
 

 

 
 

Plán činnosti na sezónu 2021 
komisie orientačného potápania pri Zväze potápačov Slovenska 

začlenenou vo svetovej federácii CMAS 
 
 
Minuloročná sezóna na Slovensku utrpela najväčšou vlnou pandémie COVID-19.  Kde prvá vlna v období 
marec-máj obmedzila spoločnú prípravu reprezentantov a z obavy možného prenosu vírusového 
ochorenia sa letná sezóna a cestovanie spojené s ňou přerušila po rozhodnutí OP komisie. Celá sezóna 
teda spočívala len na individuálnej príprave reprezentantov, kde následne boli aj zrušené všetky 
športové podujatia organizované pod hlavičkou CMAS vrátane ME v Taline-Estónsko. Prípravu 
športovcov na sezónu 2021 by sme chceli rozbehnúť hneď po uvoľnení pandemickej situácie společným 
sústredením. Individuálna príprava aj naďalej prebieha v materských kluboch v bazéne a suchej 
príprave. Športovci by sa mali zúčastňovať aj súťaží na bazénoch organizované Zväzom potápačov 
Slovenska, hlavne podujatia s disciplínami 400RP ako Majstrovstvá Slovenskej republiky, Memoriál 
Petra Ladiča a iné podujatia v okolitých štátoch. Na základe výsledkov bude zostavené družstvo 
juniorov a seniorov.  
 
V užšom výbere pre rok 2021 sú športovci: 
 
Seniori - muži: Radovan Sečkár 1975 
 Miroslav Stovíček 1977 
 Peter Durai 1981 
 Pavol Tancík 1988 
 Martin Mušitz 1999 
Seniori - ženy: Radka Rutsch 1992 
Juniori - ženy: Lena Malinowska 2000 
 
Sezóna orientačného potápania začína v mesiaci máj a končí v mesiaci september. Vrcholom sezóny 
je príprava reprezentantov na 29. otvorené Majstrovstvá Európy seniorov a 12. otvorené majstrovstvá 
európy juniorov v orientačnom potápaní na otvorenej vode Viljandi/Estónsko v termíne 22.08.—29.08. 
2021. 
 
Tréningová trať bude postavená striedavo na Zlatých pieskoch a Veľkom Draždiaku (podľa dohody)  
v priebehu mesiaca máj. Tréningy minimálne 2x za týždeň na otvorenej vode (predbežne utorky  
a štvrtky). Cez víkendy v mesiaci jún sa konajú prevažne súťaže v orientačnom potápaní. 
 
 
Plánované akcie pre sezónu 2021 – vybrané zo športového kalendáru pre rok 2021 
 

dátum názov súťaže účasť miesto konania Predpokladaný náklad 

Do marca 2021 Sústredenie OP – bazén za rok 2020 áno Bude určené po COVID 1500 € 

4.6. – 6.6. 2021 1. kolo European Cup  Nie Berlín-Storitzsee (DE) na vlastné náklady 

9.6.- 13.6.2021 Sústredenie reprezentácie OP  
áno Jesenice u Chebu (CZE) 950 € 

11.6 - 13.6.2021 2.kolo European Cup 

18.06 – 20.6.2021 3. kolo European Cup  podľa možností Alsónémedi (HUN) na vlastné náklady 

26. – 28.6. 2021 2. kolo MČR Mělice áno Mělice (CZ) 200 € 



 

 

 
 

august 2021 2. kolo MČR 
áno Liberec (CZE) 1000 € 

august 2021 Sústredenie reprezentácie OP 

20. 8 – 21.8.2021 Sústredenie reprezentácie OP áno Viljandi (EST) 850 €  

22.8. – 29.8. 2021 29. ME a 12. MEJ v OP  áno Viljandi (EST) 5850 € 

11.9 - 12.9. 2021 MSR v OP a 5. ročník Memoriálu J. Dobrotku áno Bratislava 1000 € 

 
 
 
Hlavným cieľom tejto sezóny je prípúrava na presunutí ME z minulého roku 29. otvorené Majstrovstvá Európy 
seniorov a 12. otvorené Majstrovstvá juniorov v orientačnom potápaní vo Viljandi v Estónsku. Na záver sezóny 
sa plánuje zorganizovanie Majstrovstiev Slovenska a 5. ročníka v memoriálu Jozefa Dobrotku, miesto preteku 
bude určené po zimnej sezóne a stavu hladiny vody. Kde pripadajú do úvahy Zlaté piesky alebo Veľký Draždiak.  
 
Dôležitou úlohou je  zabezpečiť pre reprezentáciu dostatok finančných prostriedkov pre účasť na súťažiach  
a na materiálno-technické zabezpečenie. Udržať tradíciu tohto športu pre ďaľšie roky a napredovanie. Vychovať 
a pritiahnuť dostatok schopných juniorov, ktorím nechýba rýchlosť so zmyslom pre orientáciu  
a rýchle jednanie v práci s kompasom, aby sa dokázali presadiť medzi silnou zahraničnou konkurenciou.  
 
 
 
17. 12. 2020 v Bratislave  vypracoval predseda komisie pre OP: 
  Radovan Sečkár 
 


