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Správa 

Projektu „Príď a hraj stolný tenis“   

Stolnotenisový oddiel TJ Lokomotíva Vrútky pri príležitosti svetového dňa stolného tenisu 

zrealizoval schválený projekt SSTZ Bratislava pod názvom „Príď a hraj stolný tenis“  

Celá akcia sa niesla v duchu radosti, zábavy a potešenia z pohybu a hlavne z hry stolného 

tenisu. Na našom  projekte sa zúčastnili ľudia rôzneho veku, pohlavia, schopností a fyzickej 

zdatnosti.  

V sprievodných akciách počas týždňa sme mali možnosť vidieť hrať deti s rodičmi a starými 

rodičmi. Všetkých spájala rovnaká myšlienka, zahrať si stolný tenis pre radosť, potešenie 

a zábavu. Akcie sa konali: 

 3. 4. 2018 utorok od 15.00 do 16.30 Telocvičňa ZŠ H. Zelinovej Vrútky 

 4. 4. 2018 streda  od 17.30 do 20.00 Telocvičňa ZŠ J. V. Dolinského Martin 8 

 5. 4. 2018 štvrtok od 15.30 do 17.30 Telocvičňa ZŠ H. Zelinovej Vrútky 

Počet športujúcich osôb bol 97. 

Hlavná akcia k svetovému dňu stolného tenisu sa konala: 

 6. 4. 2018 piatok od 7.45 do 13.30 Telocvičňa ZŠ H. Zelinovej Vrútky.  

Išlo o alternatívne vyučovanie hodín telesnej výchovy žiakov I. a II. stupňa so zameraním na 

stolný tenis. Na obvodových stenách telocvične boli umiestnené  reklamné a propagačné 

materiály o stolnom tenise (nácvik, rozvoj a zdokonaľovanie hry stolného tenisu). Veľkú 

pozornosť deti venovali obrázkom (z kalendára 2018) našich  reprezentantov. 

 Priestor telocvične bol rozdelený na päť stanovíšť.  

 Stanovište na kondičné cvičenie 

 Stanovište na koordinačné cvičenie 

 Stanovište na testovanie 

 Stanovište na nácvik hernej činnosti – trenažér 

 Stanovište na samotnú herňu činnosť – stolnotenisové stoly, rakety, loptičky 

Počas vyučovacích hodín  boli žiaci  oboznámení so základmi stolnotenisového tréningu ako 

aj samotnej hry. Kruhovou formou si vyskúšali všetky stanovišťa. Každé jedno stanovište bolo 

pre nich zaujímavé a niečo nové. Veľkú zábavu im priniesli koordinačné cvičenia, chytanie 

loptičky do kužeľov. Na testovacom zasa chytanie padajúcej tyče. Veľkú zábavu im priniesla 

hra na trenažéry ako aj vlastná hra na stoloch. Počas hodiny mali možnosť vidieť cez 

projekciu ukážky vrcholového stolného tenisu. Z reproduktorov sa počas prestávok púšťala 

veselá hudba, na ktorú si viaceré deti s radosťou zatancovali. Obohatením akcie boli pestré 



exhibičné ukážky v podaní našich dvoch mladých úspešných hráčov, Martina Ďanovského 

a Mareka Tuturu.  Práve Martin Ďanovský odchovanec TJ Lokomotíva Vrútky sa môže stať 

pre väčšinu detí vzorom, keď sám začínal so stolným tenisom ako žiak prvej triedy  ZŠ. 

Podujatie prišli podporiť aj vybrané deti zo Základnej školy J. V. Dolinského, Martin 8 a deti 

zo Základnej školy M. R. Štefánika Vrútky. Na podujatí vystupovalo množstvo detí z krúžkov 

stolného tenisu, prípravky ako aj nádejné talenty z TJ Lokomotíva Vrútky.  Animátori 

a a učitelia telesnej výchovy vystupovali v jednotných tričkách  potlačené logom  svetového 

dňa stolného tenisu,  SSTZ a stolnotenisového oddielu TJ Lokomotíva Vrútky.   

Jednotliví pedagógovia vysoko hodnotili priebeh alternatívneho vyučovania hodín telesnej 

výchovy. Veľkú spontánnu a úprimnú radosť z hry stolného tenisu prejavili samotné deti. 

Aktívne a prirodzené sa zapájali do všetkých pohybových činnosti.  Veľké poďakovanie patrí 

pani riaditeľke ZŠ H. Zelinovej PaeeDr. Milene Demkovej a jej zástupcov z I. a II. stupňa Mgr. 

Jane Šugárovej a Mgr. Mariánovi Kráľovi za aktívnu podporu celého vydareného podujatia 

a za ich osobnú účasť. Za svoj aktívny prístup veľké poďakovanie patrí aj učiteľkám telocviku 

Mgr. Marianne Ruttkayovej a Mgr. Slavomíre Koplovej vrátane všetkým pedagógom, ktorí sa 

zúčastnili so svojimi žiakmi týchto hodín telesnej výchovy.  Potešiteľné bolo, že stolný tenis si 

zahrali okrem detí aj zamestnanci školy. Zástupca riaditeľky Mgr. Kráľ si schuti zahral 

s viacerými žiakmi a miesto jednej hodiny mali dvojhodinovku telesnej výchovy.  Počas 

podujatia sa podávalo občerstvenie, ovocie, dobošky, minerálka, káva. Jednotliví aktéri 

obdržali vecné darčeky, tričká, knižky, perá... Všetci účastníci dostali loptičku, aby im 

pripomínala túto akciu, aby si mohli doma len tak pinkať, resp. aby sa vrátili opäť si zahrať 

stolný tenis. Netradičné športové dopoludnie prišla natočiť pre regionálne vysielanie TV 

Turiec. Reportáž bola vysielaná v televízii dňa 11. 4. 2018 a v súčasnosti je dostupná na 

YUTUBE.  

Počet športujúcich osôb bol cca 250.  

Celkovo sa na podujatiach  v rámci celého projektu zúčastnilo  cca 350 športujúcich osôb. 

Projekt  podporili :  

 Základná škola Hany Zelinovej, Ul. Čachovský rad 34, Vrútky 
 Základná škola, Ul. J. V. Dolinského 2, Martin 8 
 Spojená škola, o. z. Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 1, Vrútky 
 SSTZ Bratislava 
 TJ LOKOMOTÍVA VRÚTKY 
 Mesto Vrútky 
 ENERGOCENTRUM VRÚTKY 
 Olympijský klub Turiec 
 TV Turiec 

 
 
 
 



Náklady projektu:  
 

 Finančný príspevok zo SSTZ Bratislava –  900 EUR 
 Vlastné zdroje TJ Lokomotíva Vrútky    -    553,28 EUR 
 Iné zdroje (dary, sponzorské...)              -    509,96 EUR 
 Celkové náklady projektu                         - 1 963,24 EUR    

 

Propagácia pred realizáciou:  

Plagátmi: Príloha č.1 

Plagáty boli umiestnené  u všetkých podporovateľov projektu formou vývesky (skrinka, 

nástenka,  WWW stránka.  Rovnako aj u športových zväzov krajského stolnotenisového zväzu 

Žilina a Oblastného stolnotenisového zväzu Martin, viď. Príloha č.2  

Fotodokumentácia: Príloha č.3 

Propagácia po realizácií: TV Turiec, kliknutím na odkaz – prehrať TV vysielanie 

https://www.youtube.com/watch?v=_GyzRvgLo8M 

Na záver môžeme konštatovať, že akcia v plnom rozsahu splnila účel, aj vďaka finančnej 

podpore SSTZ Bratislava, ktorý spolufinancoval tento úspešný projekt. Veľkým pozitívom 

celej akcie bolo, že deti prejavili  veľké nadšenie a záujem venovať sa tomuto športu častejšie 

ako doteraz.  Organizátorovi, celému  organizačnému tímu a všetkým účastníkom  patrí 

vysvedčenie s veľkou jednotkou.  

 

 

 

 

 

 

 

Vo Vrútkach dňa 20. 4. 2018                                                   Bc. Rudolf Bukovinský 

          predseda TJ Lokomotíva Vrútky 

 



Príloha č.1 

 



Príloha č.2 

TJ Lokomotíva Vrútky 

******************************************************** ********** 

 

 
   

 

KSTZ Žilina  

 

Novinky 
04.04.2018 07:15  

Deň stolného tenisu - VRÚTKY 

Stolnotenisový oddiel Lokomotíva Vrútky sa zapája do Svetového dňa stolného tenisu, ktorý sa 

uskutoční 6.4.2018 od 7:45 v Základnej škole Hany Zelinovej vo Vrútkach.  Všetky podrobnosti 

nájdete  TU  

Viac tu: https://kstzza.webnode.sk/ 



Oblastný stolnotenisový zväz Martin 
 

 
 
Viac tu: https://obstzmartin.webnode.sk/ 
 

Svetový deň stolného tenisu - Vrútky  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základná škola H. Zelinovej 
 

Základná škola Hany Zelinovej 

Vitajte na stránkach našej školy 

Novinky 
 
 
 
 

Svetový deň stolného tenisu na našej škole!

 
 



Príloha č.3 

 

 

 



 

















 









 


