
Olympijský deň priniesol novomestským školákom
športové zážitky i zábavu

Olympijský deň sa v Spojenej škole na Ul. J. 
Kollára 3 v Novom Meste nad Váhom stal tradíciou. 
V poradí už XIII. ročník olympiády sa uskutočnil 
1. júna 2021. Deti tak oslavovali MDD a zároveň 
i športovali.

Fair play
Deti a mladí ľudia s mentálnym postihnutím, ktorí 

sa vzdelávajú v Spojenej škole (Špeciálnej základnej 
škole a Praktickej škole) sa na pár hodin stali olym
pionikmi. „Cieľom Olympijského dňa bolo zapojiť 
deti a mládež do pohybových aktivít, tradičných i 
netradičných športov, rozvíjať pohybové schopnosti 
a zručnosti deti s mentálnym postihnutím, rozvíjať 
telesnú zdatnosť a výkonnosť,“ uviedla zástupkyňa 
riaditeľky školy Eva Révayová. Olympijský deň bol 
športovým podujatím zameraným na fair play. Deti 
športovali a súťažili v duchu hesla: „Rýchlejšie, 
vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve.“ Rozvíjali si 
pohybové schopnosti, zručnosti, obratnosť, správnu 
koordináciu pohybov a charakterové vlastnosti.

Šport i zábava
Pod vedením pedagógov školy deti súťažili v 

individuálnych športových disciplínach.
„Nezabudli sme ani na netradičné športy, ktoré 

priniesli deťom veľa zábavy,“ povedala riaditeľka 
školy Ľubica Havranová. Deti -  olympionici behali, 
skákali, hádzali loptou i oštepom, zdolávali pre
kážkovú dráhu i riečne kamene, plávali v suchom 
bazéne plnom loptičiek, zahrali si minigolf, súťažili
0 najväčšiu bublinu vyfúknutú z bublifuku, snažili sa 
čo najdlhšie udržať loptu na veľkom farebnom, dera
vom padáku, zahrali si netradičné športové Človeče 
nehnevaj sa. „Najviac sa mi páčilo preskakovať po 
veľkých farebných kameňoch,“ prezradila ôsmačka 
Dorotka. Na záver sa všetci tešili odmenám i me
dailám. „Hlavný zmysel Olympijského dňa, ukázať 
deťom potrebu i krásu športu, inšpirovať ich pre šport
1 dať im možnosť byť jedinečnými a výnimočnými 
prostredníctvom športu, bol naplnený,“ dodala Eva 
Révayová.

13. kolo (19. 6. a 20. 6. 2021):
FK Turani/Tatran Polianka - OSK Soblahov 

1:1 (1:0)

Posledný zápas spoločného družstva Turani/ 
Tatran na domácej pôde vo veľkej horúčave začali 
lepšie domáci, keď sa už v 1. minúte ujali vedenia 
gólom Filipa Pyšného. Počas celého zápasu mali 
domáci hernú prevahu, avšak nepremenili množstvo 
vyložených šancí, čo sa im vypomstilo, keď v 86. 
minúte po rýchlom brejku hosti vyrovnal Jozef Dráb 
na konečných 1:1. Ani v záverečnom tlaku domácich 
gól už nepadol. RozhodovalhA.Šturdík (F.Patka)

Brezová - Nová Dubnica 1:1 (1:1), góly: 20. 
Richard Reptá - 45. Tobias Lacher.

Svinná - Opatová 0:1 
Záblatie - Košeca 2:2.

Aktuálna tabuľka:
1. Brezová 11 7 3 1 29:5 24
2. Turani 12 5 4 3 26:14 19
3. Záblatie 12 4 6 2 23:18 18
4. Opatová n. V. 11 5 2 4 22:20 17
5. Nová Dubnica 11 4 4 3 26:17 16
6. Košeca 10 4 3 3 18:17 15
7. Soblahov 11 4 3 4 30:23 15
8. Svinná 12 1 6 5 14:21 9
9. Drietoma 10 0 1 9 5:58 1

Olympijský deň
Olympijský deň sa prvýkrát konal v roku 1948 

na počesť výročia založenia novovekého olympij
ského hnutia. „Olympijský deň je oveľa viac než len 
športové podujatie. Je to deň, keď sa každý človek 
na svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť 
o olympijských hodnotách a objaviť nové športy. 
Olympijský deň je oslavou olympizmu, životnej 
filozofie, oslavujúcej a vyvážene spájajúcej telesnú 
zdatnosť, vôľu a ducha. Spája šport s kultúrou a vý
chovou,“ uvádza Slovenský olympijský a športový 
výbor na webovej stránke (https://www.olympic. 
sk/od). Podľa prezidenta Medzinárodného olym
pijského výboru Thomasa Bacha, Olympijský deň 
umožňuje celému svetu zdieľať radosť zo športu, 
zapojiť sa do športových aktivít a zjednotiť sa v 
duchu olympijských hodnôt. Je vynikajúcim prost
riedkom na povzbudenie všetkých ľudí, aby viedli 
zdravý a aktívny život.

Text a foto: Monika Šupatíková

https://www.olympic


KOPANIČIAR expre



O športovom dni detí v Novom Meste nad Váhom, čítajte v športovej časti.


