
 

 

 

                     Pod týmto názvom sa Rada seniorov mesta Košice zapojila do projektu, ktorý 

Slovenský stolnotenisový zväz vyhlásil pri príležitosti Svetového dňa stolného tenisu.  Bola 

to ponuka a príležitosť vyskúšať si aj tento úžasný šport, prostredníctvom ktorého sa dá 

zapojiť do hry v kluboch seniorov, v letných táboroch, na školskej chodbe, v krúžkoch – teda 

kdekoľvek, kde je stolnotenisový stôl. Šport, ktorý je vhodnou pohybovou aktivitou aj pre 

ľudí so zdravotnými problémami.  

Na úvodnej porade organizátori sa dohodli prezentovať myšlienku 

                           JEDNODUCHO    SI    TO    TREBA     VYSKÚŠAT! 

Takto bol  zverejnený projekt aj na stránke Magistrátu mesta Košice. 

V dňoch 5.4. – 6.4.2019 sa konali stretnutia so seniormi špecializovaného zariadenia Arcus v 

K13 pavilóne November a  aktivity v denných centrách (DC) a kluboch seniorov (KS) 

v mestských častiach  Sever, Juh, Staré Mesto,  Šaca, Šebastovce, Pereš a v klube  Csemadok  

Odozva od organizátorov bola veľmi dobrá. Citujem predsedníčku Seniorklubu 

Ing.Gergeľovú : 
„Miestny úrad Košice Sever dňa 6.4.2019  sprístupnil športové priestory Kultúrneho 

spoločenského centra pre akciu Svetový deň stolného tenisu. Akciu zabezpečovali seniori zo 

stolnotenisového krúžku seniorského klubu Severan, ktorí boli záujemcom cely deň od 9.00 

do 18.00 hod.  k dispozícii. Miestny úrad zabezpečil propagáciu akcie  oznámením na webovej 

stránke úradu, na Facebooku ako aj farebnými  letáčikmi. Celkove sa tejto akcie zúčastnilo 45 

záujemcov o hranie pingpongu. Najväčšiu radosť z možnosti hrať mali deti, ich počet bol 18, 

samozrejme ich rodičia ako aj ďalší dospelí  v počte 17 a nechýbali ani  seniori v počte 10. 

Akcia bola úspešná  a stretla sa s veľmi dobrým hodnotením od   zúčastnených“  
V piatok popoludní a v sobotu dopoludnia sa v ZŠ Bruselská 18 konal zápis prvákov do školy. 

Je to škola, v ktorej pracuje úspešný krúžok a detský stolnotenisový klub KAC Jednota . Pri 

tejto príležitosti si deti aj rodičia mohli zahrať za stolom. Každé dieťa si odnieslo loptičku. 

Vyvrcholením oslavy stolného tenisu bol turnaj MČ Sídlisko Ťahanovce pre mužov, ženy, 

mládež a deti. Celkovo sa do projektu zapojilo 97 seniorov, 143 dospelých, 7 mládeže a 74 

detí. 



   Arcus                                                                               
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