Správa
o projekte Stolný tenis pre všetky generácie, konanom pri príležitosti Svetového dňa stolného tenisu
dňa 6. apríla 2018 v telocvični ZŠ vo Svätom Jure
Po schválení finančnej podpory vo výške 500 Eur pre STO Svätý Jur zo strany SSTZ na projekt Stolný
tenis pre všetky generácie ku Svetovému dňu stolného tenisu pracoval organizačný výbor (OV) v zložení
Andreja Vidová (garant projektu), Richard Turian (predseda STO), Karol Antal, Dana Löwyová a Matúš Jedlička
podľa vopred vypracovaného harmonogramu úloh, v ktorom OV už len upresnil termíny na jednotlivé úlohy
pre členov OV. Najdôležitejšia bola propagácia akcie, ktorú členovia zabezpečili prostredníctvom 6 kanálov:
mestský rozhlas, mestské noviny, plagáty v meste (na 15tich miestach), webová stránka mesta Svätý Jur,
Facebook a webová stránka SSTZ. Organizačné úlohy potrebné pre úspešné zvládnutie projektu boli splnené
v dostatočnom časovom predstihu. Materiálno-technické zabezpečenie realizácie projektu prispôsobil OV
oddielovým prostriedkom a schválenej finančnej podpore zo strany SSTZ a investoval ich hlavne do kúpy
športového náradia (drevá na rakety a poťahy) a upomienkových odznakov.
Dňa 6. apríla 2018 v piatok od 16.00 – 20.00 prebiehala akcia Stolný tenis pre všetky generácie
v telocvični ZŠ Svätý Jur. Oproti vchodu do telocvične vítala účastníkov akcie informačná tabuľa „Z histórie
stolného tenisu vo Svätom Jure“, kde sa prichádzajúci mohli oboznámiť s míľnikmi stolného tenisu v meste.
Každý účastník dostal upomienkový odznak, samolepku s logom WTTD a propagačný materiál Prečo hrať
stolný tenis?, ktorý zabezpečil SSTZ. Deti a dospelí mali k dispozícii 6 stolov, medzi ktorými chodili členovia
STO a komunikovali s nimi, alebo sa len tak zapojili do hry. Cieľom bolo nechať deti a dospelých voľne hrať
a len v prípade potreby poradiť a pomôcť. Jeden stôl bol postavený v „aréne“, na ktorom ligoví hráči o 16.30
R. Barok a M. Jedlička a o 18.00 P. Dzubina a R. Turian predvádzali tréningovú hru, FH a BH rozohrávanie
a rôzne typy úderov ako smeč, kontra, čop, topspin. V čase od 16.00 do 17.00 dominovali medzi účastníkmi
školopovinné deti. Po 17.30 hod. začali prichádzať hlavne pracujúci rodičia a starí rodičia detí, ktoré trénujú
stolný tenis, ale prišlo aj niekoľko ľudí, ktorých inšpiroval oznam vo Svätojurských ohlasoch a plagáty, aby si
prišli zahrať. Oddiel pripravil 20 rakiet pre tých, ktorí nebudú mať vlastné vybavenie, no väčšina účastníkov si
doniesla svoju raketu z domu. Počet stolov nie vždy stačil, aby hrali len dvaja prípadne 4 hráči pri jednom
stole, takže najväčšia zábava bola, keď sa dospelí spojili a hrali s deťmi kolotoč. K večeru prichádzali už len
dospelí a prišli dokonca aj 2 muži s dieťaťom z Bratislavy, ktorí sa dozvedeli o akcii vo Svätom Jure od
známeho hráča. Jeden záujemca prišiel tesne pred koncom projektu s tým, že sa teší aj na tých 10 minút
pohybu pri stole.
Akcia splnila očakávania organizátorov. Dostali do pohybu okolo 80 ľudí všetkých generácií, ktorým
sa páčila neorganizovaná voľná zábava pri stole. Hlavne rodičia a starí rodičia vysoko hodnotili možnosť vidieť
hrať svoje deti a vnúčatá a môcť si s nimi zahrať. Najviac zábavy mali asi tí, ktorí držali raketu po prvý raz
v živote. Mnohí z účastníkov sa zaujímali, či si môžu prísť zahrať aj inokedy, čo bolo jedným z cieľov, aby
projekt pritiahol k stolnému tenisu širšiu verejnosť. Zostávajúci propagačný materiál zo SSTZ, odznaky
a samolepky rozdali deti zo Stolnotenisového oddielu Svätý Jur svojim rovesníkom v škole. Informácie k akcii
a fotografie z nej sú dostupné verejnosti na: https://sites.google.com/site/svatyjurstolnytenis/
https://www.facebook.com/STO-Sv%C3%A4t%C3%BD-Jur-593500250662415/
Dá sa predpokladať, že v budúcom roku bude záujem o Svetový deň stolného tenisu zo strany
všetkých generácií Svätého Jura aspoň tak veľký, ako bol v tomto roku.

Vo Svätom Jure, dňa 17.04.2018
Správu predkladá: Andreja Vidová, garant projektu
Správu schválil: Richard Turian, predseda STO

