
Záverečná správa z podujatia – IX.ročník 24hodinového stolnotenisového maratónu: 

22.-23.marca 2019 v Športovom klube Žarnovica – Sredisko paralypijskéj prípravy. 

Takmer 180 prezentovaných účastníkov už na tradičnom IX.ročníku podporilo 4 ročného 

nepočujúceho Jakubka a spoločne vyzbierali zatiaľ najvyššiu sumu 2100,-€. Všetci, ktorí prišli počas 

24-hodinového stolnotenisového maratónu do Športového klubu Žarnovica ukázali veľké srdce 

a záujem pomôcť. Stolný tenis sa opäť hral nepretržite aj za účasti zdravotne znevýhodnených 

reprezentantov SR a ukázalo sa, že je to hra, ktorá dokáže spájať a vytvárať výbornú atmosféru. 

Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí podporili našu akciu priamo finančne, alebo 

prostredníctvom tovaru na prípravu občerstvenia – COOP JEDNOTA ŽARNOVICA a TESCO STORES a.s. 

ŽARNOVICA. IX.ročník organizoval Športový klub Žarnovica v spolupráci so Slovenským 

paralympijským výborom a pod záštitou viceprimátorky mesta Žarnovica Ing. Aleny Kazimírovej.  

 

 

Foto č.1 – záverečná snímka po ukončení akcie 

Foto č.2 – odovzdávanie symbolického šeku a nazbieraná suma rodičom Jakubka 



Vzhľadom k tomu, že komisia SSTZ k žiadostiam na podporu akcíí k „Svetovému dňu stolného tenisu“ 

zasadala v termíne po uskutočnení našej akcie (28.03.2019), nemohli sme použiť Váš propagačný 

materiál (prišiel v priebehu prvého aprílového týždňa). Časť tričiek sme následne odovzdali 

najaktývnejším priaznivcom a podporovateľom nášho podujatia a máme dohodu so Základnou školou 

Andreja Kmeťa Žarnoivica a Špeciálnou školou Žarnovica o usporiadaní stolnotenisových tréningov 

v našom klube počas hodín telesnej výchovy. Na týchto hodinách budú najúspešnejší žiaci odmenení 

tričkami s logom „svetového dňa stolného tenisu“ a raketami. Stolnotenisové sieťky a loptičky budú 

použité počas priebehu 10.ročníka 24hodinového stolnotenisového maratónu v roku 2020 a počas 

ďalších podujatí na propagáciu stolného tenisu. Skutočnosť o podpore našej akcie zo strany SSTZ je 

v priestoroch ŠK Žarnovica a bude zverejnená aj na stránke www.skzaca.sk. V prípade možností sa 

pokúsime zorganizovať jubilejný 10 ročník maratónu v termíne „Svetového dňa stolného tenisu“, 

nakoľko sme v tomto termíne teraz ešte hrali záverečné kolo 3.ligy BB nebolo ho možné uskutočniť. 

Dovoľte nám ešte raz poďakovať za podporu a už teraz Vás pozvať na jubilejný X.ročník, ktorý 

budeme organizovať v Stredisku paralympijskéj prípravy v Žarnovici v roku 2020. 

 

V Žarnovici, 20.04.2019                                                                         Mgr. Ľuboš Dobrotka 

                                                                                                                   Štatutár ŠK Žarnovica 

 

http://www.skzaca.sk/

