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Pri príležitosti Svetového dňa stolného tenisu sa TJ SAAG Šahy zapojilo do projektu SSTZ pod názvom 

„Poď si to s nami vyskúšať“. Podujatie sa uskutočnilo 5.4.2019 v telocvični základných škôl J. 

Kráľa a L. Pongrácza s VJM na Mládežníckej ulici v Šahách. Za pomoci Mesta Šahy, 

Olympijského klubu A. Szokolyiho Šahy zorganizoval náš stolnotenisový klub poldňovú oslavu 

na propagáciu a zviditeľnenie stolného tenisu v našom meste a okolí. Akcie sa zúčastnili hráči 

TJ SAAG Šahy, primátor mesta Šahy Štefan Gregor, riaditelia oboch základných škôl Zsolt 

Bóna a Jozef Šuchter, predseda Olympijského klubu A. Szokolyiho František Révész, autor 

knihy a hráč Levíc Rudolf Székely, členovia Denného centra seniorov a hlavne tí, pre ktorých 

sa toto podujatie v prvom rade usporiadalo – DETI a MLÁDEŽ.  

Po zahájení a vernisáži výstavy detských prác sme ponúkli stolnotenisovú raketu „do ruky“ 

primátorovi mesta, ktorý ňou neohrdol a vydržal s vybranými mladými nadšencami tohto 

krásneho športu odohrať 30 minút. Medzitým sa svojej rakety chytil aj riaditeľ školy, nakoľko 

záujem zahrať si s primátorom, resp. riaditeľom narastal. Po tomto zahájení ukázali hráči TJ 

SAAG ako sa má správne držať raketa, základné údery z forhendu aj backhandu. Po týchto 

ukážkach sme si s nimi priamo pri stoloch aj zahrali. Neskôr Rudolf Székely pútavou formou 

predstavil knihu s názvom „Môj tanec so stolnotenisovou loptičkou“, kde spracoval skoro 

jeho storočnú históriu v našom okrese Levice. V neposlednom rade si s ním aj zahrali. Po 

besede prišli na rad rôzne súťažno-zábavné aktivity s najmenšou loptičkou, kde najšikovnejší 

získavali vecné ceny získané od Slovenského stolnotenisového zväzu – tričká, rakety 

a loptičky. Najväčší úspech mal „kolotoč“, kde sme absolvovali množstvo opakovaní. Po 

besede s paralympijským víťazom z Atén 2004 Ladislavom Gáspárom si s ním, jeho synom 

a členmi Denné centra seniorov (so starými rodičmi, babičkami) znovu mohli zahrať. Na záver 

sme ocenili aj najlepšie práce k EYOF 2019. 

Záver: Podujatie bolo propagované na stránkach mesta Šahy, NSK, ZŠ v pôsobnosti mesta Šahy, 

v mestskom rozhlase, na plagátoch v meste, takže sme boli prekvapení jeho záujmom, keďže 

v telocvični sa vystriedalo cca. 250, dúfajme že prívržencov stolného tenisu. Zamerali sme sa 

hlavne na mladšiu generáciu, takže ich ozajstnú lásku k stolnému tenisu uvidíme približne 

v septembri, odkedy sme sa dohodli s kompetetnými , po menších úpravách ,o využívaní 

telocvične na ZŠ v prvom rade na stolný tenis (tréningy a zápasy TJ SAAG a aj stolnotenisový 

krúžok na školách). Ďakujeme za podporu SSTZ , ostatným spoluorganizátorom a pevne 

verím, že aj v budúcom roku sa stretneme pri podobných stolnotenisových podujatiach. 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/341959425819678/ 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2668369016512029&type=3 

https://felvidek.ma/2019/04/az-asztalitenisz-erot-ad-az-elethez/?fbclid=IwAR1bDNiyuoXJuwD-

vN6mHQB4L4LAMCcMZhpkebcsM1AC7gPKi3rCvnX233g 
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Spracoval Ladislav Gáspár – predseda stolnotenisového oddielu TJ SAAG Šahy 


