
 

 

 
DAN - Divers Alert Network 

 

Podmieny a program kurzu 
 
Medzinárodný názov kurzu je DAN Oxygen Provider Course voľne preložený v zmysle 
svojho obsahu „Okamžitá pomoc kyslíkom pri potápačských nehodách“. 
Začiatok kurzu je obvykle o 9:00 hod. a predpokladaný koniec cca. o 16:00 hod. 
 
Výuka a priebeh kurzu je vykonávaný medzinárodne-jednotným spôsobom podľa 
štandardov definovaných organizáciou DAN. 
Kurz býva u komerčných potápačských systémov (napr. PADI) jednou z podmienok 
k vstupu na niektoré inštruktorské stupne.  
 
Absolvovanie kurzu je považované zároveň ako reaktivácia (renewal) už vykonaného kurzu.  

 
Program kurzu:   

- Organizácia DAN-Divers Alert Network - Informačná sieť   záchrany potápačov. 
- Anatómia a funkcie dýchacieho a srdcovo-cievneho systému. 
- Príznaky a symptómy potápačských nehôd. 
- Terapeutické pôsobenie kyslíka pri potápačských nehodách. 
- Technická výbava pre kyslíkovú pomoc. 
- Praktické cviky KPR na resuscitačnej figuríne ‚ 
- Praktické použitie záchranného kufríka DAN. 
- Management záchrany potápača.  
- Písomný záverečný test a vyhodnotenie kurzu účastníkmi. 

 
Každý účastník kurzu bude prakticky manipulovať a simulovať záchranu pomocou všetkých  
dielov a masiek záchrannej kyslíkovej jednotky DAN-Oxygen-Unit tak, aby bol pripravený 
kedykoľvek a kdekoľvek aktívne zasiahnuť a poskytnúť prvú pomoc kyslíkom (nielen) 
potápačovi po nehode . 
 
Podľa nových STN EN 14413-1,2 už vstupné podmienky na inštruktorskú kvalifikáciu I* 
vyžadujú „kompetentnú vedomosť“(čl. 11.3) poskytovania kyslíka. Podľa normy STN EN 
14467 poskytovateľ služieb (teda inštruktor) musí mať ako záchranárske vybavenie (čl. 4.4.1) 
kyslíkovú jednotku a teda musí mať kurz podávania kyslíka.  
 
Je potrebné vedieť ako a akým spôsobom je podávanie kyslíka efektívne a zároveň 
neohroziť postihnutého a ani samotného záchrancu. 
 
Neoddeliteľnou súčasťou potápačskej akcie kdekoľvek na svete je efektívny plán záchrany 
po nehode (Accident Management), ktorého účelom je eliminácia alebo zníženie možných 
následkov po potápačskej nehode. Prvým a veľmi dôležitým ohnivkom reťaze záchranných 
opatrení je podávanie kyslíka postihnutému. Podávanie kyslíka značne zlepšuje výhliadky 
pre eventuálnu následnú účinnú hyperbarickú terapiu. Za týmto účelom vypracovala 
organizácia DAN unifikovaný medzinárodný systém pomoci kyslíkom pri nehode a vyvinula k 
tomu účelu aj technické záchranné pomôcky, integrované v unifikovanom (zelenom) 
záchrannom kufríku DAN , rozšírenému po celom svete.  
 
Na potápačských bázach vo svete už patrí k štandardu poskytovanie služieb kyslíkovej 
záchrany DAN týmto zariadením. Aj u renomovaných obchodníkov s potápačskou výstrojou 
je už samozrejmosťou podpora organizácie DAN v jej všetkým potápačom prospešnej 
činnosti v rámci tzv. sponzorského programu.  



 

 

 
Absolvent kurzu nie je povinný stať sa členom organizácie DAN, ale ak sa k členstvu 
rozhodne, bude mať možnosť využiť rozsiahle 365 dní platné úrazové poistenie nielen pre 
prípad potápačskej nehody s možnou následnou hyperbarickou terapiou ale aj nárok na 
náhradu za stratu výstroje pri nehode, zmeškaných leteniek, repatriácie do vlasti, atď. ale aj  
tzv. Travel Assist - poistenie pre potreby cestovného zdravotného a úrazového poistenia (u 
nás nazývané „ poistenie pre cesty a pobyt “) a to aj pri nepotápačských cestách. Poistenie 
pritom zahŕňa aj profesionálnych potápačov. V prípade nehody člena DAN-u (najnižší 
členský príspevok je 68,- Euro), ho nestojí následná (často veľmi nákladná) hyperbarická 
terapia nič – viď info www.divers.sk . 
 

Vzhľadom k potrebe objednávania materiálov ku kurzu zo zahraničia, je potrebné 
zaslať na doleuvedenú adresu, spolu s návratkou kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku 
za nový kurz  € 83,00 resp. za reaktiváciu  € 36,50 .  
 
V poplatku sú zahrnuté náklady na:  
 - Organizáciu kurzu 
 - Materiály  
              nového kurzu DAN s obsahom:  

- Čierna taška s emblémom DAN 
- Priručka DAN Oxygen Provider s úplným slovenským prekladom 
- Registračné materiály 
- Medzinárodná ID Karta  DAN Oxygen Provider 
- Nástenný certifikát DAN Oxygen Provider 
- Nálepky DAN: Neurocheck, Accident Management,  

   alebo 
  reaktivácia (DAN Renewal ) – Obálka s písomnými materiálmi  

 
ID-C karta DAN Oxygen Provider sa po absolvovaní kurzu resp. reaktivácie, zasiela expres 
z centrály DAN-Europe na adresu absolventa. 
 
Ing. Gustáv Závodský 
38349EI - DAN Oxygen Instructor  
č.ú.: 40 1673 1455 / 7500   
tel. 0905 488740         
e-mail: gusto@netax.sk  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Návratka 

(vyplniť prosím čitateľne, paličkovým písmom ) 
 
Meno/Priezvisko:     ……………………………………………………..... 
 
Presná adresa:        …………………………………………………….....  Tel.: ................................... 
 
Želám si originály materiálov DAN v          nemčine:                            angličtine:     
 
        

Absolvoval som kurz prvej záchrany u organizácie: ………………………………….......... 
 
Potápačská / inštruktorská kvalifikácia: ....…………… získaná dňa: ..…………………..... 
 
 
Dátum:  ……………………   Podpis:   ……………………………………… 

http://www.divers.sk/
mailto:gusto@netax.sk

