
DiveINN 
Potápačská škola / Potápačský klub 

PADI Dive Center S-35125 
 

Cenník potápačských kurzov a potápačských programov 2020 

typ kurzu 

cena 

bez vlastného výstroja s vlastným výstrojom 

po absolvovaní našich 

predchádzajúcich 

programov/kurzov 

Začiatočnícke kurzy a programy 
PADI Open Water Diver 

(začiatočnícky kurz 

potápania) 

+ 

Prvá pomoc 

alebo 

Nitroxové potápanie 

alebo 

Fotografovanie pod 

vodou 

250,-EUR 

230,-EUR 
Akciová cena do Mája 2019 

 200,-EUR 

varianty základného kurzu potápania a iné programy 

DiveINN Intensive 

PADI Open Water Diver 
250,-EUR 200,-EUR 200,-EUR 

DiveINN Individual 

PADI Open Water Diver 
350,-EUR 300,-EUR 300,-EUR 

OWD bez ponorov 

(Referal do iného 

DiveCentra) 
   

OWD – bez teórie 

 (Referal z iného 

DiveCentra) 
   

PADI Scuba Diver 150,-EUR  150,-EUR 

Discover Local Diving – 

Guláška, Úľany 
45,-EUR zadarmo - 

Discover Scuba Diving 55,-EUR - - 

Pokročilé kurzy 
PADI Advanced  

Open Water Diver 

(pokročilý kurz 

potápania) 

200,-EUR 

180,-EUR 
Akciová cena do Mája 2009 

  

varianty pokročilého kurzu potápania 

DiveINN Intensive 

PADI Advanced  

Open Water Diver 

450,-EUR  350,-EUR 

DiveINN Individual 

PADI Advanced  

Open Water Diver 

650,-EUR  600,-EUR 



Špecializačné kurzy potápania 

PADI Hĺbkový potápač 100,-EUR 100,-EUR  

PADI Vrakový potápač 125,-EUR 125,-EUR  

PADI Potápač pod ľadom 150,-EUR 150,-EUR  

PADI Potápač so zmesami 

obohatenými o kyslík 

(NITROX) 

100,-EUR 100,-EUR  

PADI Potápač vo vyšších 

nadmorských výškach 
125,-EUR 125,-EUR  

Projekt AWARE - 

identifikácia rýb 
70,-EUR 70,-EUR  

PADI Potápač v suchom 

obleku 
100,-EUR 100,-EUR  

PADI Potápač v noci 100,-EUR 100,-EUR  

PADI Kurz dokonalého 

vyváženia 
70,-EUR 70,-EUR  

PADI Kurz vyhľadávania 

a vyzdvihovania 
100,-EUR 100,-EUR  

PADI Potápač – Navigátor 100,-EUR 100,-EUR  

PADI Potápač – Potápač 

fotograf 
100,-EUR 100,-EUR  

PADI Potápačské 

skútrovanie 
200,-EUR 200,-EUR  

Záchranárske kurzy potápania a kurzy prvej pomoci  

PADI Rescue Diver 250,-EUR 230,-EUR  

PADI Emergency First 

Response 
75,-EUR 75,-EUR  

Profesionálne kurzy potápania 
PADI Divemaster - 350,-EUR 350,-EUR 

PADI Assistant Instructor  - 450,-EUR 450,-EUR 

PADI OWSI - 2150,-EUR 2150,-EUR 

Akciové balíčky potápačských kurzov 

PADI Open Water Diver 

+ 

PADI Advanced Open 

Water Diver 

(začiatočnícky 

a pokročilý kurz) 

450,-EUR   

PADI Open Water Diver 

+ 

PADI Advanced Open 

Water Diver 

+ 

PADI 

EmergencyFirstResponse 

(začiatočnícky 

+ pokročilý kurz + kurz 

prvej pomoci) 

500,-EUR 450,-EUR  

http://localhost/KP3/popup-kurzy.asp?r=PADI%20Emergency%20First%20Response
http://localhost/KP3/popup-kurzy.asp?r=PADI%20Emergency%20First%20Response
http://localhost/KP3/popup-kurzy.asp?r=PADI%20Divemaster
http://localhost/KP3/popup-kurzy.asp?r=PADI%20Assistant%20Instructor


PADI Open Water Diver 

+ 

PADI Advanced Open 

Water Diver 

+ 

PADI 

EmergencyFirstResponse 

+ 

PADI Rescue Diver 

700,-EUR 650,-EUR  

PADI Advanced Open 

Water Diver 

+ 

PADI 

EmergencyFirstResponse 

+ 

PADI Rescue Diver 

500,-EUR 450,-EUR  

PADI  

Master Scuba Diver  

(5 špecializácii) 

550,-EUR 500,-EUR  

PADI 

EmergencyFirstResponse 

+ 

PADI Divemaster 

- 400,-EUR  

PADI Divemaster 

+ 

PADI  

Assistant Instructor 

- 800,-EUR  

Všetky kurzy sú fotografované digitálnym fotoaparátom (vybrané kurzy aj na DVD). 

Úžasné zľavy, len u nás ! 
priveďte kamaráta / kamarátku a získajte zľavu 15,-EUR za každého 

priveďte esťe manželku, otca, mamu, seseda, babku, 
svokru a získajte ďalšiu zľavu 

15,-EUR za každého 

priveďte 5 ľudí a máte kurz zadarmo 

Pri nákupe potápačského výstroja zľava až 10% 

Pri ceste do slovenskej potápačskej základne v Egypte zľava až 20% 

    

Všetky ceny sú vrátane DPH 19%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo dostanete v rámci kurzov : 

▪ kurzový poplatok  

▪ výukové CD a DVD-ROM  

▪ tlačený a DVD manuál ku všetkým kurzom v slovenčine  

▪ DiveINN potápačský denník/organizér  

▪ nálepku potápača na auto, bicykel, skúter, svokru, kolobežku...  

▪ zapožičanie úplného potápačského výstroja vrátane stlačeného vzduchu na všetky ponory  

▪ PIC registračná karta (pre registráciu v medzinárodnej databáze)  

▪ celoživotne platná certifikačná karta  

▪ osviežujúce občerstvenie na všetkyćh ponoroch  

▪ v prípade potreby doprava na miesto potápania  

▪ voľný vstup na všetky akcie potápačského klubu DiveINN  

▪ DPH 19%  

▪ PADI A.W.A.R.E. poplatok na ochranu korálových útesov (v cene vybratých kurzov)  

▪ --- ŽIADNE SKRYTÉ POPLATKY ---  

 

http://www.projectaware.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné atribúty našich kurzov : 
 
- na Slovensku pôsobíme flexibilne - v závislosti od záujmu pravidelne otvárame potápačské kurzy 
aj mimo Bratislavy - v Pezinku, Piešťanoch, Trenčíne, Bánovciach nad Bebravou  
 
- vysoká bezpečnosť je garantovaná na všetkých kurzoch prítomnosťou v Bratislave jediného 
špecializovaného potápačského lekára  

 
- individuálny prístup s korešpondujúcou časovú flexibilitou, vždy sa prispôsobíme  
 
- počet študentov na kurze nepresahuje 5, štandardne 3-4  
 
- na každom kurze sú minimálne dvaja inštruktori  
 
- výcvik na všetkých kurzoch prebieha použitím nového a udržiavaného potápačského výstroja  
 
- len u nás nájdete úžasné zľavy, ktoré môžete medzi sebou kombinovať  
 
- všetky kurzy sú digitálne fotené, viď sekciu FOTO GALÉRIA  
 
- celá výuka je multimediálna za použitia PC - DVD, CD 

http://localhost/KP3/foto.asp

