
Humenčania sa aj tento rok 
zapojili do aktivít 
Svetového dňa stolného tenisu
Jednýn  z  úspešných  žiadateľov  zapojených  do  Výzvy  vypísanej  SSTZ,  ktorá  napomohla  pri 
zorganizovaní aktivít a celkovej popularizácii stolného tenisu pri príležitosti Svetového dňa stolného 
tenisu /WTTD/ bolo aj ŠKST Humenné. V rámci popularizačných aktivít s cieľom zapojiť do tejto 
aktivity  ľudí,  ktorí  zvyčajne  stolný  tenis  nehrávajú,  a  samozrejme  pritiahnuť  k  stolom  nových 
hráčov, ktorí by sa stolnému tenisu do budúcnosti možno aj venovali.

Popularizácia stolného tenisu
ŠKST Humenné preto už deň vopred, v piatok dňa 5.apríla zorganizoval viacero plánovaných aktivít, 
ktorých cieľom je napomôcť pri popularizácii stoloného tenisu. Dve telocvične na ZŠ Kudlovská v 
Humennom tak boli  od rána k dispozícii  každému záujemcovi o stolný tenis. Vopred plánované 
aktivity v rámci oficiálneho programu prebehli vo veľkej telocvični, malá telocvičňa bola k dispozícii  
nonstop pre  každého,  kto  mal  záujem si  stolný  tenis  zahrať.  Všetkým záujemcom pritom bolo 
poskytnuté  aj  príslušné  vybavenie  ako  stolnotenisové  rakety,  loptičky,  víťazi  v  jednotlivých 
kategóriách obdržali aj tričká s oficiálnym logom svetového dňa stolného tenisu. Počas podujatia 
bolo  k  dispozícii  sedem súťažných  stolnotenisových  stolov  plus  tri  mini  a  midi  fun  stoly.  Pred 
telocvičnou v areáli stoly boli v prípade priaznivého počasia pripravené aj dve outdoorové stoly. 
Aktivity sa realizovali podľa plánovaného programu takto:

Veľká telocvičňa
08.45 hod. - Slávnostné otvorenie
09.00 hod. - Humenská školská stolnotenisová liga /3. kolo/
14.00 hod. - Otvorený stolnotenisový turnaj seniorov mesta Humenné
19.00 hod. - Ekumenický stolnotenisový turnaj farností mesta Humenné
22.00 hod. - Hlavná súťaž registrovaných hráčov bez obmedzenia
Malá telocvičňa
10.00 hod. - Prezentácia stolného tenisu predškolákom a školskej mládeži
14.00 hod. - Podpora športových aktivít zdravotne znevýhodnených a marginalizovaných skupín

Z hľadiska plánovaných aktivít sa v menšom meradle uskutočnil ekumenický stolnotenisový turnaj, 
keďže v danom čase sa cirkevná obec pripravovala na najväčší  kresťanský sviatok v roku veľkú 
noc /bohoslužhy, spovede, atď./. Z tohto dôvodu bude preto táto aktivita do budúcna na zváženie, 
resp. jej organizovanie treba uskutočniť v inom termíne. Z dôvodu nezáujmu sa neuskutočnila ani 
súťaž registrovaných hráčov v nočných hodinách. Podujatie však celkovo splnilo očakávanie, stolný 
tenis bol prezentovaný vo viacerých lokálnych médiách, napr. reportáž Humenskej televízie, či na 
oficiálnej webovej stránke mesta Humenné. Opäť sa tak stolný tenis o niečo spopularizoval a tieto 
aktivity  priniesli  aj  sekundárny  efekt  v  podobe  nových  mladých  nádejí  prihlásených  do 
stolnotenisového krúžku.

Ďalšie info v médiách
oficiálna webová stránka mesta Humenné
https://www.humenne.sk/Aktuality-a-oznamy/Svetovy-den-stolneho-tenisu-2019/
Humenská televízia – športové správy zo dňa 11.04.2019  
https://www.youtube.com/watch?v=HdctQEvJnHU&list=PLwq86Wppaud1FgfrKuignv6UWd8rKullE&index=5
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