
Správa o činnosti Technického výboru ZPS za rok 2014 

 

Počas roka 2014, technický výbor ZPS zasadal 5 krát a pracoval v zložení: 

 

Ing. Oliver Krajňák – prezident TV ZPS, 
Ján Chovan – viceprezident TV ZPS,  
Emil Zápeca – viceprezident TV ZPS, 
František Ondruš – člen TV ZPS, 
Ing. Slavomír Bobek – člen TV ZPS, 
Ing. Slavomír Slivka – tajomník TV ZPS. 
 
 

� TV ZPS organizačne a technický zabezpečil, stretnutie riaditeľov Potápačských centier, ktoré sa 

uskutočnilo v termíne 23.02.2014. 

 

� TV ZPS odporučil na schválenie prezídiu návrh nového loga ZPS prezentovaného p. Chovanom. 

 

� TV ZPS sa po celý rok 2014, v spolupráci s prezídiom ZPS, snažil o prenájom vhodného pozemku 

v lokalite Senec, pre možnosť využitia členmi ZPS. 

 

� Technický Výbor Zväzu potápačov Slovenska zorganizoval stretnutie s Svazom potápeču Čech 

a Moravy, ktoré sa konalo v dňoch 14 – 15. 03.2014, v Trenčíne. 

 

� TV ZPS konzultoval a dohliadal pri vývoji novej www stránky ZPS 

 

� TV ZPS zrealizoval nákup nových ID kariet k základným kurzom, z CMAS ako aj literatúru k základným 

a špeciálnym kurzom do českých kolegov. 

 

� TV ZPS zabezpečil pre jednotlivých inštruktorov zväzu, nové výučbové materiály. 

 

� TV ZPS v spolupráci s P. Králom sa podieľal na organizácii tradičného stretnutia potápačov, za účelom. 

čistenia tatranských plies, pod názvom „ČISTÉ VODY“.  

 

� Spoluorganizoval  2. Ročník Stretnutia potápačov Slovenska v Senci so sprievodnou UW - Foto 

súťažou. Súčasťou tejto akcie bolo aj vyhlásenie najlepších športovcov, trénerov a inštruktorov zväzu. 

 

 

 

 

 



VYHODNOTENIE VÝCVIKOVEJ ČINNOSTI POTÁPAČSKÝCH CENTIER V ROKU  2014 

            
Vyhodnotenie výcvikovej činnosti PC ZPS za rok 2014 

Názov výcvikovej akcie  BA TN RK PP SNV KE KM LE SE KMN SPOLU 

Potápač s ABC                      0 

Potápač Junior       1        2     3 

Základy prístrojového potápania        22   5    1     28 

Potápač CMAS P*      7 22 9 5 9  1     53 

Potápač CMAS P**      1 1 5           7 

Potápač CMAS P***        2     5       7 

Inštruktor CMAS I*                      0 

Inštruktor CMAS I**                      0 

Inštruktor CMAS I***                      0 

Doškolenie Inštruktorov              23       23 

Kurz orientácie pod vodou      1 1        3     5 

Kurz vyhľadávania a vyzdvihovania      1 1 5      3     10 

Kurz potápania v noci     1 1 5      3     10 

Kurz záchrany pri potápaní      1 1 5      3     10 

Kurz obsluhy vys.pot.kompresora              4  4     8 

Kurz poptápania v suchom obleku      1          4     5 

Kurz vedenia mal.plavidla na mori        2     5       7 

Kurz 1.pomoci, KPR + O2        2     5       7 

Kurz potápania pod ľadom                     0 

Kurz NITROX Basic          6           6 

Kurz NITROX Advanced                     0 

Jaskynný potápač I                4     4 

Jaskynný potápač II                     0 

Kurz TRIMIX                     0 

Kurz PPP / prolongácia                     0 

Kurz obsluhy pretlakovej komory                     0 

Kurz Vodný záchranár                     0 

Potápanie so skútrom – CMAS TSD                     0 

Servisný technik potápačskej techniky                     0 

Inštruktor technického potápania ERI                     0 

Inštruktor – snorkeldiver SI2                     0 

Iné školenia:         4      2     6 

Vyhodnotenie 0 0 13 56 39 10 51 30 0 0 199 

 

 

 

 

 



� Okrem týchto kurzov, Potápačské centrá organizovali akcie s rôznymi názvami, na ktorých išlo 
o jedno – priblížiť potápanie širokej laickej verejnosti. Formou „OTVOREN7CH DVERÍ“ do sveta pod 
hladinou,  uskutočnili centrá viacero akcií v krytých bazénoch resp. vo výcvikových vežiach.  

� TV ZPS opätovne podporil, v roku 2014, EKO –projekty Dedinky, Bukovec, Liptovská Mara pri ktorých 
okrem materiálneho zabezpečenia zo strany TV ZPS, sa mnoho potápačov, ktorý sú členmi ZPS, 
zapojilo aj do samotného čistenia spomínaných lokalít. 
 

Samozrejmosťou je aj organizácia resp. účasť Potápačských centier ako aj potápačských klubov na 

zahraničných potápačských expedíciách, najmä v Chorvátsku, Egypte ale aj na Filipínach alebo 

Dominikánskej republike a Mexiku. 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príjmy a výdavky TV ZPS za rok 2014

 
 
 
 

Výdavky 

bankové poplatky  
potlač ID kariet  
zasadnutia TV (prenájom miest. + CP) 
reklamné predmety 
nákup literatúry 
podpora akcii - Bukovec, Potap. Karneval
emblémy 
Senec 2014 
ID karty CMAS 
sekretariát 

SPOLU výdavky 

Príjmy a výdavky TV ZPS za rok 2014  

Bukovec, Potap. Karneval 

 

 

 

 

 

 

bankové poplatky 

potlač ID kariet 

zasadnutia TV (prenájom miest. + CP)

reklamné predmety

nákup literatúry

podpora akcii - Bukovec, Potap. 
Karneval
emblémy

Senec 2014

ID karty CMAS

sekretariát

EUR 

-57,08 € 
-270,20 € 
-986,92 € 
-436,00 € 
-710,25 € 
-302,78 € 
-604,80 € 
-418,58 € 

-1 043,49 € 
-1 886,15 € 

-6 716,25 € 

 

zasadnutia TV (prenájom miest. + CP)

Bukovec, Potap. 



Príjmy 

bankový úrok  
vydanie ID kariet  
predaj pot. denníkov a pasov 
predaj diplomov a  literatúry 
predaj rekl. predmetov 
príjem z členského  

licencie PC  - 10x 

SPOLU príjmy 

EUR 

0,29 € 
1 629,00 € 

543,10 € 
162,10 € 
243,30 € 

3 267,76 € 

660,00 € 

6 505,55 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bankový úrok 

vydanie ID kariet 

predaj pot. denníkov a pasov

predaj diplomov a  literatúry

predaj rekl. predmetov

príjem z členského 

licencie PC  - 10x

 

predaj pot. denníkov a pasov

predaj diplomov a  literatúry

predaj rekl. predmetov

príjem z členského 



Plán činnosti Technického výboru ZPS na rok 2015 

 

Vo Zväze potápačov Slovenska zabezpečuje výcvik a skúšky potápačov na kvalifikačný stupeň P* a P** 

Technický výbor prostredníctvom Potápačských centier (PC), ktoré majú vlastné plány činnosti. Väčšina PC 

má v pláne, počas roka 2015, dve hlavné výcvikové obdobia (marec - máj a august – september), počas 

ktorých  bude výcvik a skúšky prebiehať. Z týchto kvalifikačných kurzov zorganizujú, na základe potreby 

a dopytu, doplnkové kurzy. Neoddeliteľnou súčasťou ich činnosti bude aj organizovanie potápačských výletov 

a expedícii do zahraničia.   

Dôležitou úlohou bude vyškoliť inštruktorov na I* a I**, ďalej inštruktorov SI1 a SI2.  

Technický výbor organizuje kurzy a výcvik vyšších kvalifikačných stupňov a špeciálne kurzy vyžadujúce 

náročné technické vybavenie. Vzhľadom na potreby komerčnej sféry a následného dopytu zo strany našich 

členov ZPS, bude technický výbor v spolupráci s PC Trenčín a PC Uloža organizovať školenie potápačov 

jaskynného potápania. Taktiež sa chce TV ZPS zaoberať aj školením inštruktorov pre  špeciálne kurzy,. o ktoré 

je aktuálny záujem medzi potápačskou verejnosťou. 

 

Technický výbor plánuje zasadať v roku 2015 štyri krát. 

V januári, schváli správu o činnosti TV ZPS za rok 2014, pripraví kalendár akcii na rok 2015 a schváli plán 

činnosti TV ZPS na rok 2015. Prerokuje aktuálne témy (z posledného prezídia),  

Vo februári, podpíše nové zmluvy s potápačskými centrami, prerokuje aktuálne témy na pripravovaný snem 

ZPS. Dokončí a pošle prezídiu podklady potrebné pre akreditáciu a bude sa zaoberať organizáciou školenia 

inštruktorov. 

V máji prerokuje, na svojom zasadnutí, aktuálne témy, a začne organizačne pripravovať Stretnutie potápačov 

Slovenska, 3. ročník. V spolupráci s PC Trenčín organizačne zabezpečí skúšky inštruktorov I*, I**. 

Už tradične chce participovať na akcii Čisté vody, a podporiť EKO akcie, Bukovec, Dedinky a na Liptovskej 

Mare 

Na záver hlavnej potápačskej sezóny, v novembri, sa plánuje TV ZPS stretnúť na svojom poslednom 

zasadnutí, kde zhodnotí Stretnutie potápačov Slovenska a prediskutuje aktuálne témy. 

 

 

 

 

 



Kalendár akcii Technického výboru ZPS na rok 2015 

 

 

 

04.02.2015  Zasadnutie TV ZPS 

 

28.03.2015  Snem ZPS 

 

25-26.04.2015  Školenie k získaniu I*, Trenčín 

15.05.2015  Otvorenie výstavy p. Ferdinandyho, Košice 
     Zasadnutie TV ZPS, Košice 

23–24.05.2015 Skúšky inštruktorov I* 
Máj 2015  Eko – Bukovec participácia s PC Košice 
 

13-14.06.2015  Skúšky inštruktorov I** 

27-28.06.2015  Skúšky inštruktorov I** 
 

05.09.2015  Účasť na potápačskom karnevale, Hegyeshalom HU 
26-27.09.2015  Kurz – inštruktor snorchel-diver  

 
03.10.2015  VI. ročník Eko  Dedinky 
Október 2015  Akcia -  Čisté vody 
03–04.10.2015 Skúšky – inštruktor jaskynného potápania  2 CDI2 
10–11.10.2015 Kurz – inštruktor pre kvalifikáciu –rekreačné vedenie skútra 

                                          Zasadnutie TV ZPS (10.10.2015) 
 

20.11.2015  Doškolenie inštruktorov    
21.11.2015  Stretnutie Potápačov Slovenska, 3. Ročník 
 

      

 

 

 

 

 

 

 



Návrh rozpočtu TV ZPS na rok 2015 

    Výdavky EUR Príjmy EUR  

    bankové poplatky za rok 2015 -60,00 € bankový úrok za rok 2015 5,00 € 

potlač ID kariet  -250,00 € vydanie ID kariet  1 600,00 € 

zasadnutia TV  -1 400,00 € predaj pot. denníkov a pasov 936,00 € 

akcie TV ZPS -1 000,00 € licencie PC  - 10x 660,00 € 
náklady na sekretariát (plat, poštovné, 
kanc. potreby) -2 200,00 € predaj potápačskej literatúry 500,00 € 

nákup potápačskej literatúry, ID kariet -1 000,00 € príjem z členského 3 000,00 € 

školenia a doškolenia inštruktorov -1 000,00 €     

GA Portugalsko -500,00 €     

SPOLU výdavky -7 410,00 €  SPOLU príjmy 6 701,00 €  

    
 

  

 

 

 

 

Ing. Oliver Krajňák 

                         prezident TV ZPS 


