
Záverečná správa 

o projekte Stolný tenis pre všetky generácie, konanom 5. apríla 2019 vo Svätom Jure 

pri príležitosti Svetového dňa stolného tenisu 

 

Stolnotenisový oddiel Svätý Jur sa zapojil do projektu k Svetovému dňu stolného 

tenisu na výzvu SSTZ na rok 2019 už po druhý raz pod názvom Stolný tenis pre všetky 

generácie. Aktivity ku SDST zorganizoval STO v piatok 5. apríla 2019 v čase od 15.00  do 

19.30 vzhľadom na svoje možnosti v telocvični ZŠ, Kollárova 2 vo Svätom Jure . 

Propagáciu akcie urobil STO Svätý Jur prostredníctvom mestských novín „Svätojurské 

ohlasy“, letáčikmi pre rodičov a susedov, ktoré dostali deti, oznamom na výročnej schôdzi 

JDS vo Svätom Jure a akciu okrem toho ústne propagovali členovia STO aj na svojich 

pracoviskách v Bratislave a v okolí.  

STO mal na SDST k dispozícii 7 stolov, z toho jeden stôl len na hru 

s pingpongovým robotom. Prvé dve hodiny (15.00 – 17.00) patrili deťom, ktoré súťažili:  

- kto najdlhšie vydrží pinkať loptičkou na forhandovej strane (rekord u chlapcov bol 

546 úderov, u dievčat 465); 

- v štafetovom behu s loptičkou na rakete; 

- v slalome pomedzi farebné kužele, komu nespadne pri pinkaní loptička od štartu po 

métu a späť; 

- ktorá dvojica vydrží najdlhšie pinkať na stole, aby jej nespadla loptička. 

Za odmenu dostávali nielen sladkosti, ale aj tričká so znakom WTTD. 

Po 17.00 hodine začali prichádzať z práce aj dospelí, starí rodičia detí  a 

dôchodcovia. Veľkú zábavu si užili najmä zmiešané skupiny pri „kolotoči“, v ktorých sa 

bavili detí na tom, ako preháňajú dospelých okolo stola. Mimoriadny záujem bol 

o pingpongového robota Robopong, a to  nielen zo strany detí, ale aj dospelých. Vďaka 

dvom baleniam stolnotenisových loptičiek, ktoré dostal STO Svätý Jur na SDST od SSTZ, 

bola hra s robotom veľmi intenzívna a zaujímavá, lebo sa dali nastaviť rôzne stupne 

náročnosti a rýchlosti.  

SDST vo Svätom Jure sa zúčastnilo 86 ľudí, z toho 44 detí a 42 dospelých. U detí 

bol o akciu väčší záujem zo strany dievčat, ktorých prišlo 24, kým chlapcov „len“ 20. 

U dospelých bolo naopak viac mužov ako žien - 24 : 18. Celkovo prišlo na SDST 42 

dievčat a žien a 44 chlapcov a mužov. Medzi deťmi bolo aj 6 detí v predškolskom veku, 

ktoré sa hrali s raketou a loptičkou svojským spôsobom a medzi dospelými bolo 7 

dôchodcov, ktorí prišli povzbudiť svoje vnúčatá, alebo jednoducho zahrať si. Ústna 

propagácia o SDST vo Svätom Jure mala odozvu v podobe účasti 6 ľudí z okolia Jura 

(Slovenský Grob, Limbach, Pezinok, Bratislava-Rača) a 2 zahraničných návštevníkov – 

jedného Španiela a jednej Číňanky. 

Každý účastník dostal propagačný materiál zo SSTZ, zvyšný materiál sa 

postupne rozdá deťom v škole a v okolí. Veľké tričká venoval STO v prvom rade 

rodičom, ktorí pomáhajú detskému oddielu STO. Rakety a sieťky, ktoré STO dostal od 



SSTZ, bude využívať hlavne pri tréningu detí a potenciálnych záujemcoch o stolný 

tenis vo voľnom čase.  

Akcia splnila očakávania organizátorov. Dostali do pohybu veľa dospelých 

a detí, ktorým sa páčila neorganizovaná voľná zábava pri stole a hra s robotom. Hlavne 

rodičia a starí rodičia vysoko hodnotili zábavný charakter akcie. Niekoľko účastníkov 

sa zaujímalo, či si môžu prísť zahrať aj inokedy, čo bolo jedným z cieľov projektu, aby 

sme vzbudili záujem o  stolný tenis aj u  širšej verejnosti. Navyše STO získal jedného 

nového hráča pre svoje ligové družstvá. 

 

Info o akcii k SDST na web stránke mesta Svätý Jur 

https://sites.google.com/site/svatyjurstolnytenis/home 

Atmosféra Stolný tenis pre všetky generácie  zachytená na  

 MOV_0181.mp4 

 

Prílohy: fotografie zo SDST 2019 

   Svätojurské ohlasy 

 

Vo Svätom Jure, dňa 18.04.2019 

Správu predkladá: Andreja Vidová, garant projektu         

Správu schválil výbor STO Svätý Jur dňa 16.4.2019   

https://sites.google.com/site/svatyjurstolnytenis/home
https://drive.google.com/file/d/1sCMvZoMqe9CBlivlX1Wb6mlorKL40H04/view?usp=sharing_eil&ts=5caa3ca1






















 


