
 

 

10. decembra privítame 
najúspešnejšiu stolnú tenistku 
Slovenska posledných dvoch 

desaťročí v telocvični v Spišskom 
Štvrtku 

Stolnotenisový sviatok 
Nielen najmenší priaznivci stolného tenisu sa v decembri v Spišskom Štvrtku môžu tešiť na 
parádny mikulášsky darček. Začiatkom decembra totiž v Spišskom Štvrtku privítame 
najúspešnejšiu hráčku Slovenska posledných dvoch desaťročí Evu Ódorovú. Stolnotenisovej 
obci toto meno asi netreba nijako bližšie predstavovať. Tým ostatným spomenieme len 
niektoré jej úspechy. Je trojnásobnou juniorskou majsterkou Európy /dvojhra, štvorhra, 
mix/, dvojnásobnou účastníčkou Olympijských hier /Peking 2008, Rio 2016/, trojnásobnou 
majsterkou Francúzska družstiev, v Poľsku k nim pridala ďalšie dva tituly. V roku 2015 
skončila na Európskych hrách v Baku famózne štvrtá, netreba opomenúť ani jej dve striebra 
z turnajov TOP 12 Európy. Hráčka tohto kalibru sa tak v Spišskom Štvrtku predstaví vôbec 
po prvýkrát. 

Podpora stolného tenisu na školách 
Jej návšteva v Spišskom Štvrtku však nebude samoúčelná. Súčasťou najdôležitejších priorít 
Slovenského stolnotenisového zväzu /SSTZ/ na obdobie rokov 2017-2021 je totiž aj 
podpora stolného tenisu na školách s výraznejším akcentom na dievčenské kategórie. 



Komisia rozvoja stolného tenisu a školského športu SSTZ preto v roku 2018 pripravila 
projekt “Stolný tenis do škôl”. A práve ambasádorom tohto projektu je naša úspešná 
olympionička. 

Deti nebudú len v pozícii divákov, hru si aj reálne 
vyskúšajú 
Súčasťou podujatia bude predstavenie stolného tenisu najmladším deťom prvého a druhého 
ročníka, ukážky stolného tenisu, exhibičná show za pomoci najúspešnejších mladých nádejí 
ŠKST Spišský Štvrtok, ktorí sa predstavia v pozícií sparingpartnerov. Nasledovať bude 
možnosť zahrať si za stolom priamo pod dozorom Evy Ódorovej, deti si vyskúšajú aj hry na 
jednotlivých stolnotenisových stanovištiach /napr. nosenie loptičky na rakete, triafanie 
loptičky na cieľ/, po absolvovaní ktorých ich čakajú zaujímavé odmeny. 

Balíčky podpory pre najmenších 
Po absolvovaní všetkých stanovíšť tak všetky deti dostanú diplom o ich úspešnom 
absolvovaní, čakať ich bude mikulášsky balíček sladkostí, olympionička im odovzdá aj 
vlastnoručne podpísanú podpis kartu. K dispozícií budú tiež plagátiky a propagačné 
materiály oficiálneho partnera podujatia, prípadne kvalitné pero marketingového partnera. 
Zástupcovia domáceho klubu ŠKST Spišskom Štvrtku tiež poskytnú informačné materiály o 
stolnom tenise v Spišskom Štvrtku, v závere bude nasledovať spoločné foto. 

 

Na svoje si prídu aj učitelia, hodnotný balíček aj pre 
vybranú školu 
Podujatie sa uskutoční 10. decembra v telocvični na ZŠ v Spišskom Štvrtku, v domovskom 
stánku ŠKST Spišský Štvrtok. Organizátori budú radi, ak sa tohto podujatia zúčastnia aj 
učitelia telesnej výchovy z viacerých ZŠ, prípadne ďalší vedúci krúžkov stolného tenisu. Pre 
tých bude pripravená úplne nová publikácia SSTZ „Stolný tenis do väčšieho vrecka“ ktorú 
len nedávno vydal SSTZ za účelom podpory stolného tenisu na školách pre vedúcich 
záujmových útvarov. K dispozícii bude aj nové číslo časopisu Slovenský stolný tenis s 
najnovšími informáciami o dianí v slovenskom stolnotenisovom hnutí. Výrazná podpora v 
podobe hodnotného balíčka však čaká na jednu zo základných škôl na území mesta.  

 
Projektmi podpory na školách bude pokračovať aj budúci 
rok 
Keďže už teraz je zrejmé, že dopyt po podujatiach tohto typu na školách je obrovský, projekt 
podpory bude s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovať aj v roku 2019. Možno sa tak 
možno už o niekoľko mesiacov dočkáme obdobnej akcie aj v inom meste či obci blízkeho 
regiónu. 



                                                     

 

 

 

 



B. Časový a vecný harmonogram podujatia 
 
- podujatie v rozsahu trvania 1,5, max. 2 hod. /dve vyučovacie hodiny, pozornosť malých detí/ 
- počet detí na jednu akciu cca 100 /balíčky budú pripravené na 100 detí/ 
 
07.30 – 08.30 hod. - príprava hracieho priestoru /stôl, stanovištia, stoly na reklamu a balíčky, atď./ 
08.30 – 09.00 hod. - priebežný príchod detí /kontrol ozvučenia, kontrol stanovíšť/  
 
09.00 – 09.15 hod. - moderátor privíta všetky detí ako aj ambasádora podujatia a hostí 
   - vysvetlí deťomom prečo sú tam, čo ich čaká, či niečo vedia o ST, atď. 
   - predstaví prítomných /ambasádor, riaditeľ ZŠ, starosta, mladé nádeje z klubu 
atď./ 
   - ambasádorovi sa stručne predstaví a motivuje deti, prečo stolný tenis 
   - priestor pre otázky na ambasádora + motivačná náborová reč 
 
09.15. hod.   Odovzdanie balíčka pre školu 
   - za prítomnosti riaditeľa školy alebo zástupcu mesta a obce slávnostné odovzdanie 
   - 1x stôl, stolnotenisové rakety, sieťka, balenie tréningových lôpt, 
   - brožúra pre učiteľov TV a začínajúcich trénerov, 
   - balíček je možné ďalej poskytnúť napr. obci kde stôl nie je a je záujem o krúžok 
   /priamo tam môže byť starosta alebo zástupca inej školy/ 
 
09.15 – 10.00 hod. - krátke ukážky herných činností /zvolí si ambasádor/ + dosplelí z miestneho klubu 
   - zapojiť do ukážok aj mladé nádeje z miestneho klubu /motivácie pre ďalšie deti/ 
   - počas ukážok moderátor vstupuje do hry, komentuje, motivuje, atď. 
   - kratučká show v štýle Pánsky-orlowski /rôzne veľkosti rakiet, iné náradie/ 
 
   Orientačný priebeh hry – ukážky herných činností: 
   - 10' hra s rozdielnym materiálom, 
   - 10' hra s dieťaťom z miestneho klubu, 
   - 10'  hra s dospelým alebo šikovným dieťaťom z klubu 
   /deti vidia postupný prechod zo zábavy (pingpong) po ozajstný stolný tenis/ 

- 2 kombinácie(dieťa z klubu)- stred, bekh a forh.(5')- 2x bekh.+ forh.úder do            
krabice (5') 
- 2 kombinácie (dospelý alebo dieťa z klubu) aby deti pochopili, videli, čo sa dá     
naučiť 
- fh topspin do kríža + fh topspin po lajne, hrá sa bh kontra jedna vyššia lopta a 
smeč (5') 
- kontraspin obe strany postupne z forh.cez stred do bekh. alebo lobovaná obrana 
(5') 

   - bude to s priebežným komentárom tak, aby deti vedeli čo sa robí 
 
   Pomôcky k hre: 
   - malá raketa, veľká raketa, doska, palacinkáre    
  ,  - loptičky na hranie budú súčasťou balíčka pre školu 
   - v prípade potreby pomôže s tréning loptami miestny klub 
   - farebné loptičky pre atraktívnosť hry /vezme Eva so sebou/  
   - mini stôl /len individuálne, sú nestabilné a veľa deti/ 
   - terč alebo krabica, ktorá sa dá upevniť na koniec stola  
 
 
 
  



10.00 - 10.15 hod. - možnosť zapojiť prítomné deti do hry za stolom 
   - nahadzovačky /zabezpečiť dostatok loptičiek/ - ambasádor+mladé nádeje 
   - napr. mladí ST z klubu nahdazujú a ambasádor hrá s dieťaťom, ukazuje, vysvetľuje,  

- zapojiť napr. riaditeľa alebo riaditeľku školy do hry /vhodná motivácia pre deti 
školy .../ 

 
10.15. - 10.45 hod. - hry deti na jednotlivých stanovištiach /predpoklad 5 stanovíšť/ 
   - za odmenu za všetky stanovištia dostanú balíček sladkostí a diplom za účasť 
   - darček sa odovzdá deťom ihneď po absolvovaní stanovíšť 
   - zabezpečiť dostatok dospelých aj starších žiakov na každom stanovišti 
 
10.45 – 11.00 hod.  - spoločné foto všetkých prítomných v nejakej zaujímavej póze /miestny 
koordinátor/ 
   - ukončenie podujatia 
 
Konkrétne stanovištia pre deti /nič náročné, aby nebol úraz/ - min 5x dobrovoľník 
1. stanovište: - prejsť po rebríku podľa ukážky mladého stolného tenistu 
2. stanovištie: - prekážková dráha, napr. kuželky 
3. stanovištie: - triafanie cieľa na vzdialenosť cca 2-3 metre /trafiť loptičku do otvoru, napr. krabice/ 
4. stanovištie: - nosenie loptičky na rakete 
5. stanovištie: - môže byť voľne zvolené na každom podujatí podľa voľby MK 

 


	10. decembra privítame najúspešnejšiu stolnú tenistku Slovenska posledných dvoch desaťročí v telocvični v Spišskom Štvrtku
	Stolnotenisový sviatok
	Podpora stolného tenisu na školách
	Deti nebudú len v pozícii divákov, hru si aj reálne vyskúšajú
	Balíčky podpory pre najmenších
	Na svoje si prídu aj učitelia, hodnotný balíček aj pre vybranú školu
	Projektmi podpory na školách bude pokračovať aj budúci rok


