemcovia o skúšky sa musia písomne prihlásiť u tajomníka TV ZPS, najneskôr do 19.10.2012.  

 

Podmienky, ktoré musí spĺňať uchádzač na Inštruktora jaskynného potápania 1 (JPI 1): 

 

- minimálny vek:    20 rokov 

- členstvo v ZPS:    min. 1 rok 

- platnosť lekárskej prehliadky:  < 1 rok 

- aktívny výukový status:   inštruktor 

- štandardná kvalifikácia:   CMAS I* 

- doporučená špecializácia:   Advanced Nitrox Diver 

- povinné špecializácie:   Nitrox basic, 1 pomoc KPR,O2, záchrana pri potápaní 

- vstupná kvalifikácia:   Jaskynný potápač 3, min. 1 rok 

- min. počet ponorov, celkovo:  300 

- min. počet ponorov v jaskyniach:  100 

- z toho najmenej v zóne 2:   30 

- z toho najmenej v zóne 3:   20, 5 v rozsahu 40m 

- min. počet rôznych jaskýň:   10 

- sprievodca v zónach 1 a 2:   celkom 10 

- sprievodca v zóne 3:   5 

- asistencia pri kurzoch JP1:   2 

 

6. Bod. Prítomní členovia TV ZPS navrhli a odsúhlasili mimoriadnu odmenu vo výške 400,- EUR pre 

tajomníka TV ZPS, p. Slivku za pomoc pri vedení agendy sekretariátu ZPS, po odchode p. Idešica. 

 

 

 

 

 

V Trenčíne, dňa 20.09.2012      

 

 

 

 

 

 

                      ---------------------------------                                                       ----------------------------- 

zapísal: Ing. Slavomir  Sllivka     predsedajúci: Ing. Oliver Krajňák 

                          tajomník TV ZPS           prezident TV ZPS 

 

 


