
Záverečná správa 

O vyhodnotení projektu  

Svetový deň stolného tenisu 2019 

STK TRAKOVICE 

Náš klub STK Trakovice sa zapojil aj tento rok do projektu Svetový deň stolného tenisu 2019 
(World table tennis day 2019). Po prípravách na projekt (v telocvični sme rozložili stoly 
a steny sme ozdobili plagátmi o WTTD), sme začali skoro ráno 5. apríla 2019 o 7:30 
v telocvični ZŠ s MŠ Trakovice (naša škola začína vyučovanie o 7:30 a nie o 8:00 ako väčšina 
škôl). Pripravili sme stoly na stolný tenis a požičali žiakom loptičky a rakety (niektorí žiaci si 
priniesli z domu vlastné rakety). Počas 6 vyučovacích hodín žiaci na hodinách Telesnej 
a športovej výchovy (TSV) hrali stolný tenis. Projekt – WTTD bol vhodnou príležitosťou na 
reklamu a propagáciu stolného tenisu u mladých ľudí. Naši žiaci sa do projektu zapojili 
s chuťou a zahrali si či už dvojhra, štvorhry alebo kolotoč. Stolný tenis sme hrali 6 
vyučovacích hodín. Deťom sme rozdali propagačné letáčiky o WTTD, ktoré nám zaslal SSTZ.                                                                                                                                               
V sobotu 6. apríla 2019 sme zorganizovali stolno-tenisový turnaj. Turnaja sa zúčastnilo                 
35 registrovaných aj neregistrovaných hráčov (32 mužov a 3 ženy) z 13 miest a obcí 
(Trakovice, Jaslovské Bohunice, Bučany, Hlohovec, Bratislava, Kočín-Lančár, Trnava, Modra, 
Pastuchov, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Sasinkovo a Zeleneč). Turnaj sa hral najprv                 
v 4. a 5-členných skupinách a potom vylučovacím KO systémom. Turnaj celkovo vyhral 
Tomáš Lukáč, hráč domáceho STK Trakovice. Po boji v základných skupinách postúpili prví                  
2 hráči z každej skupiny (celkom 16 hráčov): Schmidt, E. Klaučo, Bašovská, Boris, P. Chnapko, 
Mosnák, Drgoň, Lukačovič, Gajdoš, Baranovič, Mihočka, Ušák, Šúpala, Lukáč, Chudý a Čierny.                                                                                                                                                              
Nasledoval vylučovací K.O. systém, ktorý priniesol tieto konečné výsledky: 
Celkové poradie: 
1. Tomáš Lukáč - STK Trakovice 
2. Ľudovít Boris – OSTK Bučany  
3. Miroslav Mosnák – STO Sasinkovo 
4. Radovan Mihočka – STO Sasinkovo 
Najlepší hráči boli odmenení medailou, diplomom a cenou. Každý účastník dostal účastnícke 
tričko WTTD od SSTZ a občerstvenie, ktoré zabezpečil STK Trakovice. 

Fotogaléria: Facebook 
https://www.facebook.com/pg/stktrakovice/photos/?tab=album&album_id=3151789628180617 

Projekt môžeme celkovo vyhodnotiť ako úspešný. Väčšina aktivít, ktoré sme si naplánovali, 

sme aj naplnili. Snažili sme sa urobiť reklamu pre stolný tenis a osloviť čo najviac ľudí (deti a 

rodičia) v našej obci Trakovice. A o našom projekte vedia nielen v Trakoviciach, ale aj širšom 

okolí. Celkovo sa do projektu zapojilo asi 190 ľudí (asi 150 detí a 40 dospelých – hráči STK 

Trakovice, učitelia a rodičia). Všetkým, ktorí participovali na tomto projekte ďakujeme 

a tešíme sa o rok na WTTD 2020.    

 

Trakovice, 8. 4. 2019                          Bystrík Tupý, predseda STK Trakovice 
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