Záverečná správa o realizácii projektu
Festival stolného tenisu v Humennom – 36 hodinový maratóm podujatí
pri príležitosti svetového dňa stolného tenisu
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Vecné zhodnotenie projektu
Projekt sa realizoval v meste Humenné, ZŠ Kudlovská Humenné. ŠKST Humenné v školskom roku
2018/2019 ŠKST Humenné v spolupráci s ZŠ Kudlovská plánuje zriadenie športovej triedy zameranej na
stolný tenis, aktivita slúžila aj ako náborová aktivita pre rodičov a detí do športovej triedy.
Plnenie cieľov projektu:
- ciele svetového dňa stolného tenisu, hrať stolný tenis pre zábavu, dôraz na zábavu
- úspešné spustenie projektu Humenskej školskej stolnotenisovej ligy
- úspešné zvýšenie mládežníckej základne ŠKST Humenné /nahlásili sa deti, ktoré už trénujú/
- úspešná prezentácia stolného tenisu pre rozličné cieľové skupiny /robot, výuka, fun stoly, ../
- úspešný nábor do športovej triedy /nahlásili sa viaceré deti, nábor stále prebieha/
- úspešné zapojenie viacerých cieľových skupín /seniori, zdravotne znevýhodnení, farníci, atď./
- integrácia znevýhodnených skupín, búranie bariér /žiaci zo špeciálnej ZŠ + rómska komunita/
- zvýšenie popularity stolného tenisu v regióne Horného Zemplína /mediálna propagácia/
- úspešná podpora zdravého štýlu života zapojením sa do aktivity trvajúcej aspoň 15 minút
Cieľové skupiny, priebeh podujatia:
Podujatia sa zúčastnili viaceré skupiny osôb, ktorým bol projekt určený
1/ Predškoláci: prezentačné akcie počas celého podujatia
2/ Školopovinné deti na základných školách – 1. kolo humenskej školskej ligy /jednotlivci + družstvá/
3/ Farníci z jednotlivých cirkevných farností: zrealizovaný farský turnaj farníkov z viacerých farností
4/ Dôchodcovia: zrealizovaný turnaj seniorov + voľná hra
5/ Registrovaní hráči stolného tenisu: zorganizovaný nočný turnaj pre registrovaných hráčov
6/ Rodičia a deti /starí rodičia a deti/: zorganizovaný turnaj rodičov a detí
7/ Zdravotne znevýhodnení: prezentácia štolného tenisu žiakom špeciálnej ZŠ na Komenského ulici
8/ Marginalizované skupiny: prezentácia a aktívne zapojenie detí z OZ róm podskalky v Humennom
9/ „Každý“ záujemca o stolný tenis – počas celého podujtaia si mal možnosť zahrať každý kto prišiel
Celkový odhadovaný počet osôb zapojených do aktivity vo všetkých skupinách: 500
Sprievodné podujatia:
Maľovanie obrovskej stolnotenisovej rakety
- každý kto prejavil záujem si mohol vymaľovať časť obrovskej rakety
- obria raketa tvorí súčasť vstupných priestorov do telocvične na ZŠ Kudlovská
Prezentácia publikačnej činnosti ŠKST Humenné a SSTZ
- prezentácia klubových materiálov: bulletiny, história klubu, ukážka klubovej kroniky
/materiály boli rozdávané zadarmo v rámci propagácie stolného tenisu/
- prezentácia SSTZ: nástenný kalendár SSTZ, časopis stolný tenis, rôzne knižné publikácie
Hra na farebných midi a mini stoloch
- boli zakúpené mini fun stoly, na ktorých si mali možnosť počas celého priebehu účastníci zahrať
- k dispozícii bol neprtetržite robot, kde si každý mohol vyskúšať hru s ním
Bezplatná výučba stolného tenisu kvalifikovanými trénermi
- trénerka stzolného tenisu viacerým, najmä deťom pomáhala v inštruktáži a hre

- mládež klubu sparingovala najmä dôchodcov aako aj farníkov
Tričká s logom svetového dňa
- bolo rozdaných 100 tričiek s logom svetového dňa stolného tenisu /víťazi, dobrovoľníci, deti, .../
ŠKST Humenné v spolupráci so ZŠ Kudlovská do posujatia zapojilo celkom asi 20 členný organizačný tím
/rodičia mládeže, hráči, tréneri, mládež klubu, personálna výpomoc školy/. Pedadgogický dozor
jednotlivých skupín /špeciálna ZŠ, OZ róm, atď/ si zabezpečovali tieto subjekty svojími zamestnancami.
Prínosy projektu:
Naplnenie očakávaných aktivít ako spustenie školskej ligy, zvýšenie popularizácie stolného tenisu v
danom regióne, vyvolenaie záujmu o stolný tenis o mladých nádejí. Zakúpený materiál – fun stoly – bude
navyše používaný na prezentácieu stoného tenisu v nasledujúcom období. Pripravené prezentačné
materiály, ktoré sa rozdávali zadarmo prispejú k väčšej propagácie športu. Každý účastník podujatia
obdržal Účastnícky diplom vypísaný na jeho meno, čo prispelo aj k motivácii hrať stolný tenis aj v
budúcnosti najmä u najmenších
Časový harmonogram podujatia:
Plánovaný časový harmonogram podujatia bol dodržaný, s výnimkou malého prestoja v nočných
hodinách v noci zo 6.4. na 7.4. Festival bol slávnostne otvorený za účasti vedenia mesta Humenné.
Ukončený bol cca o 18.00 hod. Festival prebehol v tomto časovom harmonograme
6. apríl 2018 /piatok/

- 08.30 hod. - Slávnostné otvorenie festivalu, príhovory
- 09.00 hod. - 1. kolo Humenskej školskej stolnotenisovej ligy
- 14.00 hod. - Stolnotenisový turnaj dôchodcovkých jednôt Humenné
- 19.00 hod. - Ekumenický stolnotenisový turnaj farností v Humennom
- 23.00 hod. - Hlavná súťaž registrovaných hráčov bez obmedzenia
Prezentácia stolného tenisu predškolákom /malá telocvičňa/
Stolný tenis pre verejnosť až do konca podujatia - open /malá telocvičňa/

7. apríl 2018 /sobota/

- 09.00 hod. - 13.00 hod. - 16.00 hod. - 18.00 hod. -

Stolnotenisový turnaj rodičov a detí
podpora športových aktivít zdravotne znevýhodnených skupín
/táto aktivita prebehala 6.4. dopoludnia/
Stolný tenis očami rómov
Ukončenie festivalu

II.

Mediálna propagácia projektu, ďalšie povinnosti

a/

Základná fotodokumentácia realizácie projektu sa nachádza na webovej stránke klubu
www.sksthe.sk. Vzhľadom na veľký rozsah realizovaných aktivít sú jednotlivé galérie spracovávané a
uverejňované postupne. Videoprezentácia z podujatia je uverejnená rovnakjo na webovej stránke
klubu vrátane dvoch reportáži z HNTV.

b/

V súlade s podmienkami výzvy a usmerneniami k nej, je Prijímateľ povinný zabezpečiť pred
realizáciou projektu /napr. informácia o projekte v miestnej tlači, miestnej TV atď./ ako aj po
realizácii /napr. uverejnenie fotodokumentácia, video, článok o podujatí/ príslušnú mediálnu
propagáciu v miestnych alebo regionálnych médiách o realizovaných aktivitách.
Mediálna propagácia podujatia pred podujatím:
- Humenská televízia – reportáž v HNTV
https://youtu.be/ICwOuTDbiSQ?list=PLwq86Wppaud1FgfrKuignv6UWd8rKullE
- Rádio Regina východ– online vstup JUDr. Fink pred podujatím cca 8.30 hod dňa 6.4.2018
- webová stránka sksthe.sk – dlhodoboa pred podujatím pozvánka
https://www.sksthe.sk/sstz-sa-v-roku-2018-zapoji-do-svetoveho-dna-stolneho-tenisu/
- www.zemplincanonline.sk – pozvánka pred podujatím

http://www.zemplincanonline.sk/sk/aktualne/sport/v-humennom-planuju-festival-stolneho-tenisu---36-hodinovy-maraton-podujati/

Mediálna propagácia podujatia po podujatí:
- Humenská televízia – reportáž v HNTV
https://youtu.be/YlR5CeRXcoY?list=PLwq86Wppaud1FgfrKuignv6UWd8rKullE
- Rádio Regina východ– sumárna reportáž medzi 14.15 – 14.50 dňa 10.4.2018
- webová stránka sksthe.sk – články po podujatí 2x /ďalšie sú v príprave/
https://www.sksthe.sk/festival-stolneho-tenisu-ukazal-ze-zaujem-ludi-o-sport-sa-neustale-zvysuje/
https://www.sksthe.sk/spustili-sme-projekt-humenskej-skolskej-stolnotenisovej-ligy-vysledky-1-kola/
- oficiálna webová stránka mesta Humenné – humenne.sk – počas podujatia
https://www.humenne.sk/Aktuality-a-oznamy/Odstartoval-36-hodinovy-maraton-stolneho-tenisu/
- HNTV zároveň priebežne nahrávala z jednotlivých čiastových podujatí.
- fotogalérie podujatia sú súčasťou zverejnených článkov /postupna sa budú tiež dopĺňať/
c/

- vyúčtovanie projektu v orginálnom vyhotovení zaslané poštou 20.04.2018 /Černeockého 6, BA/
- vyúčtovanie projektu zaslané zároveň e-mailom dňa 20.04.2018 na adresy:
marketing@sstz.sk, sstz5@sstz.sk sstz3@sstz.sk

III.

Finančné zhodnotenie projektu
Prijímateľ predkladá listiny preukazujúce účel použitia príspevku /jednoltivé faktúry/. Všetky tovary
a služby zakúpené z projektu sú súčasťou zverejnenej fotodokumentácie na stránke www.sksthe.sk,
kde sú zverejnené aj propagačné materiály v elektronickej podobe. To sa týka aj fotodokumentácie
fun stolov, tričiek s logom svetového dňa a všetkých propagačných materiálov klubu k tomuto dňu.
BEŽNÉ VÝDAVKY: výdavky za tovary a služby spojené s realizáciou projektu:
Výdavky Položka:
Počet ks
Fun stoly 1x JOOLA Midsize, 2x JOOLA Mini table
3
Tričká pre účastníkov s logom svetového dňa stolného tenisu
100
Tlačoviny – účastnícke diplomy 500 ks, diplomy pre umiestnenie
v súťaži, ďalší prezentačný materiál klubu k svetovému dňu,
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY:
VLASTNÉ ZDROJE: spojené s realizáciou projektu
/zabezpečené svojpomocne alebo z vlastných zdrojov klubu/
Výdavky, Položka:
strava organizátorov a dobrovoľníkov
ďalšie organizačné náklady /minerálka, káva, čaj, atď./
mediálne zabezpečenie aktivít podujatia /letáky, HNTV, rádio/
prenájom telocvične na 36 hodín
pitný režim pre účastníkov – 1.000 ks 0,5l fliaš minerálky
vyhotovenie obrovskej stolnotensisovej rakety cca 2,5x1,5 m
kompletné potreby na vymaľovanie rakety /farby, štetce, atď/
SPOLU VÝDAVKY:

V Humennom, dňa 20.04.2018
...................................................
Ing. Anton Pavlotty
predseda klubu ŠKST Humenné

Faktúra
180104
20180772
23/03/18
VAT

Suma v €
234,00
500,00
369,00
1103,00

