
STOLNÝ TENIS DO ŚKÔL 

Slovenský stolnotenisový zväz vypísal pre rok 2018 projekt na zvýšenie popularity 
stolného tenisu prioritne u žiakov 1. a 2. ročníka základných škôl. Cieľom tohto projektu je 
zvýšenie mládežníckej členskej základne s postupným rozvojom školského športu 
a zapojením detí do  dlhodobých športových aktivít s vytvorením stolnotenisových školských 
líg. 

V rámci stredoslovenského regiónu bolo vytypovaných 5 základných škôl, kde sa 
tento projekt uskutočnil. Jednou z týchto škôl bola aj ZŠ Dr. Janského v Žiari nad Hronom. 
Samotná akcia sa na škole uskutočnila 4. decembra 2018. Podujatia sa zúčastnili deti z ZŠ 
Dr. Janského ( 80 ) a ZŠ Jilemnického ( 20 ) v Žiari nad Hronom. Podujatia sa tiež aktívne 
zúčastnili : riaditeľ ZŠ Dr. Janského – Mgr. Marek Baláž, konateľ MŠK Žiar nad Hronom – 
Ján Žiak a prednosta Mestského úradu v Žiari nad Hronom – Ing. Juraj Miškovič. 

Ambasádorom projektu v našom meste bol rodák z Kremnice Michal Pavolka, 
aktuálny reprezentant SR, niekoľko násobný majster SR v mládežníckych kategóriách, 
účastník majstrovstiev sveta juniorov, v rebríčku európskych kadetov mu patrilo 7. miesto. 
Michal aktuálne hrá profesionálne stolný tenis v SRN za klub TTG Heilbronn. Michal si 
pripravil show počas ktorej si mohli s ním vyskúšať svoje schopnosti mladé talenty 
z stolnotenisového klubu MŠK Žiar nad Hronom – Maťka Hrabajová, Paťo Hrabaj ako aj hráč 
nášho “A“ mužstva – Hugo Repáň. Svoje stolnotenisové kvality prezentoval aj riaditeľ ZŠ – 
Marek Baláž. Michal tiež postupne predviedol zábavnú hru s rôznymi veľkosťami rakiet ako 
aj hlavičkovú hru na zelenom stole. Prednosta MsÚ – Ing. Miškovič si zase vyskúšal hru 
s robotom. 

SSTZ pripravil pre tieto projekty aj konkrétnu materiálnu podporu. Nakoľko k stolnému 
tenisu patrí nevyhnutne aj výbava – stolnotenisový stôl, rakety a loptičky, tak z rúk 
regionálneho koordinátora Bc. O. Kovácsa prevzal riaditeľ ZŚ – Mgr. Baláž poukaz na 
uvedený set.  

V ďalšej časti programu boli pre deti pripravené stanovištia, kde si mohli vyskúšať 
jednotlivé zručnosti v nosení loptičky na rakete, behu medzi kuželkami, preskokmi cez rebrík, 
triafaním loptičky do krabice a hru s robotom. Pri jednotlivých stanovištiach vypomáhali deti 
z miestneho stolnotenisového klubu. Po absolvovaní posledného stanovišťa si deti prevzali 
bohaté mikulášske darčeky sladkostí, účastnícke diplomy, omaľovánky a vlastnoručne 
podpísané podpis karty Evy Ódorovej – úspešnej reprezentantky SR  ( účastníčka dvoch OH 
– Peking, Rio ). 

Bezprostredne po ukončení oficiálneho programu sa na pozvanie riaditeľa ZŠ 
ambasádor projektu s organizátormi zúčastnili neformálnej debaty pri káve, kde sme 
preberali problematiku športu na škole,  činnosť stolnotenisového krúžku a spustenej 
stolnotenisovej ligy ZŠ v Žiari nad Hronom. 

Podujatie hodnotíme ako veľmi úspešné, keď skoro všetky deti by chceli hrať stolný 
tenis a len čas ukáže koľkým sa ten sen splní. 

 

V Žiari nad Hronom, 11.12. 2018   Ing. Jozef Barniak 



 

 



 

 



 


