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Športovci z detských domovov v Bratislave
Najlepší futbalisti, volejbalisti, stolní tenisti a atléti z radov detí z detských domovov sa stretli na tradičnom športovom zápolení. Účastníkov v poradí už 26. ročníka uvítalo
tentokrát naše hlavné mesto.
Celoslovenské kolo sa uskutočnilo 3. júna 2016 v areáli Pavla Gleska na Mladej Garde v Bratislave. Športovcov prišiel podporiť aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ján Richter. Najlepším odovzdal medaily a detskému domovu Kolárovo aj cennú trofej – putovný pohár ministerstva za najlepšie výkony. "Som na vás veľmi hrdý, vaše výkony
sú z roka na rok lepšie a keď budete takto trénovať aj naďalej, máte potenciál dotiahnuť to veľmi ďaleko," pochválil deti minister a obdaril ich aj darčekom v podobe športových
potrieb a spoločenských hier.
Záujem o podujatie z roka na rok stúpa. Kým pred 26 rokmi organizátori začínali s hŕstkou asi 50 detí, tak napríklad v roku 2012 súťažilo 159 detí z 27 detských domovov, vlani
to už bolo 264 detí zo 41 domovov a tento rok počet vzrástol na 372 detí z 51 detských domovov.
Najlepší z mladých športovcov budú už nasledujúcu sobotu reprezentovať Slovensko na medzinárodných športových hrách. Bratislava privíta mladé talenty aj z Českej
republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska a Chorvátska.
Podujatie už tradične pripravilo Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov v spolupráci so spoločnosťou Úsmev ako dar a MPSVR SR, ktoré pravidelne od roku
2006 preberá nad hrami záštitu.
.thumbs li { list-style: none; background: none; margin: 0 10px 10px 0; padding: 0px; display: inline-block; font-size: 12px; min-height: 120px; vertical-align: top; } .thumbs li
a:hover { text-decoration: none; } div.simple-pagination { text-align: center; clear: both; } div.simple-pagination ul { display: inline-block } div.simple-pagination li { backgroundimage: none !important; margin: 0px !important; padding: 0px !important; } div.simple-pagination li a { text-decoration: none !important; } </style> #thumbs1 li { width: 145px;
min-height: 120px; text-align: center; } </style>

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ web sídla: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8 Bratislava 816 43 | Tel.:+421 2 2046 0000 | web@employment.gov.sk | Informácie o web sídle

