Ing. Vojtech SLÁČIK
Dátum narodenia: 23.08.1943
Dátum úmrtia: 10.05.2015
Vstup do národnej potápačskej federácie: 06.09.1960, 17.5.1961
Dosiahnutie kvalifikácie „C“:.15.05.1965, Bronzový odznak v novom systéme:..
07.06.1970
Strieborný odznak v novom systéme:.15.05.1991, Kvalifikovanie v CMAS P ***
9.02.1994
Najvyššia potápačská kvalifikácia P **** mu bola udelená: 19.02.1994
Inštruktorské oprávnenie „B“ získal .13.03.1967, Federálny inštruktor od:
07.06.1970
Inštruktor jaskynného potápania IJP **: 07.07.1999, CMAS M *** od: 12.05.1991
Začiatky potápania p. Sláčika spadajú do roku 1957, kedy ako 14 ročný s
„potápačskými“ okuliarmi, zmajstrovanými z duše auta, skla a nejakého U-profilu, s
plutvami z keciek s pri- šnurovanými preglejkami, skúmal tajomstvá podvodného
života. Dňa 17.5.1961 získal (vtedy) výcvikový stupeň B – školu prístrojového
potápania a v zmajstrovaných oblekoch sa potápal v tatranských plesách,
zúčastňoval sa športových akcií v orientácii pod vodou, pomáhal pri hľadaní
utopených (december 62, Dunaj- Švédske domy v Karlovej Vsi) a sem tam si
privyrábal prácou pod vodou (napr. betonáž studne v Matadorke). Ako inštruktor
začal pracovať v roku 1963 a po postupnom zvyšovaní si kvalifikácie, od roku 1970,
ako federálny inštruktor pri výcviku stoviek českých a slovenských potápačov,
speleopotápačov a inštruktorov. Od roku 1963 do roku 1999, má na potápané
množstvo hodín v riekach: Dunaj a Váh, ako aj v moriach, v Čiernom mori
v Bulharsku, v Jadrane - Chorvátsku, v Stredozemnom mori - Sardínia , v Červenom
mori – Egypt. Od marca do júla 1977 sa zúčastnil II. Československej
speleopotápačskej expedície India – Srí lanka, organizovanej Slovenskou
speleologickou spoločnosťou, Múzeom Slovenského krasu a Správou slovenských
jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Ako člen 12 člennej skupiny mal na starosti technické

záležitosti. Na Srí Lanke preskúmali studňu Tidat Well, Trincomalee, v Afganistane
jazerá Band-i-Amir a v Indii Mahavali Puram. V rámci výcviku na Slovensku bol ako
trojhviezdičkový inštruktor členom Technického výboru a Výcvikovej komisie Zväzu
potápačov Slovenska (ZPS), kde podstatným spôsobom prispieval k pozitívnemu
vývoju potápania a rastu inštruktorskej úrovne v ZPS/CMAS.
Česť jeho pamiatke !

