
Stolný tenis do škôl 3.12.2018 

 

Hlavný koordinátor: JUDr. Daniel Fink 

Regionálny koordinátor pre Stredné Slovensko: Bc. Oliver Kovács 

Miestny koordinátor: RNDr. Andrej Jankech, PhD. 

 

Miesto konania: ZŠ Námestie mládeže Zvolen 

Cieľová skupina: deti 1. stupňa ZŠ, 1. a 2. ročník 

Harmonogram dňa: 2. a 3. vyučovacia hodina, žiaci 1. a 2. ročníkov, spolu 97 detí 

Program:  

• Exhibícia stolného tenisu za účasti Jaromíra Truksu, Nikoly Púchovanovej, Borisa Bartalského 

a Tomáša Boboka 

• Práca nôh na frekvenčnom rebríku 

• Nosenie loptičky na rakete do pripravenej krabice 

• Hádzanie stolnotenisovej loptičky na terč 

• Osmičkový beh okolo kužeľov 

• Hranie (odrážanie) loptičky za stolnotenisovým stolom 

• Hranie detí s ambasádormi podujatia 

Krátke zhodnotenie:  

Na úvod moderátor privítal hostí podujatia a organizátorov Mgr. Ľubica Tomčíková  – riaditeľka 

ZŠ Námestie mládeže Zvolen, Ing. Jaroslav Stehlík – viceprimátor mesta Zvolen, Jaromír Truksa – 

reprezentačný tréner mužov SR, Nikola Puchovanová – reprezentantka SR + absolventka danej ZŠ, Boris 

Bartalský – Zvolenčan, hráč 2. ligy, Tomáš Bobok – 11 ročný talentovaný hráč Podlavíc, Oliver Kovács 

(koordinátor podujatia za Stredoslovenský kraj – BB+ZA), Andrej Jankech (miestny koordinátor 

a predseda STO Slávia TU Zvolen). Úvodné príhovory mali riaditeľka ZŠ – o podpore športu na ZŠ, Oliver 

Kovács – o záujme SSTZ propagovať stolný tenis na ZŠ, Andrej Jankech – o novovzniknutom STO 

vrátane informácie o nábore nových detí do oddielu, viceprimátor – o záujme mesta, aby sa na školách 

deti venovali športu a pohybu ako takému. Po odovzdaní balíka pre ZŠ – nový stolnotenisový stôl, 

sieťka, rakety a loptičky sa začala moderovaná exhibícia hlavného ambasádora Truksu s hráčmi 

(Bartalský, Bobok a Puchovanová). Pod odborným dohľadom ďalej prebiehali aktivity detí na 5 

stanovištiach – frekvenčný rebrík, nosenie loptičky na rakete, hádzanie  loptičky na terč, osmičkový beh 

okolo kužeľov a hranie (odrážanie) loptičky za stolnotenisovým stolom. Zároveň mali deti možnosť 

počas aktivít na stanovištiach hrať na stole so stolnotenisovými ambasádormi podujatia. Po aktivitách 

boli deťom odovzdané balíčky od SSTZ (vo forme Mikulášskeho balíčka), diplom za účasť na podujatí, 

podpiskarta reprezentantky SR (Evy Ódorovej) a stolnotenisová omaľovánka. Na záver, na výzvu 

moderátora o záujme detí hrávať stolný tenis vyleteli takmer všetky ruky detí nahor. Celá akcia trvala 

cca 90 minút. 

 

 

18.12.2018, Zvolen                                                                                                                        Andrej Jankech 



Fotogaléria: 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


