
 

 

Plán činnosti na sezónu 2023 
komisie orientačného potápania pri Zväze potápačov Slovenska 

začlenenou vo svetovej federácií CMAS 
 

 

Sezóna 2022 sa z pohľadu pandémie vírusu Covid-19 začala i prebehla bez obmedzení, čo opäť 

umožnilo zúčastňovať sa športových podujatí. Reprezentácia sa počas sezóny zúčastňovala pravidelne 

na súťažiach organizovaných v Českej a Maďarskej republike. Koniec sezóny vyvrcholil 30. otvorenými 

Majstrovstvami Európy seniorov a 13. otvorenými majstrovstvami Európy juniorov v orientačnom potápaní 

na otvorenej vode v maďarskom Gyekényes-i. 

V nasledujúcom období by sa reprezentanti, v rámci prípravy, mali zúčastňovať súťaži organizovaných 

Zväzom potápačov Slovenska, vo forme odplávania disciplíny 400RP ako Majstrovstvá Slovenskej 

republiky, Memoriál Petra Ladiča. Naďalej bude prebiehať individuálna príprava športovcov v ich 

materských kluboch v bazéne a suchej príprave. Akonáhle to meteorologické podmienky umožnia, 

príprava sa z časti presunie na otvorenú vodu plochu. 

Na základe výsledkov bude zostavené družstvo juniorov a seniorov.  

 

V užšom výbere pre rok 2023 sú športovci: 

 

Seniori - muži: Radovan Sečkár 1975 

 Miroslav Stoviček 1977 

 Peter Durai 1981 

 Pavol Tancík 1988 

 Martin Mušitz 1999 

Seniori - ženy: Radka Rutsch 1992 (toho času na materskej dovolenke) 

 Lena Malinowska 2000 

 

Sezóna orientačného potápania začína v mesiaci máj a končí v mesiaci september. Vrcholom sezóny je 

príprava reprezentantov na 31. otvorené Majstrovstvá Európy seniorov a 14. otvorené majstrovstvá 

Európy juniorov v orientačnom potápaní na otvorenej vode Liberec/Česká republika v termíne 12. 08. 

2023 – 20 .08. 2023. 

 

Akonáhle to meteorologické podmienky dovolia bude postavená tréningová trať striedavo na Zlatých 

pieskoch a Veľkom Draždiaku (podľa dohody) v priebehu mesiaca máj.     

Tréningy budú prebiehať minimálne 2x za týždeň na otvorenej vode (predbežne utorky a štvrtky). Cez 

víkendy v mesiaci jún sa zväčša konajú súťaže v orientačnom potápaní. 



 

 

  

V rámci sezóny 2023 plánujeme v spolupráci so KŠP Neptún zakomponovať majstrovstvá Slovenskej 

republiky do 5. ročníku Memoriálu Jozefa Dobrotku, ktorý by sme chceli prekvalifikovať z domáceho 

preteku na „Internacional Cup“ 

Kalendár akcií pre sezónu 2023 bude zverejnený a doplnený po ucelení športového kalendáru podľa 

okolitých krajín a komisie OP pri CMAS. 

 
Hlavným cieľom nadchádzajúcej sezóny je príprava na 31. otvorené Majstrovstvá Európy seniorov a 14. 
otvorené Majstrovstvá juniorov v orientačnom potápaní v českom Liberci, kde sa z dôvodu osvojenia si 
miestnych podmienok, pred oficiálnym začatím súťaže uskutoční aj sústredenie reprezentácie. Na 
sklonku sezóny 2023 sa pokúsime absolvovať koncom mesiaca máj a v mesiaci jún čo najviac podujatí 
v seriály majstrovstiev CZ a plánovaných kôl EP. Počas sezóny je určite potrebné zorganizovať minimálne 
jedno sústredenie, to je predbežne naplánované tesne pred EP na Jesenici u Chebu. Jedným 
z neodmysliteľných cieľov je zamerať sa na organizovaný nábor nových športovcov formou prezentácie 
na bazéne, aby sa rozšíril počet športovcov v OP. 
 
Vzhľadom na veľké zvýšenie nákladov spojených s účasťou na súťažiach počas nasledujúcej sezóny je 
dôležitou úlohou zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov pre reprezentáciu, nie len pre účasť na 
súťažiach  
a na materiálno-technické zabezpečenie. Udržať tradíciu tohto športu pre ďalšie roky a napredovanie. 
Vychovať a pritiahnuť dostatok schopných juniorov, ktorým nechýba rýchlosť so zmyslom pre orientáciu  
a rýchle jednanie v práci s kompasom, aby sa dokázali presadiť medzi silnou zahraničnou konkurenciou. 
 
 
 
28. 11. 2022 v Bratislave  vypracoval predseda komisie pre OP: 
  Martin Mušitz 
 
 


