
 

 

Správa o činnosti sekcie Freedivingu  
v rámci Zväzu Potápačov Slovenska za rok 2022. 

 
Slovensko malo aj v roku 2022 zastúpenie na majstrovstvách sveta vo freedivingu tento krát na 

bazénových CMAS Freediving Indoor World Championship 2022 v Belehrade.  

Celková účasť bola 130 športovcov z 28 krajín. Majstrovstiev sa zúčastnili najlepší atléti sveta, takže 

sme mali 5nových svetových rekordov, kontinentálne rekordy a mnoho rekordov v kategórii Masters. 

Kategórie masters a juniorov sú pre šport novinkou a v Belehrade sme prvýkrát mali halové kategórie 

masters a juniorov. 

V roku 2022 Slovensko reprezentoval iba jeden z našich reprezentantov a to Martin Zajac 

z klubu Apneaman Košice. Reprezentant Martin Ruman sa pre pracovné povinnosti žiaľ nemohol súťaží 

zúčastniť na žiadnej zo súťaží v roku 2022, no chce si to vynahradiť v sezóne 2023. 

 Martin Zajac takto nás reprezentoval v nasledujúcich disciplínach: 

1) DYN - DYNAMIC WITH FIN zaplával vzdialenosť 206,6m a stanovil nový národný rekord v tejto 

disciplíne. Jeho výkon stačil na 20 miesto v nabitej konkurencii 43 štartujúcich. 

2) DBF - DYNAMIC WITH BI-FINS zaplával vzdialenosť 200m, stanovil nový národný rekord v tejto 

disciplíne. Jeho výkon stačil na 14 miesto v nabitej konkurencii 39 štartujúcich. 

3) ENDURANCE 8x50 v tejto disciplíne bol žiaľ diskvalifikovaný pre technickú chybu 

Na hĺbkových majstrovstvách sveta neštartoval ani jeden z našich reprezentantov, obaja sa 

však plánujú pripraviť na hĺbkové majstrovstvá sveta v roku 2023. 

Napriek menšiemu počtu našich reprezentantov na súťažiach sa v roku 2022 sa nám rozrástli 

kluby Apneaman Košice ako aj Ocean Devils Bratislava a zapísali nových členov do štruktúry ZPS čo 

vnímame ako veľmi pozitívny krok posilnenia pozície v freedivingu v rámci ostatných športov v ZPS. Klub 

Apneaman Košice má ku dňu 28.2.23 zapísaných 20 členov a klub Ocean Devils Bratislava 12 aktívnych 

a 4 neaktívnych členov (musia doložiť potrebné podpísané dokumenty). Oba kluby taktiež preukázali a 

zdokladovali svoju činnosť v podobe tréningovej aktivity a veríme, že z niektorých nových členov vzídu aj 

noví atléti reprezentujúci Slovensko. 

 

 

Vypracoval: predseda komisie za freediving 

 Martin Ruman  


