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SToLNoTeNiSoVé KLuBy

Nadviazať na zlatú éru
humenského stolného tenisu
Tradícia súčasného humenského stolnotenisového klubu siaha do roku 1970, keď bola založená TJ Chemkostav. Jedným
zo spoluzakladateľov bol František Karandyšovský, ktorý sa následne počas takmer tridsiatich rokov zaslúžil o najväčšie klubové úspechy. Tento šport sa však v meste hrával už skôr, prvé zmienky sa datujú do polovice tridsiatych rokov
20. storočia. Tým skôr narodeným je určite známy turnaj pod názvom Cena Chemkostavu (bolo organizovaných celkovo
33 ročníkov), ktorý v súčasnosti nahradil Memoriál Františka Karandyšovského.
Medaily aj z majstrovsiev ČSSr
Pod názvom TJ chemkostav Humenné
(1970 – 1992) dosiahol klub historicky najväčšie úspechy, keď najmä v osemdesiatych rokoch 20. storočia dokázal vychovať
generáciu medailistov nielen z majstrovsiev Slovenska, ale ako jeden z mála klubov na východnom Slovensku má vo vitríne
aj medaily z majstrovsiev Československa
(M. Novák, 1986 – striebro v štvorhre,
B. Komjatová a J. Kovassyová – Mihaľovová,
1987, bronz v štvorhre). V tom čase bola
členská základňa taká veľká, že na niektoré
turnaje chodili žiaci aj vlastným autobusom.
Na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov 20. storočia v Humennom hrávali najvyššie slovenské súťaže ženy, juniori
a juniorky. V polovici deväťdesiatych rokov
20. storočia pôsobilo v klube v dlhodobých
súťažiach spolu až 15 družsiev, ženy reálne
bojovali o postup do medzinárodnej superligy. V dôsledku transformačných procesov
sa postupne menil názov a od roku 1993 až
dodnes klub pôsobí pod súčasným názvom
Športový klub stolného tenisu Humenné.
Súčasná vízia je viac ako jednoznačná
Po viacerých rokoch stagnácie si v klube stanovili za prioritný cieľ budovanie

a výchovu novej mládežnícke základne. Jej
výrazná absencia sa ukázala najmä v troch
sezónach 2011/2012 až 2013/2014, kedy
sa muži po dlhej dobe vráil do 1. ligy-východ. Vekovo starší hráči však už nedokázali držať krok s dorastajúcou generáciou
mladých kadetov a juniorov, ktorí pôsobili
takmer v každom íme súpera. Rozhodnuie venovať sa prioritne výchove mládeže
tak bolo len logickým dôsledkom tohto
dlhodobo neudržateľného stavu. V súčasnoi pôsobia v 2. až 5. lige štyri družstvá
mužov, druholigisi sú jedným z ašpirantov
na víťazstvo v súťaži.
S neustálou snahou napredovať
V súčasnej dobe klub pravidelne organizuje významné krajské a celoslovenské podujaia, posilňuje sa organizačne,
tréneri si systemaicky zvyšujú vzdelanie,
klub si vyškolil viac ako pätnásť vlastných
rozhodcov. Zástupcovia klubu získali zastúpenie v orgánoch stolnotenisového hnuia,
pripravujú sa iež rôzne akivity pre rodičov
a mládež (Mikuláš, spoločný turnaj rodičov a deí, atď.). Klub iež vydáva vlastné
propagačné materiály, veľkým prínosom
pri komunikácii s verejnosťou sa ukázala
kvalitná webová stránka. Viac ako 45 000

videní za posledný rok dodáva jej správcom
slušnú spätnú väzbu. Možno preto nikoho
neprekvapí, že takmer 90 plnohodnotných
článkov za jeden a pol roka prevádzky si čítajú priaznivci vďaka jazykovým mutáciám
na celom Slovensku ako aj v zahraničí.
Nezaspať na vavrínoch
Všetky realizované akivity však zároveň
vedenie klubu zaväzujú k ďalšej práci. Záväzok je o to väčší, keďže v lete 2017 získali
cenu primátorky za rozvoj športu a reprezentáciu mesta. cieľom je tak bezpochyby
nadviazať na dávnejšie úspechy zlatej éry
spred viac ako 25 rokov. V príprave je preto
viacero projektov, ktoré by mali stolný tenis
v regióne Horného Zemplína ešte viac spopularizovať a priviesť k stolom stále viac malých nádejí (napr. založenie Humenskej školskej stolnotenisovej ligy). Vedenie klubu si
však plne uvedomuje, že vychovať skutočne
dobrého stolného tenistu nie je ľahká úloha.
A aj keď itul majstra východného Slovenska
z kategórie najmladších žiakov získali Humenčania už v uplynulej sezóne, čiastočnú
spokojnosť bude možné vysloviť až po získaní medaily so slovenským leskom. Na tú si
však budú musieť nejaký čas počkať.
● text: Daniel Fink, foto: archív klubu

Slovenský pohár mládeže kategórie najmladších žiakov v humenskej Mestskej športovej hale a počas sviatku sv. Mikuláša v roku 2017

