
 

 

 

 

Štatút technického výboru ZPS 
 

1. Úlohou technického výboru ZPS ( ďalej len „TV ZPS“ ) je koordinácia činnosti 
a metodická pomoc potápačským klubom ZPS, potápačským centrám ZPS ( 
ďalej len „PC“ ) a inštruktorom potápania pri výcviku, skúškach a pri 
priznávaní potápačských kvalifikačných stupňov v systéme CMAS pre členov 
Zväzu potápačov Slovenska (ďalej len „ZPS“ ). TV ZPS sa podieľa na tvorbe 
dokumentácie a metodiky výcviku v ZPS. 

2. TV ZPS spolupracuje s medzinárodnými asociáciami inštruktorov a centrálou 
The World Underwater Federation ( ďalej len „CMAS“ ) pri riešení 
problematiky výcviku potápania a neustále aktualizuje smernice 
pre výcvik v ZPS v súlade s platnými normami EN STN a doplňujúcimi 
smernicami pre výcvik v systéme CMAS. 

 
I. Základné ustanovenia. 

1. Technický výbor je výborom ZPS, ktorý sa zaoberá potápačským výcvikom v 
plnom rozsahu a vo všetkých špecializáciách a profesijných činnostiach, ktoré sú 
spojené s potápaním. 
2. Činnosť TV ZPS riadi Prezident TV ZPS, ktorý je volený Zjazdom ZPS na 
obdobie piatich rokov. 
Prezident TV ZPS je aj členom prezídia ZPS. 
3. Zloženie TV ZPS: 6 členov vrátane tajomníka TV ZPS, 
a) Prezident TV / min. M3 /. 
b) Členovia TV / min. M2/. 
c) Tajomník vedie evidenciu o výcviku v jednotlivých PC, vydáva potrebnú 
dokumentáciu, metodické 
pomôcky a ID karty pre jednotlivé PC na vyžiadanie. Tajomník TV raz ročne 
nahlasuje centrále CMAS aktuálne údaje o počte pridelených potápačských 
kvalifikácií na centrálnu evidenciu, zvoláva zasadnutia TV ZPS. 
d) TV ZPS môže prizvať, na svoje zasadnutia, ďalších členov s prihliadnutím na ich 
špecializáciu alebo odbornú zdatnosť. 
4. TV ZPS sa vo svojej činnosti riadi Stanovami a Organizačným poriadkom ZPS, 
Výcvikovými a bezpečnostnými smernicami ZPS , platnými EN –STN a inými 
Záväznými predpismi. 
5. TV ZPS dáva na vedomie Prezídiu ZPS: 
a) Zmeny a doplnky výcvikových smerníc, bezpečnostných smerníc a ďalších 
predpisov. 
b) Kooptáciu nových členov TV ZPS. 



 

 

 

 

c) Odvolanie člena TV ZPS za hrubé porušenie výcvikových smerníc a záväzných 
predpisov, za opakovanú neúčasť na zasadnutiach TV ZPS. 
d) Zrušenie členstva v TV ZPS na vlastnú žiadosť člena TV ZPS. 
6. Za účelom plnenia úloh zasadá TV ZPS podľa potreby a plánu práce TV ZPS. 
Formami práce TV ZPS sú aj mimoriadne pracovné zhromaždenia, odborné 
semináre, pravidelné školenia a podujatia odborného charakteru. 
7. TV ZPS Metodicky riadi činnosť jednotlivých PC a klubov, spolupracuje s PC pri 
zostavovaní Skúšobných komisií na kvalifikácie M1,M2,M3. Na kvalifikáciu P3 musí 
PC zostaviť 3člennú skúšobnú komisiu zloženú z inštruktorov s minimálnou 
kvalifikáciou I2. 
8. TV ZPS dbá na zvyšovanie odbornej úrovne všetkých kvalifikačných stupňov, 
sleduje a vyhodnocuje prácu klubov, centier a inštruktorov ZPS. 
9. TV ZPS každoročne aktualizuje a zverejňuje platný zoznam inštruktorov ZPS s 
platnou kvalifikáciou na web stránke ZPS. 
 

II. Udeľovanie a evidencia potápačských kvalifikácií 
1. Centrálna evidencia potápačských a inštruktorských kvalifikácií je vedená na 
sekretariáte ZPS a taktiež u tajomníka TV ZPS. Hlásenie o novo udelených 
kvalifikáciách zasiela tajomník TV ZPS v pravidelných termínoch na centrálu CMAS. 
2. Vykonávať výcvik má možnosť, v súlade s výcvikovými smernicami, každý 
inštruktor s platným oprávnením a v rozsahu svojej kvalifikácie, ktorý je 
registrovaný v PC. Matričné číslo, potápačský pas, denník ponorov a ID kartu 
prideľuje výlučne PC. 
3. PC po ukončenom výcviku a udelenej kvalifikácii zasiela dohodnutou formou 
hlásenie („Hlásenie z výcvikovej akcie“) na sekretariát ZPS a tajomníkovi TV ZPS, 
ako podklad pre vydanie ID karty ZPS/CMAS. 
4. Udeľovať potápačské kvalifikačné stupne P1 – P3 má PC právo len platným 
členom ZPS. 
5. PC uhrádza na účet TV ZPS v stanovených termínoch – poplatok za licenciu PC 
(do 31.12.) - platbu za potápačské pasy (pri ich odbere) - platbu za ID karty. 
6. PC vedie túto povinnú dokumentáciu výcviku: 
a) Matriku PC s údajmi o vykonaných kurzoch a skúškach s číslami kvalifikácií. 
b) Protokol o skúške s podpisom frekventanta, podpisom a pečiatkou 
inštruktora(komisie). 
c) Kópiu „Hlásenia z výcvikovej akcie“. 
d) V prípade, ak v kurze je prihlásených 6 a viac frekventantov aj Triednu knihu 
kurzu obsahujúcu: 
- osobné údaje účastníka kurzu, jeho číslo v ZPS 



 

 

 

 

- termíny prednášok, bazénových lekcií, ponorov na otvorenej vode 
- dátum skúšky, skúšobného ponoru 
- zoznam inštruktorov výcviku 
e) Prehlásenie o zdravotnom stave, alebo lekárska prehliadka. 
 

III.  Prolongácia inštruktorských kvalifikácií 
Predĺženie platnosti kvalifikácie inštruktora sa uskutoční: 
1. Pri zvýšení si kvalifikačného stupňa M1 – M3. 
 
M* - ID  karta s platnosťou 5 rokov. Pred ukončením platnosti ID karty a splnení 
podmienok na  
             prolongáciu, po písomnej žiadosti uchádzača, TV ZPS vystaví novú ID        
             kartu s platnosťou na dobu 5 rokov.  Poplatok za prolongáciu a vydanie 
ID karty na päť            rokov je 150,0 € 
 
M** - M*** ID  karta s platnosťou neobmedzenou.  
             Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti viesť potápačský výcvik 
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. 
             Poplatok za prolongáciu,  za vydanie osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti viesť potápačský výcvik a ID karty je 150,0 €          
 

IV. Záverečné ustanovenia 
1. Štatút TV ZPS bol schválený TV ZPS na riadnom zasadnutí dňa 17.12.2019 
v Bratislave.  
2. Tento štatút TV ZPS bol schválený prezídiom ZPS na riadnom zasadnutí dňa 
17.12.2019 v Bratislave. 
3. Štatút TV ZPS nadobúda účinnosť dňom schválenia 17.12.2019 a ruší sa doposiaľ 
platný Štatút TV ZPS zo dňa 12.3.2016. 
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Ing. Oliver Krajňák, prezident TV ZPS 


