
MESTO  HUMENNÉ

Vyhodnotenie plnenia koncepcie rozvoja športu 
a telesnej kultúry za rok 2010

Humenné, február 2011

Vypracoval:
Mgr.František Čaja, koordinátor športu



Vyhodnotenie plnenia koncepcie rozvoja športu a telesnej kultúry 
za rok 2010

                                                       

  Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Humenné do roku 2009 s výhľadom do roku 
2013 bola vypracovaná v novembri 2008 a v MsZ schválená 16.decembra 2008. Jej prioritou je 
zjednotenie športovej verejnosti v meste pri riešení aktuálnych problémov a hľadanie spoločných 
východísk. Dôležitou úlohou koncepcie športu bola nielen analýza, ale definovanie  konkrétnych 
krokov  na  zlepšenie  existujúceho  stavu.  Tie  boli  zahrnuté  v  návrhu  opatrení  na  zabezpečenie 
koncepcie v roku 2009, ktoré boli partikulárne plnené. Pre rok 2010 boli definované  konkrétne 
úlohy s adresovanou zodpovednosťou a termínom splnenia.  
   Po dvojročnom fungovaní koncepcie športu môžeme zhodnotiť, ako sa plnili odporúčania komisie 
a čo treba v koncepcii doplniť, vylepšiť alebo zmeniť.

Úlohou mesta Humenné v zmysle platnej legislatívy bola podpora a vytváranie podmienok rozvoja 
športu. V rámci vypracovanej koncepcie plnilo úlohy, ktoré mu z nej vyplývajú. V roku 2010 to 
boli :

1. mesto  vytvorilo  priestor  pre  partnerstvo  medzi  verejným  a  súkromným  sektorom, 
mimovládnym sektorom a pre cezhraničnú spoluprácu v širšom rozsahu

2. podporovalo školské strediská záujmovej činnosti na troch základných školách a zriadilo 
ďalšiu športovú triedu volejbalistov na ZŠ SNP

3. podieľalo sa na prevádzke a opravách telovýchovných objektov a zariadení (TVOZ)
4. podieľalo sa na priamej  finančnej dotácii do športu v športových kluboch 
5. podporovalo športové aktivity pre širokú verejnosť organizované neziskovými oranizáciami 

a cirkvami
6. zlepšilo informovanosť obyvateľov o dianí v športe na webovej stránke mesta a letákmi v 

meste
7. pripravilo podklady a finančné krytie na výstavbu nového atletického areálu (po hlasovaní v 

MsZ nerealizovaná)
8. vytváralo podmienky  pre bezplatný prenájom TVOZ pre  športové kluby
9. podpísalo zmluvy s novými aj  doterajšími  partnerskými mestami  aj  v oblasti  turistiky a 

športu
10. spolupodieľalo sa na cezhraničnej spolupráci v oblasti športových aktivít
11. začalo s rekonštrukciami detských ihrísk na sídliskách
12. boli odmenení úspešní športovci reprezentujúci mesto a Slovenskú republiku.

   Materské, základné a stredné školy vytvárali podmienky pre aktívne športovanie detí a mládeže 
prostredníctvom  školských  športových  súťaží  organizovaných  Slovenskou  asociáciou  športu  na 
školách (SAŠŠ), vlastnými aktivitami, medzitriednymi a medziškolskými turnajmi, organizovaním 
dní športu, zapojením sa do Challange day, bežeckých súťaží, viacboja všestrannosti a inými. 
    Hlavnými útvarmi organizovaného športu boli pravidelné každoročné školské súťaže cez SAŠŠ, 
záujmové  útvary  so  športovým  zameraním  v  strediskách  záujmovej  činnosti  aj  mimo  nich  a 
športové triedy v ZŠ a SOŠT.  V školských priestoroch majú svoje tréningy aj športové kluby a 
záujmové útvary CVČ.
  Okrem  mládeže  poskytujú  školy  priestory  aj  širokej  verejnosti  vrátane  dospelých.  Záujem 
verejnosti o športovanie telocvičniach je pomerne veľký.

  V koncepcii rozvoja športových klubov  sa konštatuje, že záujem mládeže o šport všeobecne klesá, 
vytratil sa systémový prístup štátu a všeobecne  je šport dlhodobo finančne poddimenzovaný.  Práve 
preto mesto prijalo opatrenia na zlepšenie podmienok rozvoja športu, vypracovalo stratégiu 
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ďalšieho rozvoja a snaží sa implementovať koncepčné plány do praxe. V roku 2010 vyčlenilo do 
jednotlivých športových odvetví finančné prostriedky a podporilo najmä športové kluby s najväčšou 
členskou základňou.
    Počet športovcov v športových kluboch  je stále premenlivý. Nedostatok športovcov sa prejavil 
vo futbalovom klube 1.HFC, kde počas roka dochádzalo k častým zmenám. Najviac žiakov chýbalo 
v kategórii U12, kde boli aj kontumované zápasy. Nedostatok finančných prostriedkov v klube ku 
koncu roka spôsobil meškanie odmien pre futbalistov, ktorí následne bojkotovali svojou neúčasťou 
tréningy.  Traja futbalisti dospelých boli vyradení z A-mužstva. Celové výsledky z jesene neboli 
najlepšie a väčšina družstiev mládeže a dospelých sa pohybovala v dolnej časti tabuliek.
   Pre nedostatok detí  aj mládežnícki hokejisti museli dočasne spojiť 6. a 7.ročník a 8. a 9.ročník do 
dvoch družstiev. Príchodom nového trénera sa skvalitnila práca v MHK, čo bolo vidieť najmä na 
výsledkoch dorastencov. Ku koncu roka sa pohybovali vždy v hornej časti tabuľky, čo nemožno 
povedať o žiackych družstvách.  Je vidieť,  že chýbajú športové triedy a možnosť tréningov aj  v 
dopoludňajších hodinách.
 Basketbalisti  (1.BK) začali  spolupracovať so Svitom, čím vytvorili  predpoklad pre budúci rast 
kvality v tomto športe. V meste máme už dve basketbalové družstvá dospelých: 1.BK a BK M-
basket, ktoré si navzájom konkurujú, ale aj pomáhajú pri hosťovaní hráčov.  
  Najväčšie úspechy znovu dosiahli volejbalisti VK Chemes – od mládežníckych, až po kategórie 
dospelých.  Systematická kvalitná práca prináša klubu ovocie vo forme medailových umiestnení. 
Žiaci sa stali majstrami SR, juniori boli bronzoví a kadeti skončili na 5.mieste v SR. Najväčšie 
úspechy žali muži VK Chemes, ktorí sa stali majstrami SR a v pohári skončili na 2.mieste. Okrem 
toho sa muži prebojovali do osemfinále Challenge CUPu, keď nepostúpili cez silný francúzsky tím 
Poitiers a v stredoeurópskej lige MEVZA skončili na 8.mieste. V školskom športe žiaci športovej 
triedy  SOŠT Humenné  zvíťazili  na  majstrovstvách  Slovenska  stredných  škôl  vo  volejbale.  Za 
športové úspechy a prácu s  mládežou bol v januári  2011 športový klub VK Chemes Humenné 
ocenený predsedom PSK MUDr.Petrom Chudíkom.
   Dobré meno mesta šíria mladé futbalistky Štichu Humenné. Staršie žiačky sa stali majsterkami 
Slovenska,  mladšie  sa  umiestnili  na  predných priečkach  v domácich  a  zahraničných  turnajoch. 
Ženské družstvo len potvrdilo úspešnú prácu klubu a 4.miestom v lige sa zaradilo medzi najlepšie 
slovenské futbalové kluby.  Za dlhoročnú cieľavedomú prácu bol v roku 2010 klub Štich Humenné 
ocenený primátorom mesta.
    V individuálnych športoch máme najsilnejšie zastúpenie v plávaní, tenise a karate. V týchto 
športoch sme zaznamenali pekné úspechy, dokonca máme aj majstrov Slovenska a reprezentantov.
     Plavecký klub PK Chemes Humenné dosahuje dlhodobo veľmi dobré výsledky v rámci nášho 
kraja a aj na celoštátnej úrovni. Zásluhu na tom majú kvalifikovaní tréneri, vedenie klubu a dobrá 
spolupráca s rodičmi detí.  Pri výchove mladých plavcov sa spoliehajú na vlastných odchovancov, 
organizujú plavecké súťaže s národnou a medzinárodnou pôsobnosťou a zúčastňujú sa aj pretekov v 
zahraničí.  Najúspešnejšími  plavcami  klubu  v  roku  2010  boli  Filip  Levický,  ktorý  sa  stal 
dvojnásobným  majstrom  Slovenska  vo  svojej  vekovej  kategórii  a   do  slovenskej  juniorskej 
reprezentácie sa prebojoval Martin Babjak, ktorý sa zúčastnil pretekov mladších juniorov  v plávaní 
v Belehrade   v rámci  stredoeurópskeho regiónu a  bol aj  majstrom Slovenska v plávaní  žiakov 
základných škôl.
    1.Tenisový klub Humenné  je občianske združenie, ktorého hlavnou úlohou je rozvoj tenisu v 
meste a prostredníctvom výchovy talentovanej mládeže naučiť hrať tenis čo najviac občanov, a z 
talentovaných  vychovať  vrcholových  športovcov.  Záujmom  1.Tenisového  klubu  bolo   utvárať 
podmienky  aj  pre  rekreačný  tenis  mládeže  a  dospelých. 1.Tenisový  klub  pracuje  výborne  s 
mládežou a v roku 2010 mal v dlhodobých súťažiach 11 družstiev: od prípravky až po mužov. 
Družstvo chlapcov v celoslovenskom  finále detského Davis cupu  v Národnom tenisovom centre v 
Bratislave  obsadilo  7  miesto.  V  roku  2010  klub  zorganizoval  24  turnajov  jednotlivcov   vo 
dvojhrách  a  štvorhrách  pre  všetky  mládežnícke  kategórie  chlapcov a dievčat.   1.Tenisový klub 
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vychoval reprezentanta Slovenska v tenise -  Jána Hodora, ktorý získal 2. miesto na majstrovstvách 
Európy  družstiev WinterCUP (družstvo SR do 14 rokov).
    Rok 2010 bol pre klub karate TJ Slávia CVČ Dúha Humenné úspešnejší, ako predchádzajúce dva 
roky. V športovom klube sa do tréningového procesu zapojilo 150 športovcov, ktorých trénovali 
dvaja tréneri SZTK a dvaja cvičitelia karate klubu TJ Slávia CVČ Dúha. Najúspešnejšou členkou 
klubu bola v minulom roku Janka Koribaničová, ktorá sa prebojovala do reprezentácie Slovenska a 
zúčastnila MS v Belehrade. Okrem toho sa v priebehu roka zúčastnila majstrovstiev VUKABU, 
Majstrovstiev Slovenska, Európskej  ligy kadetov a kadetiek,  desiatich zahraničných pohárových 
súťaží. V klube sa osvedčila aj spolupráca s rodičmi pod názvom “Rodičia trénujú s deťmi”.  
Všetky zaznamenané výsledky športových klubov za rok 2010 sú uvedené v prílohe 1. 

   Súčasťou podpory športu zo strany mesta Humenné bolo aj organizovanie takých aktivít, ktoré sú 
prospešné pre občanov mesta každej vekovej kategórie. Zapájaním ľudí do tzv.športu pre všetkých 
sa rozvíjajú tie formy telesnej výchovy a športu, ktoré prispievajú k telesnému a duševnému rozvoju 
človeka,  k  zlepšeniu  zdravia  a  fyzickej  kondície,  tvorbe  optimálneho  životného  štýlu  a 
uspokojovaniu potrieb.
   Šport pre všetkých môžeme rozdeliť do viacerých kategórií a v roku 2010 sa uskutočnili:
a)  športové  aktivity   organizované  mestom,  športovými  klubmi,Centrom  voľného  času  Dúha, 
záujmovýmiskupinami  alebo  jednotlivcami   –   napr.  Challange  day,   viacboje  všestrannosti, 
Štefánikov beh, Večerný beh, MDD, mestská futsalová liga, bežecké súťaže v teréne pre všetky 
vekové kategórie  (Kamienka, Chlmec, Petočová, Chemkostavácka 5ka a iné), outdoorové aktivity 
– turistika, lezenie, kanoistika, cyklistika, splavy Laborca, Cirochy a Ondavy, Dni železničiarov, 
halové futbalové turnaje žiakov a dorastencov, futbalové a hokejbalové turnaje saleziánov, účasť 
mestských  policajtov na futbalovom turnaji v  Przemyszli, hokejový turnaj amatérov a veteránov  a 
iné 
b) verejné platené aktivity v objektoch SraŠZ – kúpalisko, zimný štadión, umelá tráva, športová   
 hala, futbalový štadión, rekreačná oblasť Laborec 
c) spontánne aktivity ľudí v telocvičniach základných a stredných škôl a v CVČ Dúha – aerobic,  
 zumba, karate, bojové umenia, volejbal, futbal, basketbal, tenis, joga, pilates a pod.
d) platené služby v súkromných relaxačných a fitnness centrách – posilňovne, masáže, solária, 
 sauny, zdravotné procedúry a iné.
   Celkovo je v tejto oblasti pomerne veľa  aktivít, ktoré je potrebné klasifikovať  podľa významu a 
masovosti a podporiť aj zo strany mesta. 
   
   V koncepcii  športu bol analyzovaný súčasný stav v oblasti  športovo talentovanej  mládeže a 
dôvody  nepriaznivej  situácie  v  poklese  výkonnosti.  Z  navrhovaných  opatrení  boli  určené  štyri 
kolektívne a tri individuálne odvetvia športu,  ktoré má mesto záujem rozvíjať. Ďalej boli vyzvané 
školy  a  športové  kluby,  aby  spoločne  zriadili  školské  strediská  záujmovej  činnosti  (ŠSZČ)  a 
športové  triedy.  Od septembra  2009 sa  podarilo  otvoriť  tri  nové  ŠSZČ na  ZŠ  Hrnčiarska,  ZŠ 
Laborecká,  ZŠ  Dargovských  hrdinov   a  v  roku  2009  a  2010  po  jednu  ďalšiu  športovú  triedu 
volejbalistov na ZŠ SNP. 
   Zlepšené výsledky v mládežníckych súťažiach, ktoré boli výsledkom dlhoročnej zodpovednej 
práce vedenia klubov a trénerov, sme v roku 2010 zaznamenali najmä vo volejbale – žiaci (majstri 
SR),  juniori (3.miesto), futbale -  staršie žiačky ŠTICHu (majsterky SR). 
   Z individuálnych športov najlepšie výsledky dosiahli plavci (tituly majstra SR),  tenisti a karatisti. 
Dôležité je, že väčšina klubov má vypracovanú koncepciu práce, ktorá prináša ovocie. Vychovali 
sme  ďalších  mladých  reprezentantov  Slovenskej  republiky  v  mládežníckych  kategóriách  – 
volejbale,  ženskom  futbale,  karate,  psích  záprahoch,  tenise  a  plávaní.  Mnoho  ďalších  našich 
odchovancov, ktorí  reprezentujú SR, sú v iných kluboch s lepšími podmienkami (Michalovce, 
Prešov, Košice, Bratislava).  
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Mesto Humenné má vypracovaný “Návrh akcií výstavby mesta a bytovej výstavby na roky 2009 až 
2011”.   V návrhu sú  zahrnuté  aj  športové  objekty,  výstavba  nových  a  údržba  a  rekonštrukcia 
existujúcich.  V koncepcii športu sú špecifikované investičné aktivity, ktoré by sa mali  realizovať 
do  roku  2013.    Najväčšou  investičnou  akciou  pre  rok  2010  mala  byť  výstavba  atletického 
športového areálu na Hrnčiarskej ulici,  ktorá sa ale doteraz nerealizovala.   Veľkou požiadavkou 
športovej verejnosti  je rekonštrukcia futbalového štadióna a výstavba ihriska s umelou plochou. 
Doterajšie výsledky a stav v 1.HFC nie sú motivujúce pre tých, čo o tom rozhodujú. Aj tenisti chcú 
pracovať  počas  celého  roka  a  požadujú  zakrytie/vybudovanie  krytých  tenisových  dvorcov  s 
celoročnou  prevádzkou.  Nafukovacia  hala  je  len  dočasným  riešením.   V  meste  chýbajú  aj 
cyklistické  chodníky,  aj  keď  sa  už  o  ich  výstavbe  uvažuje.  Projekty  boli  vypracované  alebo 
pripravované pre všetky uvedené objekty a aj pre školské ihriská niektorých základných škôl. V 
investičných aktivitách mesta nesmú chýbať ani akcie na udržiavanie  prevádzkovateľného stavu 
ihrísk na sídliskách a detských ihrísk. Tieto sú v starostlivosti SraŠZ, ale bez vyčlenenia účelových 
finančných prostriedkov nenastane viditeľné zlepšenie.

   Informačný  systém v  športe  je  súčasťou  informačného  systému  verejnej  správy.   Obsahom 
informačného  systému  je  športový  register,  ktorý  sústreďuje  údaje  v  jednotlivých  športových 
odvetviach v štruktúre uvedenej v §29 zákona č.300/2008. V roku 2010 sme začali s podrobným 
vypracovaním registra a koncepcií jednotlivých športových klubov.  Medzi prvými klubmi, ktorý s 
nami spolupracovali, boli VK a PK Chemes. Ďalšími klubmi boli MHK, 1.HFC a 1.TC Humenné. 
V ďalších rokoch ho bude potrebné dopĺňať o ďalšie športy a obmieňať register o aktuálne údaje – 
členská základňa, tréneri, rozpočet a pod.

 V roku 2010 sa prejavili dôsledky svetovej hospodárskej krízy do všetkých oblastí a sfér života. 
Mnoho sponzorov zvažovalo svoje aktívne  prispievanie  do športu,  prípadne ich redukuje.  O to 
ťažšia je úloha mesta udržať doterajšiu úroveň a podporu.   Samospráva si uvedomuje význam 
rozvoja a podpory telovýchovy a športu,  a preto mesto investovalo v roku 2010, priamo alebo 
nepriamo,  do  oblasti  športu  maximálne  možné  účelové  finančné  prostriedky  v  rámci  svojich 
rozpočtových možností. Celkovú podporu mesta pre športovú činnosť a športové kluby, vyjadrenú 
v tabuľke (príloha 2), môžeme rozdeliť  na nepriamu podporu v zmy sle bezplatného prenájmu 
športových zariadení v správe mesta a priamu podporu prostredníctvom finančnej dotácie  CVČ 
Dúha a dotácií  mesta z MsZ, komisií  a z dispozičného práva primátora.   Priama podpora bola 
vyčíslená na 164.754,50 €, nepriama podpora na 235.310 €.

    V závere môžeme konštatovať, že rozvoj športu závisí aj od kvality spolupráce medzi mestskou 
samosprávou, zástupcami športových klubov, riaditeľov škôl, dobrovoľných pracovníkov v športe, 
sponzorov zo súkromného sektora a širokou verejnosťou.  Všetkým týmto zástupcom, ktorí v roku 
2010 venovali svoje úsilie, čas a finančné prostriedky pre športový vývoj  mládeže a dospelých, 
patrí srdečné poďakovanie a vyjadrenie úcty za dosiahnuté výsledky, úspechy, reprezentáciu mesta, 
kraja aj celého Slovenska.
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Príloha 1       Výsledky v kolektívnych a individuálnych športoch v roku 2010

                                                KOLEKTÍVNE   ŠPORTY

Športový klub/družstvo     Umiestnenie 2009/10                                 

1.HFC                 muži                   12.miesto
                   st.dorastenci                 7.miesto 
                  ml.dorastenci               10.miesto
                 starší  žiaci U15            11.miesto
                mladší žiaci U 14           12.miesto
VK Chemes           muži         1.miesto - Majster SR       Pohár - finalista SP  
                                            MEVZA – 8.miesto,  GM CAPITAL CHALLENGE CUP -  osemfinále 
                         juniori A         3.miesto–  SR                
                         juniori B         5.miesto – zákl.časť
                          kadeti             5.miesto - SR
                           žiaci A           1.miesto – majstri SR  a  2.miesto v SP
                           žiaci B           3.miesto v SP v SR
                          žiačky             3.miesto v skupine
M-Basket            muži             6.miesto  a  1.kolo Play-off
1.BK                    kadeti           2.miesto v skupine 
ŠTICH                 ženy             4.miesto v lige a 2.miesto v halových MSR v B.Bystrici
                     staršie žiačky       1.miesto – majsterky SR,  víťazky Fragaria cup 2010 a Junior 
                                                  Cup Žilina
                    mladšie žiačky       3.miesto -  celoslovenský halový turnaj
MHK-hokej        muži              4.miesto v zákl.časti
                        dorastenci           8.miesto (zákl.časť)                             
                        žiaci 9ŠHT     9.miesto (zákl.časť) 4.miesto (nadstavba)
                        žiaci 8ŠHT     9.miesto (zákl.časť) 5.miesto (nadstavba)
                        žiaci 7ŠHT     6.miesto (zákl.časť) 3.miesto (nadstavba)
                        žiaci 6ŠHT     8.miesto (zákl.časť) 4.miesto (nadstavba)
            

                                                   INDIVIDUÁLNE   ŠPORTY

Športový klub/družstvo     Umiestnenie družstiev a jednotlivcov v roku 2010                     

1.Tenisový klub           I.trieda- muži             6.miesto (zo 6) zostup do II.triedy
                                     II.trieda A dorastenci  2.miesto (zo 4) 
                                     I.trieda starší žiaci      A -  5.miesto(zo 6) zostup do II.triedy 
                                     I.trieda staršie žiačky  5.miesto (zo 6)  zostup do II.triedy
                                     I.trieda mladší žiaci    4.miesto (zo 6)
                                     I.trieda mladšie žiačky 5.miesto (zo 6) zostup do II.triedy
              prípravka -  deti do 9 rokov I.trieda   1.TC “A” -  2.miesto,   “B” - 3.miesto (zo 4)
              detský DAVIS CUP oblastné kolo    sk.C – 1.miesto (zo 4)
                  detský FED CUP oblastné kolo     sk.C – 3.miesto (z 3),  sk D – 3.miesto (z 3) 
           detský DAVIS CUP chlapci – finále     8.miesto v SR – Marek Polanský,Ivo Gondor,Lukáš  
                                                                          Palovič,Alexej Loziak,Richard Bálint
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Samuel Hodor (do 14.rokov) - víťaz turnaja v Maďarsku (Pécs) v dvojhre aj štvorhre s Blaškom
Samuel Hodor – vicemajster Európy súťaže družstiev v Ascoli, reprezentant SR do 14 rokov
Laura Roháčová (10-12 rokov) – víťazka turnaja GLANZ CUP v Humennom
Laura Vasilková (ml.žiačka) – víťazka turnaja v Košiciach (Mladosť) vo štvorhre s Krajčiovou
Laura Roháčová – víťazka turnaja Dranam Košice v dvojhre nad Vasilkovou
Laura Vasilková – víťazka turnaja Dranam Košice vo štvorhre s Krajčiovou nad Roháčovou, 
Lutterovou 
Laura Vasilková – víťazka turnaja Športvýroba Košice vo štvorhre s Lutterovou
Laura Roháčová – víťazka turnaja TA Prešov v dvojhre
Dagmar Fedorová – víťazka turnaja TA Prešov vo štvorhre  s Lapšanskou
Ivo Gondor(do 9 rokov) – 3.miesto v turnaji Masters HTO 2010 v Košiciach
Jozef Kontuľ – víťaz dorasteneckého turnaja TAPO OPEN 2010

Plavecký klub PK Chemes           

                                        10.ročník  o Cenu mesta Humenné
Daniela Gribaničová 1.miesta  100m znak a prsia, 2.miesto 50m prsia, 3.miesto 50m znak
Valentína Štefanová 1.miesta  50m a 100m kraul, 3.miesta 50m a 100m znak 
Filip Levický            1.miesto  100m motýlik, 3.miesta 200m pol.preteky, 100m prsia a kraul, 
                                  50m motýlik 
Samuel Hudák          1.miesto  50m znak, 2.miesto 100m prsia, 3.miesto 100m znak
Adriana Karnajová   1.miesto  100m prsia, 3.miesto 100m motýlik
Dominika Levická    2.miesto  100m motýlik a 3.miesto 200m PP
Alexandra Kušnírová 2.miesto 100m znak a 3.miesto 50m prsia 
Martin Babjak            2.miesto 50m znak
 Filip Firkaľ               2.miesto  100m znak, 3.miesta 50m a 100m znak
Nina Dúcová             2.miesto 200m PP          
Tibor Hodbod            3.miesto 50m prsia
Adam Tóth                3.miesto  400m VS
Jakub Behún              3.miesto 50m VS            
      
                              Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní – Košice
Adam Tóth                3.miesto na 2 km v kategórii 13-ročných plavcov

XV. cena Popradu – III.Memoriál Františka Lutza                    
Kategória OPEN – 15 rokov a viac
Martin Babjak           9.miesto 50m VS a 50m znak, 10.miesto 200m VS
Lukáš Jalč                 9.miesto 50m motýlik
Dominika Levická    6.miesto 100m motýlik, 14.miesto 50m motýlik
Valentína Štefanová 8.miesto 50m VS a 100m VS, 9.miesto 100m znak, 10.miesto 50m znak
Adriana Karnajová   12.miesto 100m prsia
Nikola Čajbíková     15.miesto 100m  motýlik
Kategória 6-14 rokov
Matej Micikaš        3.m 100m znak, 6.m 100m prsia, 7.m 50m prsia, 8.m 50m znak a 200m prsia
Filip Levický         5.m 100m prsia,6.m 200m prsia,7.m 50m motýlik,8.m 100m motýlik a 200m PP
Tibor Hodbod        6.m 50m prsia, 10.m  100m prsia
Adam Tóth             13.miesta  100m prsia, 200m PP, 200m prsia, 100m motýlik 
Paula Sabovčíková 11.miesto 100m motýlik, 13.miesto 50m a 100m znak
Barbora Serbinová 17.miesto 400m VS
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 Letné Majstrovsvá SR žiactva A  -  Štúrovo
Filip Levický           1.miesto 200m motýlik a 200m PP,  3.miesto 100m motýlik
Matej Micikaš          2.miesto 200m znak, 4.miesto 100m znak, 10.miesto 100m motýlik
Adam Tóth               5.miesto 200m motýlik, 7.m- 400m PP, 9.m-100m mot.,200m PP a 1500m VS 
Tibor Hodbod           9.miesto 50m VS, 10.miesto 100m prsia
Jakub Behún            12.miesto 100m prsia
Paula Sabovčíková   6.miesto 200m motýlik a 400m PP, 8.miesto 100m motýlik
Barbora Serbinová   13.miesto 800m VS

                                   Majstrovsvá Európy juniori – Belehrad
Martin Babjak         11.miesta na 50m  a na 200m voľ.spôsob a 12.miesto na 100m voľ.spôsob
                                 6.miesta v štafetena 4x100m  a 4x200m voľný spôsob
  
                        Zimné Majstrovstvá SR  starší žiaci – Humenné
Filip Levický           2.miesto  100m motýlik, 5.miesto  200m prsia, 3.miesto 100m PP
                                  1.miesto 200m motýlik, 2.miesto 200m PP 
Adam Tóth                2.miesto 200m motýlik
Paula Sabovčíková    4.miesto  200m motýlik, 5.miesta 100m motýlik a 400m PP, 
Tibor Hodbod            5.miesta  100m prsia a  100m pol.preteky,
Matej Micikáš           5.miesta  100m  a  200m znak                
                                  
                        Zimné Majstrovsvá SR mladší žiaci – Rožňava
Samuel Hudák           9.miesto na 100m znak, 10.miesto na 100m motýlik
Filip Firkaľ               10.miesto na 200m znak
Patrícia Koškovská   8.miesto na 100m motýlik

                          Memoriál Jozefa Baláža – neoficiálne MSR najmladších  Prešov                          
Alexandra Kušnírová  3.miesto 100m motýlik, 5.miesta 50m motýlik, 200m prsia a 200m PP
Nina Dúcová               8.miesto 100m motýlik
Daniela Gribaničová  9.miesto 200m znak    
Oliver Firkaľ               4.miesto 100m znak
Tomáš Horvát             6.miesto 100m znak
 

TJ SLÁVIA CVČ – karate               
Majstrovsvá kraja KATA a KUMITE:   Dominika Karchová  KATA       1.miesto       st.žiačky
                                                    Lukáš Kvašný KATA                             4.miesto       ml.žiaci 
                                                    Erik Soták  KATA                                  4.miesto       st.žiaci    
1.kolo žiackej ligy -  Košice:     Dominika Karchová  KATA                   3.miesto       kadetky
                                                   Lukáš Kvašný KATA                             1.miesto       ml.žiaci 
                                                   Dominika Hašková KATA                     3.miesto       ml.žiačky
                                                   Roman Mihaľov KATA                         4.miesto       začiatočníci
                                                   Erik Soták  KATA                                  2.miesto       st.žiaci    
                                                   Matej Sklenčár  KUMITE                      3.miesto     kadeti nad 60 kg
                                                   Viktor Jancura  KUMITE                       4.miesto     kadeti nad 60 kg 
Majstrovsvá Slovenska – Bánovce:  Jana  Koribaničová                          3.miesto 
Národné a medzinárodné súťaže:
Lodž  6th Harasuto EUROPE     Jana  Koribaničová                                2.miesto         seniori +68kg
Budapest Open                           Jana Koribaničová                                 2.miesto
Pohár SNP Banská Bystrica       Jana Koribaničová                                 3.miesto
Czech Karate Open Plzeň           Jana Koribaničová                                 3.miesto
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Majstrovstvá sveta Záhreb      Jana Koribaničová                               2.kolo
Regionálne majstrovstvá kadetov a juniorov – Košice:
                                               Jana Koribaničová                                     1.miesto        nad 70kg
                                               Matej Sklenčár                                           2.miesto       nad 70kg
                                               Dominika Karchová   KATA a KUMITE  3.miesto 
                                               Viktor Jancura                                            3.miesto
                                               Alexandra Blišáková                                  3.miesto
2.kolo žiackej ligy -  Humenné: 
                                                 Dominika Karchová  KATA                   3.miesto       kadetky 
                                                 Dominika Karchová  KUMITE              1.miesto       kadetky
                                                 Štefan Stravka                                         3.miesto       st.žiaci
                                                 Lukáš Kvašný KATA                             3.miesto       ml.žiaci 
                                                 Dominika Hašková KATA                     3.miesto       ml.žiačky

1.AC Humenné - atletika
 Katarína Hromuľáková   4. miesto na majstrovstvách SR stredných škôl v behu na 100m, 1.miesto  
                                        v  štafete 
Petra Hromuľáková       účastníčka majstrovstiev SR v atletike vo vrhu guľou
Vladimír Štefánik          2.miesto na majstrovstvách Košického kraja v behu na 100m, účastník 
                                       majstrovstiev SR v atletike 
Dominik Lučka              víťaz behov v regióne a účastník majstrovstiev SR v atletike
Jana Mizerceva              najlepšia vytrvalkyňa v regióne vo svojej kategórii

MUSHER KLUB Humenné – psie záprahy
Majstrovstvá Európy čistokrvných plemien – Donovaly 2010:
                            celkovo 3.miesto   Mirko Pažúr ml. a  1.miesto v kat. juniorov  
                            celkovo 12.miesto Lukáš Packo       a   3.miesto v kat. juniorov  
Slovenský pohár Vyšné Ružbachy:  Igor Štefan  3.miesto v kat. Skijoring
Veľká cena Zuberca:         2.miesto   Mirko Pažúr ml.  v kat. C 1  
                                           3.miesto   Lukáš Packo       v kat. C 1
                                           3.miesto   Miro Pažúr st.     v kat. A  

BOX klub pri CVČ Dúha
Majstrovstvá SR žiakov:  2.miesto  Ján Sitarčík
                                         3.miesto Jakub Sitarčík

TKD Humenné – taekwondo
ILYO cup Košice:  3.miesto Natália Chalčáková
                                1.miesto Jozef Pristaš
                                4.miesto Martin Suchý
Majstrovstvá SR:    deti do 28 kg – 1.miesto  Natália Chalčáková
                                juniori nad 84 kg – 2.miesto Maroš Milčík
                                seniori do 62 kg – 3.miesto Tomáš Bilšák  

ŠK Laborec - nohejbal
1.miesto v II.lige a postup do I.ligy
Majstrovstvá SR v Humennom: trojice 5.miesto ŠK Laborec
                                                  dvojice 4.miesto ŠK Laborec A,  8.miesto  ŠK Laborec B
Majstrovstvá SR v Košiciach:  singel- štvrťfinále Lukáš Gabák
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ŠKOLSKÝ ŠPORT

Vybíjaná diavčatá ZŠ:           krajské kolo        2.miesto Spojená cirkevná škola Cyrila a Metoda 
Volejbal chlapci ZŠ:               krajské kolo        2.miesto ZŠ SNP
                                              turnaj v Rzeszowe  1.miesto ZŠ SNP
Mini-max volejbal ZŠ:           krajské kolo        3.miesto ZŠ Dar.hrdinov
SCOOL CUP volejbal SŠ:  celoslovenské finále 1.miesto SOŠT Humenné
V.ročník žiackej futbalovej ligy v Humennom (umelá tráva):
                                                      starší žiaci – 1.miesto ZŠ SNP Humenné
                                                      mladší žiaci – 1.miesto ZŠ Belá n.Cirochou
Mini Champion League dievčat:  st.žiačky ŠTICH – 2.miesto v SR
Krajské kolo v atletike:  hod kriketovou loptičkou 1.miesto František Engel, ZŠ J.Švermu
Majstrovstvá kraja  ZŠ a SŠ v plávaní: 
                                                     Adriana Karnajová, ZŠ Dar.hrdinov, 1.miesto 200m pp
                                                     Dominika Levická  1.miesto 100m motýlik a  100m vs, ZŠ JŠ
                                                     Katarína Kaňuková 2.miesto 50m vs a 4.miesto 100m vs, ZŠ JŠ 
                                                     Filip Levický 2.miesto 100m prsia a  200m pp, ZŠ JŠ
                                                     Pavla Sabovčíková   4.miesto 100m znak a 100m prsia, ZŠ JŠ 
Majstrovstvá SR  ZŠ a SŠ v plávaní:
                                                   Martin Babjak, ZŠ SNP, 1.miesto 50m v.s. a  2.miesto 100m vs  a
                                                     štafety Prešovský kraj  1.miesto 4x50m v.s. a 2.miesto 4x50m p.š. 
                                                     Dominika Levická, ZŠ JŠ,  3.miesto 100m motýlik 
                                                     Adriana Karnajová, ZŠ DH, 8.miesto 100m prsia
Majstrovstvá SR vo viacbojoch všestrannosti:                                                    
             Halové MSR                Július Firkaľ 1.miesto  v K4 
                                                  Jakub Behún (obaja ZŠ Pugačevova)  K5  3.miesto
                                                   Lukáš Jalč (HA Humenné) 1.miesto v K8  
               Letné MSR                 Július Firkaľ v M4 3.miesto
                                                   Kristián Šalapa (obaja ZŠ Pugačevova) v M5 3.miesto 
                                                  Miroslav Benec (ZŠ Koškovce)  v M6  1.miesto
                                                  Martin Babjak (ZŠ SNP)  v M6 3.miesto
                                                  Simona Korkobcová ( ZŠ Koškovce) v Ž6 3.miesto
                                                  Lukáš Jalč (HA Humenné) v. K8 1.miesto
Krajské majstrovstvá v bedmintone žiakov ZŠ a SŠ:
                                                   Denisa Hudáková, Barbora Balaščíková – 2.miesto, OA 
                                                   Frederik Gergeľ, David Rujak – 4.miesto, OA

                                                                            - 10 -



   Príloha 2                                  Podpora športu z prostriedkov mesta Humenné v roku 2010
 23.2.2011                                              nepriama (hod./€)                                                            priama ( v € )                   

P.č

  

    Športový klub
Poskytnuté 

TVOZ
v SraŠZ bezplatne

       Podpora základných škôl
  Podpora 
   z  CVČ 

         Dotácie mesta
Nepriame 

dotácie
Priame 
dotácie

 
SPOLU  Ihriská pri ZŠ 

      bezplatne
   Telocvične 
    bezplatne 

z komisií 
a   z  MsZ 

dispozičné 
právo prim.

   Hod. €    Hod.     €   Hod.      €         €          €          € € €  €
1 1.HFC 1710,5 68420 556 926 205 2050 11423,63 66666 0 71396,00 78089,63 149485,63
2 MHK 802 64160 0 0 36 360 5254,05 10000 0 64520,00 15254,05 79774,05
3 VK Chemes 873,5 34940 0 0 310 3100 7068 33194 750 38040,00 41012,00 79052,00
4        Musher Klub 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0,00 150,00 150,00
5     1.BK Humenné 285 11400 0 0 54 540 680,7 1500 0 11940,00 2180,70 14120,70
6 ŠK Štich 0 0 186 309 97 970 4438,34 1500 333 1279,00 6271,34 7550,34
7 1. Tenisový klub 0 0 70 140 50 500 3544 0 0 640,00 3544,00 4184,00
8 Plavecký klub 352 22176 0 0 0 0 9802,7 1100 200 22176,00 11102,70 33278,70
9 ŠK Krasow 126 10080 0 0 0 0 0 200 0 10080,00 200,00 10280,00
10 TJ Slávia  karate 58,5 2340 0 0 0 0 131,2 700 0 2340,00 831,20 3171,20
11 1.atletický klub 0 0 216 359 0 0 0 782 0 359,00 782,00 1141,00
12 Box Club pri CVČ 0 0 0 0 0 0 700,88 0 0 0,00 700,88 700,88
13 Lezecký klub 310 12400 0 0 0 0 0 0 0 12400,00 0,00 12400,00
14 Športový pri CVČ 0 0 0 0 0 0 2106 0 0 0,00 2106,00 2106,00
15 ŠK Laborec nohejbal 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0,00 150,00 150,00
16 Oblastné šport.centrum 0 0 0 0 0 0 0 300 100 0,00 400,00 400,00
17 Oblastný futbalový zväz 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0,00 350,00 350,00
18 Ostatné športy 3,5 140 0 0 0 0 0 1630 0 140,00 1630,00 1770,00

SPOLU 4521h 226.056€ 1028 h 1.734 € 752 h 7.520 € 45.149,5 € 118.222 € 1.383 € 235.310€ 164.754,5€ 400.064,5€




