
 

 

 

 

Zápis 
zo zasadnutia Technického výboru ZPS, dňa 29. 12. 2021,             

v Spišskej Novej Vsi 
 

Prítomní:  Ing. Oliver Krajňák  Prezident TV ZPS 
František Ondruš  Viceprezident TV ZPS 
Mgr. František Ondrejka Viceprezident TV ZPS  
Tomáš Svitánek  Člen TV ZPS 

 Ján Kučeravý   Člen TV ZPS (on line) 
   Ján Chovan   Člen TV ZPS (on line) 

Ing. Ivana Špaková  Tajomníčka TV ZPS 
MUDr. Ján Marcinko  pozvaný 
 

Program: 
 
1. Vyhodnotenie výcvikovej činnosti PC ZPS za rok 2021.   
2. Plán činností PC na rok 2022.  
3. Prijatie nového člena TV ZPS – pána MUDr. Jána Marcinka – lekára.   
4. Úprava zmien „Výcvikových a Bezpečnostných smerníc TV ZPS“ zo zasadnutia TV ZPS 
dňa 16. 10. 2021.  
5. Ostatné.   
     
Bod 1.) 
Správu o vyhodnotení výcvikovej činnosti PC ZPS za rok 2021 predložili: 

- PC Spišská Nová Ves - 03, 
- PC Levoča – 07, 
- PC Martin – 08, 
- PC Ružomberok – 06, 
- PC Komárno – 02,  
- PC Poprad – 04, 
- PC Košice – 05, 
- PC Drietoma – 01. 

Správu o vyhodnotení výcvikovej činnosti PC ZPS za rok 2021 nepredložili: 
- PC Šaľa – 09. 

 
Tajomník TV ZPS zo získaných údajov vypracuje „Správu o činnosti TV ZPS za rok 2021“. 
 
Bod 2.) 
Plán činností PC ZPS na rok 2022 predložili: 

- PC Spišská Nová Ves - 03, 
- PC Levoča – 07, 
- PC Martin – 08, 
- PC Ružomberok – 06, 



 

 

 

 

- PC Komárno – 02,  
- PC Poprad – 04, 
- PC Košice – 05, 
- PC Drietoma – 01. 

Plán činnosti PC ZPS za rok 2022 nepredložili: 
- PC Šaľa – 09. 

 
Tajomník TV ZPS zo získaných údajov vypracuje „Plán činnosti TV ZPS na rok 2022“. 
 
Bod 3.) 
Podľa návrhu viceprezidenta TV ZPS Františka Ondruša, bol pozvaný pán MUDr. Jána Marcinko – 
lekár na zasadnutie TV ZPS z dôvodu hlasovania všetkých prítomných členov TV ZPS za jeho 
prijatie ako siedmeho člena TV ZPS. 
 
Priebeh hlasovania: 
Prítomní členovia TV ZPS: 6 
Hlasovali za prijatie: 6 
Hlasovali za neprijatie: 0 
 
Vyhodnotenie hlasovania: jednohlasné prijatie nového siedmeho člena TV ZPS pána MUDr. 
Jána Marcinka – lekára. 
 
Bod 4.) 
Úprava „Výcvikových smerníc TV ZPS“: 
Čl. 3., bod 3.1.10. – pôvodné znenie: „Pokiaľ je k získaniu potápačského kvalifikačného stupňa 
predpísaný určitý počet ponorov, započítavajú sa ponory s dýchacím prístrojom vo voľnej vode, 
ktoré neboli vykonané pri športovom tréningu, alebo na pretekoch. Ponorom sa pre tieto účely 
rozumie pobyt pod vodou v trvaní najmenej 15 minút. Za jeden deň je možno započítať najviac 3 
ponory.“ 

- Nové znenie: „Pokiaľ je k získaniu potápačského kvalifikačného stupňa predpísaný 
určitý počet ponorov, započítavajú sa ponory s dýchacím prístrojom vo voľnej vode, 
ktoré neboli vykonané pri športovom tréningu, alebo na pretekoch. Ponorom sa pre 
tieto účely rozumie pobyt pod vodou v trvaní najmenej 20 minút. Za jeden deň je 
možno započítať najviac 3 ponory.“ 

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, má inštruktor, 
ktorého sa to týka, písomne požiadať TV ZPS o umožnenie preskúšania a obnovenie 
platnosti inštruktorskej kvalifikácie. Pri Prolongácii prebehne doškolenie 



 

 

 

 

a preskúšanie.“ 
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: – ,,Od doby získania kvalifikačného stupňa I** musí uchádzač získať ďalšie 
inštruktorské skúsenosti v podobe aktívnej činnosti na PC, zdokladovaním činnosti 
a písomným odporučením PC. “ 

Čl. 4.4, vstupné požiadavky bod 4. – pôvodne znenie – ,,Uchádzač musí mať odporučenie 
príslušného TV ZPS.“ 

- Nové znenie: „Uchádzač musí mať odporučenie príslušného PC ZPS.“ 
 
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 
ponoru 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 1 meter sa pri základnom 
výcviku ZPP a P1 potápať nedoporučuje. Netýka sa to vyšších stupňov a špecializovaných 
kurzov.“ 

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 sa smú potápať len potápači, ktorí prešli 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. IV., bod 4. – pôvodne znenie: „Vedúci potápač môže menovať na dobu nevyhnutne potrebnú 
svojho zástupcu.“ 

- Nové znenie: „Vedúci potápač sa nesmie vzdialiť v priebehu akcie. V prípade nutnosti 
výmeny vedúceho potápača sa musí na dobu nevyhnutne potrebnú zastaviť činnosť. Určí 
sa nový vedúci potápač a po brífingu sa môže pokračovať v činnosti.“ 

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. Signálne lano musí byť vždy spoľahlivo ukotvené. “ 

Dáva na vedomie prezídiu ZPS.  
Bod 5.) 
TV ZPS  sa rozhodol o zorganizovanie stretnutia zástupcov všetkých PC ZPS v období 02 - 
03/2022.  Viceprezident TV ZPS pán Mgr. František Ondrejka zabezpečí miesto a presný dátum 
stretnutia, o ktorom bude informovať všetkých členov TV ZPS. TV ZPS následne rozpošle 
pozvánky s presným programom stretnutia. 
 
TV ZPS navrhol termín  a miesto  „Prolongácie na rok 2022“:  

- Termín: od 01. 04. 2022 do 02. 04. 2022,  
- Miesto: chata ZPS Aqualand Dedinky, 
- možnosť ubytovania účastníkov Prolongácie od 01. 04. 2022 od 14:00 hod., program 

Prolongácie  02. 04. 2022 o 9 .00 hod. po raňajkách, chata bude rezervovaná do 03. 04. 
2022 pre vzdialenejších účastníkov Prolongácie.  

- Prihlášky na Prolongáciu a ubytovanie poslať najneskôr do 02. 03. 2022 (výzva na stránke 
ZPS). 

 
TV ZPS navrhol termín  a miesto  kurzu „NORMOXY TRIMIX DIVER“:  

- Termín: koniec 09/2022, začiatok 10/2022, presný termín bude upresnený v priebehu 
roka prostredníctvom „Výzvy“ na stránke ZPS. 

- Miesto: Egypt. 
 

TV ZPS navrhol termín  a miesto  „Skúšok inštruktorov I1 a I2“:  
- Termín: od 24. 06. 2022 do 26. 06. 2022 (výzva na stránke ZPS), 
- Miesto: chata ZPS Aqualand Dedinky. 
- Prihlášky na skúšky inštruktorov a ubytovanie poslať najneskôr do 24. 05. 2022 (výzva na 

stránke ZPS). 
 
TV ZPS schválil akcie v rámci ENVIRONMENTÁLNEJ ČINNOSTI na rok 2022 – „AKCIA ČISTÉ 
VODY“: 



 

 

 

 

- Čistenie Liptovskej Mary, 05/2022, 
- Čistenie Palcmanskej Maše (Dedinky) + Medzinárodný festival potápačských filmov, 

10/2022. 
 
TV ZPS zastáva názor, že  registračný systém ZPS nevyhovuje potrebám jej členov a bude 
požadovať od vedenia ZPS odstránenie systémových chýb: 
 
- Plná editácia všetkých vkladaných údajov administrátorom klubu-PC by mala byt samozrejmosť.  
- Registračný systém by mal ponúkať možnosť nahliadnuť do zoznamu vydaných kvalifikácii aj bez   
  prihlásenia, zadaním RČ, alebo priezviska.  
- Ak si niekto zabudne potápačský preukaz, alebo ID kartu, musí byť možnosť si svoju kvalifikáciu 
potvrdiť v registračnom systéme ZPS.  
- Možnosť doplnenia iných kvalifikácii z iných systémov. 
- Pri kvalifikácii by mohla byť fotka.- .Zdravotné prehliadky sú u potápačov zbytočné. 
- Pri kvalifikácii musí byť uvedené aj matričné číslo. Nasledujúce kolónky tam nemusia byť : 

Odbornú spôsobilosť overil (meno a priezvisko osoby)   

Bezúhonnosť overená čestným prehlásením zo dňa - 

Bezúhonnosť overená výpisom z registra trestov zo dňa 
 

-Kolónka Iné – poznámky alebo aj dve..., pre prípad potreby. 
 
TV ZPS vypracuje požiadavku na zmenu písomne do 20. 01. 2022 a postúpi na Prezídium ZPS. 
 
TV ZPS požiada Prezídium ZPS o zmenu „Smernice ZPS č. TV01/2017 pre získanie kvalifikačných 
stupňov Inštruktor potápania v medzinárodnom systéme CMAS – I*, I**, I*** “ v: 

-  Čl. 7 – Lektorský zbor -  pôvodné znenie: Odborný garant: Ing. Oliver Krajňák, Mgr. Štefan 
Hummel, Emil Zápeca. 
                                               -nové znenie: Odborný garant: Ing. Oliver Krajňák, František 
Ondruš, Mgr. František Ondrejka, Ján Chovan. 

 
TV ZPS žiada v roku 2022 o dotáciu na nákup materiálového zabezpečenia  pre PC. 
 
Po odsúhlasení údajov v „Zozname inštruktorov za rok 2021“ vedením TV ZPS, tajomník TV ZPS 
aktualizuje a doplní údaje do  „Zoznamu inštruktorov na rok  2022“. Oba zoznamy tajomník 
zverejní na stránke ZPS k 01. 01. 2022. 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa 29. 12. 2021 
 
Zapísal:______________________     Predsedajúci:______________________ 

Ing. Ivana Špaková     Ing. Oliver Krajňák 
Tajomník TV ZPS     Prezident TV ZPS 


