SPRÁVA O VYHODNOTENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

„DEŇ ZA ZELENÝM STOLOM“

programu
„Svetový deň stolného tenisu 2018“
na základe výzvy SSTZ o poskytnutí príspevku z rozpočtu SSTZ

Realizátor:

Športový klub JÁŇAN Moravský Svätý Ján
908 71 Moravský Svätý Ján 803

Správa o vyhodnotení realizácie projektu:
Deň za zeleným stolom

1.Realizátor projektu:
Športový klub JÁŇAN Moravský Svätý Ján
908 71 Moravský Svätý Ján 803
Predseda ŠK JÁŇAN: Ing. Ondrej Kmoško

2.Začiatok a koniec projektu:
6. apríl 2018
3.Cieľ projektu:
Svetový deň stolného tenisu je charakterizovaný ako oslava radosti, resp. možnosti
hrať stolný tenis pre zábavu. Táto aktivita má ľudí navzájom spolu spájať, pričom viac dôrazu
ako na súťažný stolný tenis sa kladie na zábavu a samotnú účasť na hre. Cieľom je zapojiť
do tejto aktivity ľudí, ktorí zvyčajne stolný tenis nehrávajú, vzbudiť v nich lásku k tomuto
športu a samozrejme pritiahnuť k stolom nových hráčov, ktorí by sa mu venovali následne aj
dlhodobo.
4.Zhodnotenie projektu:
Športový klub JÁŇAN Moravský Svätý Ján v spolupráci so Základnou školou Sekule
a Materskou školou Moravský Svätý Ján sa zapojil do oslavy Svetového dňa stolného tenisu.
V piatok 6. apríla v rámci vyučovania sme pre žiakov ZŠ Sekule v telocvičniach
pripravili stanovištia s úlohami. Každý žiak dostal kartičku, do ktorej mu boli pripisované
body. Stanovište č. 1 Švihadlo – deti skákali cez švihadlo, stanovište č. 2 Dribling – deti
driblovali s loptičkou, stanovište č. 3 – Dráha – deti prechádzali cez dráhu s loptičkou na
rakete, stanovište č. 4 Reakcia – deti odrážali loptičku o stenu, stanovište č. 5 – Robot – deti
odrážali loptičku vystreľovanú stolnotenisovým robotom a stanovište č. 6 – Presnosť – deti
odrážali loptičku do vyznačeného priestoru. Po absolvovaní všetkých stanovíšť mu na
základe bodov bola udelená sladká odmena a najšikovnejší získali i oranžovú stolnotenisovú
loptičku. Všetci žiaci z nižších ročníkov dostali odmenu i loptičku. V telocvični boli voľné stoly
na hru kolotoč, do ktorej sa zapojili deti po absolvovaní všetkých stanovíšť. Počas piatych
vyučovacích hodín sa v telocvičniach vystriedali žiaci všetkých tried základnej školy.
Nepodarilo sa nám usporiadať plánovanú diskusiu žiakov so slovenským reprezentantom v
stolnom tenise Ľubomírom Pištejom, ktorý bojoval na turnaji v Slovinsku a prehral až vo
finále. Finále vrcholilo v deň Svetového dňa stolného tenisu.
Od 9:00 hodine do 10:30 sme pre deti Materskej školy Moravský Svätý Ján predviedli
ukážky stolného tenisu na novom stolnotenisovom stole s menšími rozmermi (midi
stolnotenisový stôl), ktorý sme priviezli do MŠ. Hráčky ŠK JÁŇAN Adelka Kotesová a Adelka
Včelková ukázali hru za stolom. Pre deti sme pripravili prekážkovú dráhu (rebrík a slalom),
ktorú absolvovali s lyžicou. V lyžici bola umiestnená stolnotenisová loptička. Tí odvážnejší to
skúsili s raketou. Potom spolu s Adelkami driblovali a za stolom odrážali nahodené loptičky.
Po absolvovaní každé dieťa dostalo sladkú odmenu a obrázok na vymaľovanie s postavičkou
chlapca hrajúceho stolný tenis a logami Svetového dňa stolného tenisu, Slovenského
stolnotenisového zväzu a logom ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján.

Projekt bol úspešný. Napriek nižšej dotácie zo SSTZ sme základnú myšlienku a ideu
projektu splnili. Akcia bola podporená Slovenským stolnotenisovým zväzom v sume 700,- €,
za ktoré sme kúpili midi stolnotenisový stôl, rakety, tréningové pomôcky (švihadlá, reakčné
loptičky), stolnotenisové loptičky a sladkosti pre deti. Všetky zakúpené pomôcky a náradie
budú používané pri tréningov žiakov ŠK JÁŇAN.
Sladkosťami nás podporil aj Juraj Holenka (Potraviny PHP Centrum Moravský Svätý
Ján) a TEREZIA COMPANY vzorkami vitamínových doplnkov Rakytníček. Deťom sme
rozdali propagačné letáčiky od SSTZ k Svetovému dňu stolného tenisu. Všetkým veľmi
pekne ďakujeme.
Vďaka patrí i hráčom ŠK JÁŇAN, ktorí pomohli pri organizovaní akcie: Adelka
Včelková, Adelka Kotesová, Oliver Kmoško, David Kunštek, Christopher Klempa, Samuel
Včelka, Adam Zelenka, Dominika Kovárová, Janka Škápiková, Samuel Kmoško, Adam
Sekulský, Damián Martinkovič a Branislav Kotesa. Za foto a video ďakujeme Susanne
a Marekovi Včelkovým.
Propagácia projektu bola okrem tlačených plagátikov i na našej webovej stránke
www.skjanan.sk, na FB v skupine ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján, na FB stránka Materská
škola - Moravský Svätý Ján, na webovej stránke zahori.sk (http://zahori.sk/44336/svetovyden-stolneho-tenisu-aj-v-sekuliach-a-janoch), na webovej stránke obce Moravský Svätý Ján
(http://www.moravskysvatyjan.sk/25084/svetovy-den-stolneho-tenisu-aj-v-sekuliach-ajanoch).
5. Rozpočet:
Výdavková časť rozpočtu projektu:
Položka

Midi stolnotenisový stôl
Stolnotenisové rakety
Loptičky oranžové do cien (144ks/balík)
Loptičky tréningové (100ks/balík)
Stolnotenisové rakety
Švihadlá
Reakčná loptička
Sladkosti pre deti (keksíky, lízatká, cukríky)
Obedy pre organizátorov
Spolu:

Množstvo

1 ks
10 ks
1 bal
2 bal
5 ks
10 ks
15 ks
1 bal
13 ks

Jednotková
cena
129,60 €
20,40 €
43,00 €
33,00 €
17,90 €
1,95 €
7,26 €
71,43 €
1,19 €

Cena
realizácie
129,60 €
204,00 €
43,00 €
66,00 €
89,50 €
19,50 €
108,90 €
71,43 €
15,47 €
747,47 €

Celkové náklady na projekt: 747,47 €
Finanačná dotácia zo SSTZ: 700,- €
6.Záver:
Pomocou finančnej dotácie od SSTZ sa nám podarilo priniesť stolný tenis medzi
všetkých žiakov ZŠ Sekule ako i medzi deti MŠ Moravský Svätý Ján. Mohli si túto skvelú hru
sami vyskúšať a zahrať. I Svetový deň stolného tenisu prispieva k tomu, že stolný tenis sa
stáva populárnejší, o čom svedčí záujem detí ako i verejnosti.

Ďakujeme za finančnú podporu Slovenskému stolnotenisovému zväzu.

Moravský Svätý Ján 12.4.2018

Realizátor projektu: ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján
Vypracoval: Ing. Ondrej Kmoško
Príloha: fotografie

FOTOGALÉRIA:

Kartička pre deti ZŠ

Omalovánka pre deti MŠ

FOTO Z MŠ Moravský Svätý Ján

