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Záverečná správa 

a vyhodnotenie projektu 

Svetový deň stolného tenisu 2018 
 

 

 

Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves sa na základe výzvy SSTZ 

zapojil do projektu Svetový deň stolného tenisu 2018 (World table tennis day 

2018).   

 V súlade s vypracovaným projektom sme oslavy projektu Svetového dňa 

stolného tenisu zahájili 6.4.2018 o 9:00 v herni nášho klubu.  

Prvá skupina - deti materskej školy - bola privítaná v priestoroch klubu 

a následne si všetci pozreli videoprojekciu o našom klube a tréningovom 

procese. Po vykonanej prednáške o histórií stolného tenisu, naši hráči vykonali 

malú exhibíciu hry stolného tenisu. Po exhibícií boli deti rozdelené do skupín, 

ktoré sa postupne striedali na pripravených stanovištiach, ktoré riadili členovia 

klubu. Na jednotlivých stanoviskách boli pripravené rôzne súťažne hry aktivity 

zamerané na  pohybovú kultúru. Všetky deti si vyskúšali chytanie loptičky 

vystreľovanej robotom, základné údery stolnotenisovou raketou, nosenie 

loptičky na lyžičke a rakete, hádzanie loptičky na presnosť do predom určeného 

cieľa,  naučili sa správne držať stolnotenisovú raketu, vyhadzovanie a chytanie 

loptičky a ďalšie pohybové aktivity. Všetky deti boli odmenené sladkou 

odmenou a každá súťaž bola odmenená cenou.  Pri ukončení hodinovej akcie 

bolo všetkým deťom odovzdaná sladká upomienka na túto akciu, všetky deti 

dostali letáčiky o WTTD a voľnú vstupenku 1 plus 1 a pri odchode sa všetci 

občerstvili pripraveným nápojom.  Od 10:00 prebehla táto akcia s druhou 

skupinou.  

Po obede od 14.00 a od 15.00 sa táto akcia vykonala pre prvý  stupeň 

základnej školy I. Bukovčana 3. Tento scenár sa opakoval  aj 9. a 10.4.2018. 

  Predstavitelia STK DNV odovzdali vonkajšie stolnotenisové stoly 

vedeniu  Základnej školy I. Bukovčana 3 a vedeniu materskej školy M. Marečka 

20. Spolu so stolmi dostali jednotlivé inštitúcie aj po štyri rakety, ktoré sa 

používajú na outdoorové hranie. Tieto stoly budú využívať deti najmä na 

poobedňajšiu družinovú činnosť. 
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 Projekt hodnotíme ako veľmi úspešný z viacerých dôvodov. Podarilo sa 

nám splniť všetky plánované akcie podľa schváleného projektu. Na tejto akcií sa 

zúčastnilo 346 detí, 26 pedagogických pracovníkov, ktorí sa aktívne zapojili do 

jednotlivých aktivít a deviati členovia klubu. Prostredníctvom deti sme oslovili 

okolo 700  rodičov a rodinných príslušníkov.  Už počas trvania akcie sa nám do 

klubu prihlásilo s voľnými vstupenkami niekoľko detí s rodičmi, ktorí mali 

záujem o stolný tenis.  Pripravujeme  článok do miestneho časopisu DEVEX, 

ktorý vychádza bezplatne  raz mesačne pre občanov Devínskej Novej Vsi. 
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