
Zápis  
zo zasadania Technického výboru ZPS dňa 28.2.2009 v Trenčíne. 

 
Prítomní: Ing. Krajňák, Cabala, Galovič, Halahija, Mgr. Ondrejka, Bc. Zápeca, Ing. Sedlačko 
Hostiteľ- Fakultná nemocnica Trenčín, oddelenie Hyperbarickej medicíny, E. Zápeca 
 
Zasadanie prebiehalo podľa programu na pozvánke. 
 
Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadaní: TV pri kontrole plnenia úloh konštatuje, že  
napriek písomnej výzve na odovzdanie dokladov o výcviku inštruktorov a potápačských  
kvalifikácií z bývalej výcvikovej komisie tajomníkovi TV ZPS, do dnešného dňa  
Mgr. Navrátil Jaroslav nereagoval. TV ukladá prezidentovi TV, aby opätovne vyzval  
Mgr. Navrátila na odovzdanie požadovaných dokladov tajomníkovi TV ZPS. 
 
Vyhodnotenie činnosti potápačských centier podľa zaslaných hlásení: 
 
Komárno    P* - 4,   P** - 3 
 
Liptovský Mikuláš   ZPP – 2, P* - 2,   P** - 1, Doplnkové kurzy na P** - 2, 
 
Poprad    P* - 9, P** - 7, Vyh. a vyzd. – 7, Orientácia – 7,  

Záchrana – 7, Nočné – 5, Vrakové, – 5, Hlbkové – 5, 
 
Ružomberok    Junior zlato-2,    P* - 6, 
 
Spišská Nová Ves   ZPP – 11, P* - 11, P** - 2, P*** - 2, Vyh. a vyzd. – 2,
     Orientácia - 2, Záchrana – 2, Nočné – 2, Obsluha komp.–  

4, Suché obleky – 4, Kurz KPR + O2 – 4, NITROX – 4,  
NIT. Advan.-1  

 
Trenčín ZPP - 9, P* - 38,  P** - 30, P*** - 3, Vodný záchr. – 32, 

NITROX-5 Vyh. a vyzd. – 36, Orientácia – 45, Záchrana 
– 36, Nočné – 36, Vedenie plavidla na mori – 3,  Suché 
obleky – 29, Poskytovanie KPR a pomoc s O2 – 16 

 
Žilina     P* - 1,    P** - 1, Doplnkové kurzy ku P** - 1 
 
Košice     P* - 13,  P** - 2, Doplnkové kurzy ku P** - 2 
 
Bratislava 
 
 
Technický výbor vypracuje aktuálny zoznam inštruktorov platný na rok 2009, po kontrole 
zaplatených členských príspevkov do ZPS u sekretára ZPS p. Idešica. 
 
Správu o činnosti Technického výboru spracuje tajomník TV   Ing. Sedlačko a zašle členom 
TV elektronicky na pripomienkovanie a doplnky. 
 
Plány práce Potápačských centier na rok 2009 tajomníkovi TV budú odovzdané sekretárovi 
ZPS na uverejnenie na WWW stránke ZPS. 



 
Plán práce TV vypracuje tajomník TV ZPS do 10.3.2009 a zašle členom TV elektronicky, aby 
po úpravách mohli byť predložené na Prezídiu  ZPS 14.3.2009. 
Bol spracovaný predbežný plán zasadaní TV ZPS  štyri krát za rok a to vo februári, v marci 
pred Snemom ZPS, v máji na zabezpečenie plnenia uznesení Snemu a na záver sezóny  
v októbri pri akcii čisté vody. Termíny budú upresnené prezidentom TV. 
 
Bola podaná informácia o hospodárení Technického výboru ZPS. Ku 31.12.2008 bol zostatok 
pokladne 0,00 Sk, lebo boli prostriedky prevedené na účet v SLSP podľa pokynov Národnej  
banky Slovenska v súvislosti s prechodom na EURO. Na účte TV je 145 219,09 Sk, čo je 
v novej mene 4820,39 EUR. Všetky účtovné doklady boli odovzdané účtovníčke RNDr. Kala- 
sovej na spracovanie celého účtovníctva ZPS a daňového priznania. 
 
Tajomník predložil návrh rozpočtu TV ZPS na rok 2009, ktorý bude zapracovaný do 
materiálov na Snem ZPS. 
 
Do edičného plánu TV bola zaradená tlač Bezpečnostných smerníc ZPS, ktoré sa už 
dopredávajú, a ďalej budú zakúpené pre TV Dekompresné tabuľky Bühlmannove pre 
potápanie so stlačeným vzduchom z PC Trenčín v počte 50 kusov po 4,50 EUR. 
Česká kniha „Potápění s přístrojem „ je v súčasnosti vypredaná. 
 
TV v súčasnosti robí kontroly v Potápačských centrách za účelom overiť kádrové obsadenie, 
materiálové vybavenie centra, priestorové možnosti a didaktické vybavenie. Kontroly už boli 
v PC Ružomberok, Spišská Nová Ves, Poprad a Trenčín. Ostáva skontrolovať 1.PŠ Komárno, 
Komárno 2, Košice, Bratislava a Žilina.  
 
TV poveruje na vykonanie kontrol v ostávajúcich potápačských centrách: 
PC 1.PŠ Komárno komisiu – Mgr. Ondrejka, Ing. Krajňák, Mgr. Hummel, Halahija 
PC Bratislava – tu istú komisiu 
PC Komárno 2 sa pre nečinnosť ruší. 
PC Košice  komisiu – Bc. Zápeca B., Cabala, Kuska, 
PC Liptovský Mikuláš – tú istú komisiu 
PC Žilina komisiu – Ing. Krajňák, Mgr. Ondrejka, Halahija 
 
Podľa výsledkov kontrol TV spracuje nový zoznam Potápačských centier a Potápačských  
škôl pre aktualizáciu akreditácií na Ministerstve školstva SR. 
 
TV schválil nové podmienky udeľovania licencií pre PC a PŠ, čím sa rušia všetky doteraz 
vydané predpisy a podmienky na udeľovanie licencií. 
 
TV v spolupráci s prezidentom ZPS Ing. Vinšom vypracuje návrh implementácie profesie  
Potápač do zoznamu koncesiovaných živností. 
 
TV prijal ako odborného poradcu primára MUDr. Otto HERMANa, ako lekára hyperbarickej 
Medicíny v oblasti potápania. 
 
E. Zápeca požiadal členov TV, aby pomohli zozbierať históriu pracovného potápania na  
Slovensku z klubov zaoberajúcich sa pracovným potápaním a materiál poslať elektronicky 
Jozefovi Dvořáčkovi z Ostravy, ktorý chystá vydať publikáciu „ História pracovného potá- 
pania“ E-mail – jdvoracek@solitare.cz 



 
Každý člen TV preštuduje Stanovy ZPS a Organizačný poriadok ZPS a podá návrhy na 
zmeny najmä dotýkajúcich sa Technického výboru. 
Tajomník TV objedná z CMAS ID karty na kvalifikáciu P* - 80 kusov, NITROX potápač-10, 
Jaskynný potápač – 2 kusy, NITROX inštruktor – 3 kusy. 
 
TV zabezpečí stretnutie ZPS s družobnými SČP a SPMaS na náklady Prezídia ZPS, s našou 
účasťou po 3 členoch za ŠV a TV + dvaja prezídium. Náklady za členov navyše si hradí 
každý výbor sám. 
 
Na zasadaní TV požiadal  p.Galovič o uvoľnenie z funkcie v TV s odôvodnením, že nemohol 
splniť z objektívnych príčin úlohu pri projekte Guláška. 
TV neakceptuje jeho žiadosť a poveruje ho pokračovať v presadzovaní záujmov ZPS pri  
realizácii Potápačskej základne v rámci prípravy Územného plánu lokality Guláška. 
 
TV poveruje B. Zápecu vypracovaním návrhu ID karty na kvalifikáciu ZPP 
a sprostredkovaním troch ponúk na ich výrobu do najbližšieho zasadania TV ZPS. 
 
TV požiada sekretára ZPS o stiahnutiu z www stránky CMAS všetkých vzorov ID kariet 
CMAS a diplomov kvalifikácií CMAS a ich zverejnenie na www stránke ZPS aj s  
Potápačským pasom a Potápačským denníkom, ktoré dodá tajomník TV. 
 
TV na najbližšom zasadaní dohodne spôsob nahlasovania kvalifikácií ZPS na centrálu CMAS 
lebo prístupový kód má len prezídium. 
 
Členom TV boli predvedené dve hyperbarické komory na liečenie potápačských nehôd 
Emilom Zápecom, pričom predviedol a vysvetlil funkcie jednotlivývh hyperbarických komôr. 
 
Zapísal: Ladislav Sedlačko 
 
V Žiline 7.3.2009 
 


