
 

4. PLAVECKÝ KLUB CHEMES HUMENNÉ od roku 2003  
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„Vrcholom letnej plaveckej sezóny v Humennom boli majstrovstvá Slovenska kategórie 

B (12 a 13-ročných), ktoré usporiadal PK CHEMES v otvorenom 50 m bazéne v dňoch 

20.–22. 6. 2003“. Tieto majstrovstvá slávnostne otvoril predseda PK Chemes Marián 

Tomahogh za asistencie generálneho sponzora Chemes, a. s., ktorého zastupoval 

Ing. Štefan Topľanský. Mesto Humenné na slávnostnom otvorení zastupoval zástupca 

primátora Ing. Juraj Vaňo, ktorý zároveň odovzdal diplomy a medaily v prvý deň 

majstrovstiev. Slovenskú plaveckú federáciu reprezentoval jej generálny sekretár 

Mgr. Július Ďurian. (Časopis CHEMES, júl – august 2003, str. 8, článok Ing. Pencáka) 

Ďalej v časopise CHEMES sa uvádza: „Súčasťou slávnostného otvorenia bolo 

odovzdávanie plakiet SPF trom dlhoročným funkcionárom a trénerom PK CHEMES. 

Z poverenia prezidenta SPF Mgr. Jozefa Bazálika, generálny sekretár SPF Mgr. Július 

Ďurian odovzdal strieborne plakety Mariánovi Tomahoghovi a Ing. Jánovi Pencákovi 

a bronzovú plaketu Ing. Ladislavovi Láncošovi.“  

Na inom mieste článku sa píše: „PK CHEMES Humenné usporiadal 14. 6. 2003 

preteky o Pohár mesta Humenné, ktoré slávnostne otvoril primátor mesta Humenné, 

MUDr. Vladimír Kostilník. Najúspešnejšími plavcami boli  domáci Alina Blašková 

a Lukáš Jalč.“ 

Plavci sa zúčastnili v auguste na zájazde na Taliansky ostrov Elba, kemping Casa dej 

Prati, mesto Lacona.  

Rady trénerov opustila po roku Mgr. Zuzana Kvíčalová. 

 

Umiestnenia jednotlivcov na M-SR:  

Alina BLAŠKOVÁ 5. miesto  (Košice: 400 m VS 4:55.26), 

 6. miesto  (Košice: 800 m VS), 

Katarína BLAŠKOVÁ 8. miesto  (Košice: 200 m P 2:57,97), 

 9. miesto  (Košice: 100 m P), 

Monika ŠALATOVÁ  10. miesto  (SNV: 50 m VS 29,00) 

Peter HUDÁK  3. miesto  (Prešov: 100 m M 1:30,66) 

 5. miesto  (Prešov: 50 m M) 

 10. miesto  (Prešov: 200 m PP) 

Počet detí VŠP v roku 2003:  70  
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Na celoslovenských podujatiach v letnom období najlepšie obstáli najmladší plavci 

v Handlovej v dňoch 22. a 23. mája. 10-ročná Nikola Čajbiková svojimi výkonmi 

presvedčila, ţe momentálne patrí do slovenskej plaveckej špičky v svojej kategórii. 

Na bronzovom stupni stála za výkon na 50 m M (42,59) a v ďalších disciplínach skončila 

do siedmeho miesta na Slovensku: 5. miesto na 400 m VS, 6. miesto na 50 m Z a 7. miesto 

na 50 m VS. Na týchto pretekoch štafeta dievčat v zloţení Kasičová, Čajbiková, 



 

Hromuľáková a Štefanová skončila dvakrát na siedmom mieste (4 x 50 VS, 4 x 50 PP – 

kategória 10 a 11-ročných). 

Na majstrovstvách Slovenska Peter Hudák v kategórii B (12 a 13-roční) v Šali skončil 

v disciplíne 200 m M na 4. mieste časom 3:37,51 a Ivana Dančová skončila na 9. mieste 

v disciplíne 400 m PP (6:43,38). Na zimných majstrovstvách v Prešove Nikola Čajbiková 

získala zlatú medailu na 100 m M (1:35,24) a bronzovú medailu na 50 m M. Valentína 

Štefanová doplávala na 4. mieste na 100 m PP. V štafetách dievčat na 4x 50 m PP skončili 

humenčanky na desiatom mieste a na 4x 50 m VS obsadili deviate miesto v zloţení 

Čajbiková, Hromuľáková, Kasičová, Štefanová. 
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Na regionálnych majstrovstvách východoslovenskej oblasti sa presadili z dorastencov 

Lukáš Jalč, v ţiackych kategóriách Branislav Dutko, Valentína Štefanová, Simona 

Hromuľáková, Nikola Kasičová, Nikola Čajbiková, Peter Hudák, František Bočkay, 

Júlia Dacejová a Lukáš Veľas. Na majstrovstvách Slovenska reprezentovali plavecký 

klub CHEMES B. Dutko, V. Štefanová, S. Hromuľáková, N. Čajbiková, ale na medaily 

nedosiahli. 
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Na majstrovstvách Slovenska v kategórii A nás v Dolnom Kubíne reprezentovala 

Valentína Štefanová. Na 100 m Z doplávala piata, na 100 m VS dohmatla siedma, ôsma 

skončila na 50 m VS a dvakrát deviata na 200 m PP a 200 m Z. 

V kategórii B nás reprezentovali štyria plavci na zimných M-SR v Spišskej Novej Vsi. 

Najúspešnejší Martin Babjak skončil štvrtý na 50 m M časom 0:38,16, piaty doplával na 

100 m  M, ôsme miesto mu patrilo na 200 m PP a deviate na 100 m PP. Dominika 

Levická potešila štvrtým miestom na 50 m M časom 0:37,77, Braňo Dutko deviatym 

miestom na 100 m P a desiaty dohmatol na 50 m VS. Nikola Čajbiková zabodovala 

desiatym miestom na 200 m Z.  

V kategórii C v Prešove na Memoriáli Jozefa Baláţa najmladší plavci nedosiahli 

úspechy starších plavcov. Najlepšie sa umiestnil Jakub Behún, ktorý doplával na 

100 m Z na trinástom mieste. 
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V tomto roku nastal kvalitatívny posun vo výkonnosti plavcov. Tréneri, plní 

očakávania sprevádzali  svojich plavcov na letné majstrovstvá Slovenska v jednotlivých 

kategóriách. Ţatva medailí začala v Handlovej na majstrovstvách Slovenska v kategórii C. 

Matej Micikáš si odtiaľ domov doniesol v individuálnych disciplínach štyri medaily. 

Zlato  získal na 50 m M časom 47,98,  striebro na 100 m M a dve bronzové medaily za 

100 m PP a 100 m P. Filip Levický získal striebro na 50 m M a Adam Tóth bronzovú 

medailu v disciplíne na 50 m Z. V štafete 4x 50 m PP si Samuel Hudák, Filip Levický, 

Matej Micikáš, Adam Tóth vyplávali striebro časom 3:13,64  a v tom istom zloţení 

4x 50 m VS skončili na štvrtom mieste za 2:55,14. 



 

V B kategórii si z majstrovstiev Slovenska v Spišskej Novej Vsi doniesli zhodne 

bronzové medaily Dominika Levická i Martin Babjak v rovnakej disciplíne 200 m M. 

V Ţiline, kde sa konali letné majstrovstvá Slovenska v kategórii A, dvakrát na stupeň 

víťazov vystúpila Valentína Štefanová v krauliarskych disciplínach  na 200 m a 400 m. 

Primátor Humenného MUDr. Vladimír Kostilník v júli ocenil úspechy plavcov 

prijatím všetkých medailistov na radnici aj s trénermi Mariánom Tomahoghom 

a Ing. Jánom Pencákom.  

Zimné majstrovstvá sa začali koncom novembra v Prešove. „Céčka“ znovu zabodovali 

a domov si doniesli tieto medaily: Matej Micikáš striebro v disciplíne 100 m M a dva 

bronzy na 200 m PP a 100 m PP. Samuel Hudák stál na bronzovom stupni na 200 m P. 

V humenskom krytom bazéne sa v dňoch 7. aţ 9. decembra uskutočnili zimné 

majstrovstvá SR mladších ţiakov kategórie B. Celkovo sa majstrovstiev zúčastnilo 193 

plavcov z 29 oddielov Slovenska. Dominike Levickej sa ako jedinej podarilo v domácej 

vode vyplávať bronzovú medailu v disciplíne 100 m M,  štvrté miesto obsadila na 

200 m M. Martin Babjak doplával štvrtý na 200 m M, piaty na 100 m M a šiesty na 

200 m PP. Jakub Behún v disciplíne 100 m P doplával na šiestom mieste.  

Pod úspechy roku 2007 sa podpísali tréneri Marián Tomahogh, Ing. Ján Pencák, 

Ing. Zoltán Kirschner a Ing. Ladislav Láncoš. Spolupodieľali sa aj ďalší tréneri Ing. Peter 

Blaško, Ing. Eva Rabajdová a Ing. Anton Bača. Do rodiny trénerov PK CHEMES v tomto 

roku pribudli aj nové mená – Dušan Levický a Erich Serbin. 

Umiestnenia jednotlivcov na M-SR:  

Matej MICIKÁŠ (C) 1. miesto (1x – Handlová: 50 m M 47,98), 

 2. miesto (2x) 

 3. miesto (4x) 

Filip LEVICKÝ (C) 2. miesto (1x) 

Dominika LEVICKÁ (B) 3. miesto (2x) 

Valentína ŠTEFANOVÁ (A) 3. miesto (2x) 

Adam TÓTH (C) 3. miesto (1x) 

Samuel HUDÁK (C) 3. miesto (1x) 

Martin BABJAK (B) 3. miesto (1x) 
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Tréner Ing. Zoltán Kirschner sa v apríli v Prešove zúčastnil majstrovstiev SR 

MASTERS, kde vo svojej kategórii obsadil trikrát prvé miesto a tri razy skončil 

na druhom mieste. Prednosta Obvodného úradu v Humennom RSDr. Vasiľ Gavuľa ho 

prijal a odovzdal mu pozdravný list ako poďakovanie za podiel na rozvoji plaveckého 

športu v našom regióne.  

V máji v Handlovej sa plavci kategórie C zúčastnili majstrovstiev SR. Samuel Hudák 

a Filip Firkaľ sa najlepšie  umiestnili do desiateho miesta.  

Letné majstrovstvá kategórie B sa plávali v Trenčíne. Humenské farby obhajovali 

Matej Micikáš, Filip Levický, Adam Tóth a Jakub Behún. Najlepšie sa umiestnil Matej 

Micikáš na štvrtom mieste v disciplíne 400 m PP. V prvej desiatke doplával Filip Levický.  



 

Letné Majstrovstvá SR starších ţiakov sa plávali v Humennom v júni v otvorenom 

50 m bazéne. Celkovo sa majstrovstiev zúčastnilo 186 plavcov. Martin Babjak sa 

umiestnil najlepšie na štvrtom mieste v disciplíne 200 m M. Z humenských dievčat 

dosiahla najlepšie umiestnenie Dominika Levická, ktorá na 100 m M skončila na šiestom 

mieste. 

Letných majstrovstiev SR v Ţiline sa zúčastnila juniorka Valentína Štefanová. 

V disciplíne 100 m VS skončila na piatom mieste, čo bolo jej najlepším umiestnením 

na týchto majstrovstvách.  

Na Baláţovom memoriáli ţiactva kategórie C, ktorý sa konal v novembri v Prešove 

Filip Firkaľ na 100 m Z doplával na desiatom mieste. 

V Nových Zámkoch 12. aţ 14. decembra  na zimných majstrovstvách ţiactva kategórie 

B Matej Micikáš stál dvakrát na striebornom stupni víťazov v znakárskych disciplínach 

100 a 200 metrov. Filip Levický bol dvakrát štvrtý na 50 m VS a 400 m PP. Majstrovstiev 

sa zúčastnili a do desiateho miesta sa umiestnili ešte Adam Tóth, Jakub Behún a Pavla 

Sabovčíková. 

Zimné majstrovstvá SR kategórie A v Handlovej sa vydarili Martinovi Babjakovi. 

Dvakrát obsadil bronzový stupienok v motýľkárskych disciplínach na 100 m a 200 m, 

dvakrát sa umiestnil na štvrtom mieste na 50 a 100 m VS, úspech zavŕšil šiestym miestom 

na 200 m VS a siedmym na 100 m PP. V prvej desiatke skončili Dominika Levická 

na piatej priečke v disciplíne 100 m M a Nikola Čajbiková doplávala na 200 m Z 

na deviatom mieste. 

Umiestnenia jednotlivcov na M-SR:  

Matej MICIKÁŠ (B) 2. miesto (2x) 

Martin BABJAK (A) 3. miesto (2x) 
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Na konferencii 3. októbra v Bratislave predseda klubu Marián Tomahogh obdŕţal 

striebornú Plaketu SPF a bol zvolený do Výkonného výboru SPF.  

Prezident SPF odovzdal 20. júna na letných M-SR v Humennom bronzové Plakety 

SPF Ing. Eve Rabajdovej a Magdaléne Hrabcovej. 

Prvý polrok v tomto roku znamenal zvýšenú aktivitu a skvalitnenie prípravy – začali 

sme s dvojfázovým tréningom uţ od septembra minulého roku (ráno dvakrát týţdenne). 

Nadviazali sme spoluprácu s CVČ DÚHA v Humennom. Plavci absolvovali viac kvalitne 

obsadených pretekov: 

- 9. ročník Ceny mesta Humenné 

- Cena mesta Popradu v plávaní za účasti slovenskej seniorskej a juniorskej špičky 

(Moravcová, Kriţko, Machovič) a s medzinárodnou účasťou  

- Jarná cena Ţiliny s medzinárodnou účasťou 

- Puchar ziemi Podkarpatskej w plywaniu v Tarnobrzegu v Poľsku 

- ORCA CUP v Bratislave s medzinárodnou účasťou 

- dve kolá regionálnych majstrovstiev v Spišskej Novej Vsi a v Humennom. 

- 38. ročník medzinárodných plaveckých pretekov juniorov – Súťaţ olympijských 

nádejí a Laskovského memoriál, Memoriál Kataríny Jonecovej 



 

- Puchar burmistrza miasta Dębica v Poľsku. 

Výsledky z týchto pretekov naznačovali nádej na zisk medailí u viacerých plavcov 

pred blíţiacimi sa majstrovstvami Slovenska, čo sa nakoniec aj potvrdilo.  

Juniorka Valentína Štefanová sa svojimi výkonmi nominovala na letné M-SR 

v Bratislave 26. – 28. júna.  Z rozplavieb sa dostala v dvoch disciplínach do finále 

a na 100 a 50 m VS obsadila zhodne šieste miesto. 

Na majstrovstvách SR starších ţiakov v Štúrove  12. – 14. júna nás reprezentovali traja 

plavci. Martin Babjak sa stal jubilejným desiatym humenským plavcom – majstrom SR, 

keď na 100 m VS zvíťazil časom 1:00,77. Získal ďalšie dve bronzové medaily (200 m VS, 

200 m M) a dve štvrté miesta (50 m VS, 100 m M), čím sa zaradil medzi absolútnu špičku 

plavcov v tejto kategórii na Slovensku. Dominika Levická získala na 200 m M bronzovú 

medailu a Adriana Karnajová sa umiestnila v prsiarskych disciplínach do 15. miesta.  

V kategórii B mladších ţiakov reprezentovali PK CHEMES v domácej humenskej 

vode 19. aţ 21. júna šiesti chlapci a dve dievčatá. Matej Micikáš stál dvakrát 

na striebornom stupni víťazov za disciplíny 100 a 200 m Z. Filip Levický si vyplával 

bronzovú medailu na 400 m PP a trikrát doplával na nepopulárnom štvrtom mieste 

(100 m M, 100 m Z, 200 m PP). Adam Tóth skončil na štvrtom mieste na 400 m PP. Paula 

Sabovčíková sa tieţ umiestnila na štvrtej priečke na 200 m M. Tibor Hodbod sa posunul 

v slovenských tabuľkách plavcov vyššie, keď si vyplával deviate miesto na 100 m M. 

Barbora Serbinová sa najlepšie umiestnila na jedenástom mieste v disciplíne 800 m VS. 

Jedenásťročný Filip Firkaľ zvládol znak na 100 a 200 m s rovnakým umiestnením 

na deviatej priečke a Samuel Hudák doplával 200 m Z jedenásty. V štafete 4x 50 m VS 

ţiaci Tóth, Hodbod, Micikáš, Levický skončili na šiestom mieste s časom 2:16,30. 

Štafetu 4x 50 m PP zvládli na piatom mieste v zloţení Micikáš, Hodbod, Tóth, Levický 

v čase 2:30,31. 

Klub pre členov zorganizoval v lete zájazd do Chorvátska do prímorského strediska 

Biograd. 

Zimné M-SR v Nových Zámkoch 4. – 6. decembra zastihli v dobrej forme Filipa 

Levického, na ktorých získal dve strieborné medaily 200 m P, 200 m PP a bronz na 

100 m M. Matej Micikáš vyplával bronz na 200 m Z. Štvrté miesta na 200 m M Adama 

Tótha a Pauly Sabovčíkovej boli potešením pre trénerov. Tibor Hodbod dohmatol ôsmy 

na 200 m P a najlepším umiestnením pre Barboru Serbinovú bolo jedenáste miesto na 

800 m VS. Jedenásty doplával aj Samuel Hudák v dvoch disciplínach 200 m P a 100 m Z. 

V kategórii C plavci plávali na vrcholnom podujatí len v zime, 28. – 29. novembra 

v Prešove. Najlepšie umiestnenie z našich si vyplávala Daniela Gribaničová a to dvakrát 

deviate miesto na 50 m Z a 200 m PP. Kristína Horvátová skončila desiata na 200 m M, 

Nina Dúcová doplávala na 50 m P dvanásta a Viliam Terkoš skončil na 21. mieste 

v disciplíne 50 m Z. 

 

Umiestnenia jednotlivcov na M-SR:  

Martin BABJAK (A) 1. miesto (1x – Štúrovo: 100 m VS 1:00,77) 

 3. miesto (2x) 

Filip LEVICKÝ (B) 2. miesto (2x) 

 3. miesto (2x) 



 

Matej MICIKÁŠ (B) 2. miesto (2x) 

 3. miesto (1x) 

Dominika LEVICKÁ (A) 3. miesto (1x) 
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V januári sa stretli bývalí i súčasní dospelí členovia plaveckého klubu, aby si 

pripomenuli a oslávili 25. výročie vzniku plaveckého klubu. V salóniku hotela Alibaba, 

boli pozvaní hostia svedkami krstu publikácie 25 rokov plávania v Humennom 1984-2009. 

Autor Ing. Ján Pencák drţal dielko a „krstní“ Magda Hrabcová a Ing. Zoltán Kirschner ho 

krstili vodou z bazéna. Primátor Humenného MUDr. Vladimír Kostilník na stretnutí 

odovzdal do rúk predsedu klubu Plaketu mesta a prečítal Ďakovný list. Jeden exemplár 

publikácie, na poţiadanie organizácie, bol odovzdaný do archívu Vihorlatskej kniţnice v 

Humennom. 

Uţ vo februári sa začal kolotoč v domácom bazéne 10-tým ročníkom pretekov Cena 

mesta Humenné. Domáci plavci, za účasti oddielov plávania z východného a stredného 

Slovenska ale i zahraničných z poľského mesta Dębica, vylovili 29 medailí. Potom 

absolvovali zápolenia Jarná cena Ţiliny a Cena mesta Poprad. 

Na školských M-SR v Poprade 16.4. Martin Babjak získal zlato na 50 m VS (26,62) 

a striebro na 100 m VS (1:00,21). Dominika Levická si domov priniesla bronz za čas 

1:14,60 na 100 m M. 

Výprava plavcov na pozvanie z druţobného mesta v Maďarsku absolvovala 

neoficiálne exhibičné preteky. V Mátészalke po ich skončení a slávnostnom obede 

výprava navštívila Mestské múzeum.  

Jarné kolá regionálnych pretekov sa uţ tradične plávali v Spišskej Novej Vsi (8. 5.) 

a v Humennom (22. 5.). V máji ešte naši najlepší štartovali v Poľsku na pretekoch 

O Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego v Dębici. 

Vrcholné podujatia letnej sezóny začali 15.-16.5. v Trnave. Pohár ţiakov kategórie C 

absolvovali Oliver Firkaľ, ktorý sa najlepšie umiestnil na 6. mieste na 100 m PP. 

V disciplíne 100 m Z Daniela Gribaničová doplávala na 10. mieste a Nina Dúcová o dve 

miesta za ňou. 

V Štúrove 18.-20. júna úspešne reprezentovali naši plavci kategórie A. Najúspešnejší 

bol s dvoma zlatými medailami na 200 m M (2:54,87) a 200 m PP (2:43,94) a jednou 

bronzovou medailou na 100 m M (1:15,53) Filip Levický. Matej Micikáš v štúrovskej 

päťdesiatke bodoval striebrom na 200 m Z (2:41,46) a ešte dvoma umiestneniami v prvej 

desiatke. Tibor Hodbod dvoma umiestneniami do 10. miesta a Adam Tóth 6-timi 

miestami v prvej desiatke potešili. Jakub Behún skončil v poli porazených. V štafete 

4x 100 m VS sa chlapci umiestnili na 7. mieste a 4x 100 m PP na 5. mieste. Paula 

Sabovčíková trikrát bodovala umiestnením do 8. miesta. Barbora Serbinová na lepšie 

priečky umiestnenia nemala. 

V Trnave 25.-26. júna humenské „B“ veľa vody nenamútilo. Patrícia Koškovská 

skončila najlepšie na 10. mieste na 100 m M a Samuel Hudák a Filip Firkaľ plávali 

s umiestneniami po prvej desiatke. 



 

Na letných M-SR juniorov a seniorov v Ţiline 2.-4. júla Martin Babjak raz vyplával 

9. miesto na 100 m VS. Lukáš Jalč, Dominika Levická i Valentína Štefanová na priečky 

v prvej desiatke nedosiahli. 

Na pretekoch diaľkových plavcov v Košiciach Adam Tóth skončil tretí, kde získal 

novú skúsenosť. 

Zájazd členov PK v chorvátskom stredisku Tučepi pri Jadranskom mori v horúcom júli 

absolvovali členovia s rodinami s prívlastkom „príjemná dovolenka“. 

Po jesenných regionálnych pretekoch v Spišskej Novej Vsi 30.10. a v Humennom 

13.11. sa rozbehli zimné plavecké vrcholné preteky. V Prešove 27.-28.11. tri dievčatá 

a traja chlapci stretli slovenskú plaveckú špičku. Memoriál Jozefa Baláţa „C“ zapasoval 

Alexandre Kušnírovej. Domov si priniesla bronzovú medailu, ktorú získala za 100 m M 

(2:03,32) a päťkrát bodovala umiestneniami do 10. miesta. Oliver Firkaľ doplával štvrtý 

na 100 m Z a v ďalších piatich disciplínach sa umiestnil do desiateho miesta. Tri „Céčka“ 

Tomáš Horvát, Daniela Gribaničová a Nina Dúcová po raz zaplávali v prvej desiatke. 

Peter Semanco na lepšie priečky nedosiahol.  

Rimavská Sobota 3.-5.12. bola organizátorom zimných M-SR kategórie B. Samuel 

Hudák najlepšie zaplával 400 m PP na piatom mieste a ešte dvakrát skončil v prvej 

desiatke. Filipovi Firkaľovi sa najlepšie darilo na 200 m Z, kde doplával na desiatom 

mieste. Patrícia Koškovská skončila ôsma na 100 m M. Patrícii Chochoľákovej sa 

preteky vôbec nevydarili. 

Humenné 10.–12.12. uvítalo plavcov kategórie A na zimných M-SR. Domáca voda 

najviac chutila Filipovi Levickému. Majstrom Slovenska sa stal na 200 m M (2:40,39), 

striebro vylovil na 100 m M (1:09,32) a 200 m PP (2:35,16) a zbierku skompletizoval 

ziskom bronzovej medaily na 100 m PP (1:11,62). A ďalej čo štart, to umiestnenie v prvej 

desiatke. Adam Tóth sa postavil na strieborný stupienok na 200 m M (2:49,87) a ešte 

šesťkrát doplával do desiateho miesta. Tibor Hodbod dvakrát skončil piaty (100 m P 

a 100 m PP), Matej Micikáš tieţ dva razy piaty (100 m a 200 m Z), Paula Sabovčíková 

raz štvrtá (200 m M), dvakrát piata (100 m M a 400 m PP), Barbora Serbinová na 400 m 

PP deviata a 800 m VS desiata. V štafete 4x 50 m VS sa chlapci umiestnili na 6. mieste 

a 4x 50 m PP doplávali na 5. mieste. 

V dňoch 10.–12.12. sa v srbskom Belehrade konalo stretnutie juniorov strednej Európy 

za účasti plavcov zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Srbska, Rumunska, Slovinska 

a Macedónska. Z nášho klubu sa tohto stretnutia zúčastnil Martin Babjak a umiestnil sa  

2-krát na 11. mieste (50 a 200 m VS) a na 100 m VS obsadil 12. miesto. 

Zimných M-SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne 17. – 19. 12. 2010 v Trenčíne sa 

zúčastnili Martin Babjak a Dominika Levická. Martin Babjak sa najlepšie umiestnil 

dvakrát na 13. mieste (100 m a 200 m VS). Dominika Levická doplávala na 5. mieste 

v disciplíne 200 m M (2:25,38) a v disciplíne 100 m M obsadila desiatu priečku. 

 

Umiestnenia jednotlivcov na M-SR:  

Filip LEVICKÝ (A) 1. miesto (2x – Štúrovo: 200 m M 2:54,87; 200 m PP 2:43,94 

    1x – Humenné:  200 m M 2:40,39) 

 2. miesto (2x) 

 3. miesto (2x) 



 

Matej MICIKÁŠ (A) 2. miesto (1x) 

Adam TÓTH (A) 2. miesto (1x) 

 

RRookk  22001111  

Po januárovej príprave, 12. a 13. 2. absolvovali plavci kategórie B a C prvé preteky 

o Putovný pohár Slovenského raja v Spišskej Novej Vsi odkiaľ si naši plavci priniesli 

4 medaily. Lenka Melničáková získala zlato (50 m P) a striebro (50 m VS), Oliver Firkaľ 

striebro (100 m Z) a Patrícia Koškovská bronz (200 m P). 

Všetci z domácej liahne absolvovali 26. februára 11. ročník o Cenu mesta Humenné. 

Za medzinárodnej účasti sa so ziskom 41 medailí PK Chemes umiestnil na treťom mieste. 

Filip Levický získal šesť medailí z toho 4 zlaté. 

Medzinárodných pretekov Jarná cena Ţiliny 18. – 20. 3. v 50 m bazéne sa zúčastnili 

naši najlepší. Podujatie sa vydarilo Filipovi Levickému, Matejovi Micikášovi, Tiborovi 

Hodbodovi a Martinovi Babjakovi, ktorí spolu získali 10 medailí. Prítomní tréneri 

Tomahogh, Ing. Pencák a Levický získali obraz o stave a konkurencii nielen v domácej 

vode. 

V Košiciach na zimných M-SR v diaľkovom plávaní ţiakov, juniorov a seniorov 

26. marca nás reprezentovali traja plavci. Adam Tóth získal striebro, Filip Levický bronz 

a Barbora Serbinová skončila na 5. mieste na trati 2000 m. 

Po dlhšom čase Ing. Zoltán Kirschner vystúpil ako pretekár na medzinárodných M-SR 

Masters 2. a 3. marca v Košiciach. Vo vekovej kategórii 65 aţ 69-ročných získal za 3 

päťdesiatky tri zlaté medaily. 

Filip Levický, Matej Micikáš, Tibor Hodbod a Martin Babjak  si najlepšie z našich 

počínali aj na Cene mesta Poprad 9. a 10. apríla, ktorí spoločne získali 11 medailí. 

Školské M-SR sa plávali 20. apríla v Trenčíne. Martin Babjak získal zlatú medailu na 

50 m VS (24,92) a bronz si doniesol domov za čas 55,63 na dvojnásobnej vzdialenosti. 

Regionálne majstrovstvá sa vo východoslovenskom regióne uţ tradične plávali 

v Spišskej Novej Vsi (16. 4.) a v Humennom (7. 5.). 

Poľský druţobný klub plávania nás pozval 6. a 7. mája na Wiosenne Mistrzostwa 

Klubu Bobry Dębica, kde v 50 m bazéne pod taktovkou trénera Mariána Tomahogha nás 

úspešne reprezentovali Filip Levický, Daniela Gribaničová, Matej Micikáš a Tibor 

Hodbod. 

Martin Babjak 7. – 8. mája, juniorsky reprezentant SR, v Prahe Podolí na trojtrestnutí 

CZE-POL-SVK dosiahol dvakrát umiestnenie na štvrtom mieste v disciplínach 50 m VS 

(25,04) a 100 m M (1:00,33). V Bratislave 27.-29. 5. plával Martin Babjak v B-finále 

50 m VS (24,92) na Veľkej cene Slovenska. 

Preteky kategórie B a C sme v lete na vrcholných podujatiach pre slabšiu výkonnosť 

a maródku neabsolvovali. 

V humenskej 50-tke sa 1.-3. júla plávali M-SR seniorov, juniorov a 14-ročných ţiakov. 

Studené a sychravé počasie na úrovni neskorej jesene neveštilo pre nás ako organizátorov 

nič dobré. No vyslúţili sme si pochvalu od SPZ. A naši v tomto počasí, ktoré donútilo 

všetkých k teplému oblečeniu a ohrievaniu sa vo vnútornom bazéne, zabodovali 



 

a pripravili nám horúce pocity spokojnosti. Súperom z celého Slovenska nedali siahnuť 

na 11 medailí (3-6-2), čo bolo pre nás doposiaľ iba snom. Štyria „mušketieri“, ako ich tu 

nazval tréner Dušan Levický sa podelili o medaily nasledovne: Matej Micikáš dve zlaté 

v disciplínach 200 m Z (2:32,02) a 100 m Z (1:10,67) a striebro na 400 m PP (5:39,90), 

Filip Levický zlato na 200 m M (2:38,37) a tri striebra na 100 m M (1:10,07), 100 m VS 

(1:02,01), Tibor Hodbod uzatvoril kolekciu pre 14-ročných ziskom prvej medaily  

z M-SR a to bronzovej na 100 m M (1:13,33). Martin Babjak dvakrát striebril na krátkych 

tratiach 50 m VS (25,13) a 50 m M (27,13) a do tretice získal bronzovú medailu na 200 m 

VS (2:04,83). V domácej vode ešte bojovali so súperkami ţiačky Paula Sabovčíková, 

Barbora Serbinová a seniorka Valentína Štefanová. 

Po odpočinku a dovolenke v meste Budva v Čiernej Hore v horúcom júlovom počasí 

a fantastickej vode Jadranu sa výprava úspešných vrátila domov. 

V auguste dostali naši medailisti z M-SR pozvanie od prednostu Obvodného úradu. 

Dňa 18. 8. Na pôde ObÚ Ing. Jozef Babjak pozdravil medailistov Micikáša, Levického, 

Babjaka a Hodboda v prítomnosti trénerov Mariána Tomahogha a Ing. Jána Pencáka. 

A potom foto, televízia, pohostenie, debata a spokojní odchádzame domov. 

Kemp plavcov pred jeseňou 28. augusta aţ 3. septembra v zariadení Vojenskej 

zotavovne na Zemplínskej Šírave absolvovalo 24 plavcov nášho klubu. Bazén, turistika, 

hry, teória pod vedením trénerov Tomahogha, Ing. Kirschnera, Ing. Pencáka a Levického. 

„Makalo“ sa, či ozaj dobre ukáţe aţ koniec roka. 

Veľké, milé, príjemné prekvapenie prišlo hneď po sústredení. Nadácia TV JOJ 5.9. 

vyhlásila výsledky „Hľadáme mladé športové talenty SR“. V prvom ročníku sa vyberalo 

10 mien medzi športovcami od 10 do 15 rokov. A potom telefonát do Humenného. 

V penzióne Aston 9. septembra zástupcovia TV JOJ Ľuboš Sarnovský a Katka Kleknerová 

odovzdali jednu z desiatich cien určených pre talenty z celého Slovenska Filipovi 

Levickému v prítomnosti trénera Mariana Tomahogha. Odmena 1500 € pre mladý talent 

iste poteší a pomôţe. Odovzdávanie si nenechali ujsť ani humenské média. 

Prvý ročník Cena Plaveckého klubu Humenné 1.10. naštartoval plavcov PK Chemes 

do zimnej plaveckej sezóny. Naši prekonali 9 klubových rekordov a získali 38 medailí: 

juniori Martin Babjak a Adriana Karnajová, „A-čka“ Matej Micikáš, Filip Levický 

a Tibor Hodbod, z B kategórie Peter Semanco a z najmladších Oliver Firkaľ a Artur 

Šándor. 

Medailistov z letných M-SR s trénerom Mariánom Tomahoghom 4.10. na magistráte 

mesta Humenné prijal prednosta Ing. Alexander Ernst spolu s mladými futbalistkami 

klubu ŠTICH Humenné. 

Regionálne nominačné preteky na M-SR sa odplávali 29.10. v Spišskej Novej Vsi 

a 5.11. v Humennom. 

Tréner Marián Tomahogh vycestoval so štyrmi plavcami na „skusy“ do Maďarska. 29. 

a 30.10. zápolili na Hungarospa Kupa 2011 v Hajdúszoboszló. 543 pretekárov z HUN, 

ROM, SRB, RUS, CZE, SVK hovorí o silnej medzinárodnej konkurencii. Micikáš, 

Levický a Hodbod sa tam nestratili a Martin Babjak medzi 15-ročnými sa aj presadil, 

keď vo všetkých stovkách (VS, M, Z, P) obsadil striebornú priečku. 

Cena PO Trenčín 12.-13.11. (OPEN) za účasti 356 plavcov z 30 klubov bola pre našu 

výpravu testom bazéna pred zimnými M-SR. Marián Tomahogh viedol úspešnú výpravu 



 

starších: Valentína Štefanová, Martin Babjak, Filip Levický, Matej Micikáš, Tibor 

Hodbod, Paula Sabovčíková a najmladšia Daniela Gribaničová. 

Prešov na Memoriáli Jozefa Baláţa C 26.-27.11. hostil 322 pretekárov zo Slovenska. 

Pod vedením trénera Ing. Zoltána Kirschnera sa najviac darilo „pirani“ Lei Diničovej, 

ktorá získala 3-krát bronzovú medailu na 200 m PP (3:28,89), 100 m M (1:36,12), 50 m M 

(44,28). Alexandra Kušnírová tieţ skončila tretia na 50 m M (41,27). 

V Trnave 2.-4.12. na M-SR ţiakov 11, 12 a 13-ročných štartovala z našich iba Daniela 

Gribaničová. Do desiateho miesta sa umiestnila na 400 m PP a 200 m M. 

V maďarskom Miškolci štartoval Martin Babjak za slovenskú juniorku 10.12. 

na Juniorskom mítingu krajín strednej Európy (POL, CZE, SVK, HUN, ROM, SLO, 

SRB), kde sa umiestnil na 10. mieste na 50 m VS a 11. mieste na 100 m M. 

Zimowe Mistrzostwa Klubu Bobry Dębica 16.-17.12 v Poľsku plávali mladšie A, B 

a C. Ing. Ján Pencák, Ing. Zoltán Kirschner, Dušan Levický v krátkom plaveckom stánku 

koučovali úspešnú výpravu. Medaily si domov odnášajú: Daniela Gribaničová, Lea 

Diničová, Alexandra Kušnírová, Patrícia Koškovská a Filip Firkaľ. 

 Trenčín bol dejiskom zimných M-SR seniorov, juniorov a 14-ročných ţiakov. Marián 

Tomahogh priviezol na majstrovstvá to najlepšie, čo doma máme. Tak ako v lete výprava 

získala 11 medailí (5-2-4), ale s vyšším puncom. Jedničkou v našom tíme bol jednoznačne 

Filip Levický, štvornásobný Majster SR v disciplínach 100 m M (1:04,14), 200 m PP 

(2:23,41), 200 m M (2:27,47) a 100 m VS (58,71) a k tomu ešte strieborná medaila 

na 50 m VS (26,83). Matej Micikáš získal titul Majster SR na 200 m Z (2:24,47), striebro 

na 100 m Z (1:06,52) a bronz na 200 m PP (2:25,61). Tibor Hodbod stál trikrát 

na bronzovom stupni za disciplíny na 100 m P (1:13,27), 100 m M (1:05,98) a 100 m PP 

(1:07,76). Paula Sabovčíková bola štvrtá na 200 m M (2:49,89) a piata na 400 m PP. 

Junior Martin Babjak na 50 m VS (24,62) skončil štvrtý a na 100 m VS (54,30) doplával 

piaty. Preteky absolvovala aj naša seniorka Valentína Štefanová. 

 

Umiestnenia jednotlivcov na M-SR:  

Filip LEVICKÝ (A) 1. miesto (1x – Humenné: 200 m M 2:38,37 

    4x – Trenčín:  100 m M 1:04,14; 200 m PP 2:23,41; 

   200 m M 2:27,47; 100 m VS 58,71) 

 2. miesto (4x) 

Matej MICIKÁŠ (A) 1. miesto (2x – Humenné:  100 m Z 1:10,67; 200 m Z 2:32,02; 

    1x  - Trenčín: 200 m Z 2:24,47), 

 2. miesto (2x) 

 3. miesto (1x) 

Martin BABJAK (J) 2. miesto (2x) 

 3. miesto (1x) 

Tibor HODBOD (A) 3. miesto (4x) 

Lea DINIČOVÁ (C) 3. miesto (3x) 

Alexandra KUŠNÍROVÁ (C) 3. miesto (1x) 
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V nastúpenom trende z minulého roka pokračujeme aj v tomto roku. Tréningový 

proces sa dopĺňa účasťou najlepších plavcov na kvalitne obsadených pretekoch doma 

i v zahraničí.  

Začiatkom februára najmladší pretekali v Spišskej Novej Vsi o Putovný pohár 

Slovenského raja. Preteky Cena mesta Humenné, ktoré dňa 25.2.2012 otvárala primátorka 

mesta Humenné PhDr. Jana Vaľová, za účasti zahraničných účastníkov z Poľska 

(Rzeszów, Dobrodzień) a Maďarska (Hajdúszoboszló), sa kvalitou organizátorom vydarili. 

Pokračovalo sa v ďalších bazénoch v Ţiline, Poprade a Dolnom Kubíne, v ktorých naši 

plávali so zahraničnými účastníkmi. Kvalitné preteky za účasti PK Chemes boli v poľskej 

Dębici. Po majstrovstvách VSO v Spišskej Novej Vsi a v Humennom prišiel záver letnej 

sezóny 2012. 

V dňoch 19. a 20. mája dvaja členovia nášho klubu Filip Levický a Matej Micikáš 

reprezentovali SR v kategórii mladších juniorov na trojstretnutí POL-CZE-SVK 

v poľských Gliwiciach.  

Najmladší 9 a 10-roční plavci Slovenska sa v dňoch 25.-26. mája stretli na pretekoch 

v Handlovej. Lenka Melničáková získala dvakrát zlatú medailu v prsiarskych disciplínach 

na 50 m (46,95) a 100 m (1:46,24), striebornú na 100 m PP (1:37,11), 50 m M (44,02) 

a bronzovú na 100 m M (1:45,62). Sarah Čajbiková tretím miestom na 50 m Z (48,54) 

prispela do zbierky medailí. Dvojicu 9-ročných medailistiek doplnila Nina Vološinová 

umiestneniami v prvej desiatke. 10-ročná Lea Diničová si domov odniesla dve bronzové 

medaily za 50 m M (41,22) a 100 m M (1:34,90). 

Juniori, ktorí prvýkrát zápolili v tejto kategórii na M-SR v Bratislave 15.-17. júna 

zaplatili nováčikovskú daň. Na najlepšom 11. mieste zo štartovného poľa sa zhodne 

umiestnili Filip Levický na 200 m M i Matej Micikáš na 400 m PP. 

V štúrovskej päťdesiatke na M-SR mladších ţiakov 22.-24. júna Alexandra 

Kušnírová, Oliver Firkaľ, Daniela Gribaničová a Peter Semanco síce skončili v prvej 

desiatke, no na medaily nedosiahli. 

V dňoch 29. júna – 1. júla boli v Košiciach zorganizované M-SR starších ţiakov. 

Z našich najlepšie umiestnenie, na 10. mieste v disciplíne 400 m PP, dosiahol Samuel 

Hudák. 

V júli po ukončení letnej plaveckej sezóny sa priatelia plávania stretli pri Jadrane 

v mestečku Tribunj. Zúčastnení plavci absolvovali jeden popoludňajší tréning v Šibeniku, 

ktorý v podvečer spojili s priehliadkou starého mesta. 

Koncom letných prázdnin, pod taktovkou trénerov Tomahogha, Kirschnera, Pencáka, 

Láncoša a Levického, boli plavci na sústredení vo Vojenskej zotavovni na Zemplínskej 

Šírave. 

Pri príleţitosti 695. výročia prvej písomnej zmienky o Humennom bola dňa 

7. septembra 2012 v MsKS primátorkou mesta PhDr. Janou Vaľovou spolu s jej 

zástupcom Ing. arch. Andrejom Semancom odovzdaná Plaveckému klubu Chemes Cena 

mesta. Cena bola udelená za propagáciu mesta doma i v zahraničí a za výsledky práce 

s mládeţou. 



 

V septembri sme nadviazali spoluprácu tieţ so Súkromným CVČ Humenné, kde do 

krúţkov boli zadelené deti zo základných a zdokonaľovacích kurzov plávania. 

Jesennú pretekársku sezónu sme otvorili v septembri na pretekoch v Rimavskej 

Sobote. Plavci plávali v poľských mestách Dobrodzień a Rzeszów. Najlepší súťaţili 

v Maďarsku na kvalitných medzinárodných pretekoch Hungarospa cup v Hajdúszoboszló. 

Po dvoch regionálnych kolách v Spišskej Novej Vsi a v Humennom bol uzávierkou 

prípravy na zimné majstrovstvá SR 2. ročník Ceny plaveckého klubu – ANDRITZ cup 

v humenskom domácom bazéne. Za prítomnosti pretekárov Srbska (Kruševac, Sombor), 

Maďarska (Hajdúszoboszló), Poľska (Rzeszów, Ropczyce), Ukrajiny (Lutsk, Ľvov) malo 

podujatie vysokú kvalitu a aj organizačne sa všetko vydarilo. 

Najlepší 9 a 10-roční plavci zo Slovenska sa 24.-25. novembra uţ tradične stretli 

v Prešove na Memoriáli Jozefa Baláţa. Lenka Melničáková si tieto preteky postriebrila 

piatimi medailami na 200 m P (3:28,06), 200 m PP (3:16,78), 50 m P (45,64), 100 m P 

(1:41,80), 100 m M (1:43,52). Do desiateho miesta sa umiestnili Nina Vološinová, Sarah 

Čajbiková a Samuel Onderišin. 10-ročná Lea Diničová sa s kategóriou C rozlúčila 

dvoma striebrami v motýliku na 50 m (38,66) a 100 m (1:27,59). 

M-SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne sa 30.11. – 1.12.2012 uskutočnili 

v Spišskej Novej Vsi. Martin Babjak získal striebro na 400 m PP (4:54,88) a ešte trikrát 

dohmatol v prvej desiatke. Filip Levický v polohovke na 400 m doplával štvrtý a Matej 

Micikáš v znaku na 100 m i 200 m skončil na desiatom mieste.  

Mladší ţiaci súperili na M-SR v dňoch 7.-9. decembra v Dolnom Kubíne. Spolu 

šesťkrát sa umiestnili do desiateho miesta plavci Alexandra Kušnírová, Peter Semanco, 

Terézia Terifajová a Daniela Gribaničová. 

Plaveckú sezónu ukončili najmladší plavci v Michalovciach na pretekoch ORCA-čik. 

Prvý ročník týchto pretekov bol aj pre neregistrovaných plavcov mladších ako 9 rokov. 

Na konferencii SPF konanej 22.9.2012 v Ţiline bola Ing. Petrovi Blaškovi udelená 

bronzová plaketa, ktorú prijal od odstupujúceho prezidenta SPF Mgr. Bazálika. 

 

Registrácia: 52 plavcov, 8 trénerov (vo februári odchod Ing. Petra Blaška), 

1 funkcionárka a 11 rozhodcov 

Umiestnenia jednotlivcov na M-SR:  

Lenka MELNIČÁKOVÁ (C) 1. miesto (2x – Handlová: 50 m M 46,95; 100 m M 1:46,24), 

 2. miesto (7x) 

 3. miesto (1x) 

Lea DINIČOVÁ (C) 2. miesto (2x) 

 3. miesto (2x) 

Sarah ČAJBIKOVÁ (C) 3. miesto (1x) 

Martin BABJAK (J) 2. miesto (1x). 

Počet detí VŠP v roku 2012:  110  

 

Hlavný sponzor:  CHEMES, a. s., Humenné  

Predseda: Marián Tomahogh 



 

Členovia výboru (od 19. 12. 2003): Marián Tomahogh, Ing. Ján Pencák, Ing. Zoltán 

Kirschner, Ing. Ladislav Láncoš, Ing. Eva Rabajdová, Ing. Peter 

Blaško, Mgr. Peter Vitoslavský, Ing. Michal Bočko, Ing. Anton 

Bača (od 1. 2. 2002), Magdaléna Hrabcová (ekonomicko-

organizačná činnosť), Dušan Levický a Mgr. Erich Serbin (od 

roku 2007) 

Medailisti z M-SR:  Peter Hudák, Nikola Čajbiková , Matej Micikáš, Filip Levický, 

Adam Tóth, Valentína Štefanová, Dominika Levická, Samuel 

Hudák, Martin Babjak, Alexandra Kušnírová, Tibor Hodbod, 

Lea Diničová, Lenka Melničáková, Sarah Čajbiková.  

 

 


