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Plavecké preteky Veľkej ceny primátora mesta Trenčín zdravotne znevýhodnenej 

mládeže a M-SR v plávaní mládeže s Downovým syndrómom 6.5.2017  

 

 

 

 

 

 

Dňa 6.5.2017 sme sa úspešne zúčastnili plaveckých 

pretekov, kde sme získali zlatú, dve strieborné a tri 

bronzové medaily. 



Športové preteky v rybolove v Ivančinej 
 

Na pozvanie rybárskeho zväzu miestnej organizácie – Turčianske Teplice sme sa dňa 13.5.2017 

zúčastnili pretekov v rybolove, ktoré sa konali v Ivančinej. Zúčastnilo sa tu 6 prijímateľov. Pod 

vedením skúseného rybára Ing. Maršalu sme zahájili preteky. Pekný kúsok chytil Jožko Michal – kapor 

48 cm. Počasie nám vyšlo.  Táto akcia je našou tradíciou, vždy sa na ňu tešíme.  

 



Turnaj v  bocci 20.5.2017 
Dňa 20.5.2017 sme sa s prijímateľmi DSS Méta Lipovec zúčastnili   

11. ročníka turnaja v bocci, ktorý už tradične organizuje združenie ÚSMEV – 
klub rodičov výnimočných detí. 

Zasúťažilo si 38 pretekárov z rôznych miest Slovenska. O to viac nás teší 
úspech nášho P. Dérera, ktorý obsadil 1. miesto v kategórii A1 a J. Pentku, 

ktorý skončil na 3. mieste v kategórii C1. 
Turnaj mal výbornú atmosféru a už sa všetci tešíme na ďalší ročník. 



 

 

Biblická olympiáda  CSS TAU Turie   23.5.2017 
      

 
 
 
 
 

Aj tento rok CSS TAU TURIE zorganizovalo  už siedmy 
ročník Biblickej olympiády pod záštitou predsedu 
ŽSK Juraja Blanára. 

Za DSS Méta sa podujatia zúčastnili štyri dievčatá, 
ktoré vo veľkej konkurencii výborne obstáli. 

 



Parádny deň, alebo  športujeme srdcom - Žilina 26.05.2017 
 

Parádny deň na športovom gymnáziu 
v Žiline otvoril predseda ŽSK  Ing. Juraj 

Blanár. Tento deň sme si  všetci veľmi užili. 
Zapojili sme sa do súťaže o najkrajšie 

tričko, ktoré maľovali v prevádzke 
Priekopa.  Bežali sme štafetový beh, hrali 
sme stolný tenis, hádzali sme loptou na 

cieľ. Prezreli sme si ukážky práce 
hasičského zboru. Spoznali sme nových 

ľudí. Niektorí z nás maľovali  na kamene. 
Hádzali sme s lietajúcim tanierom. Bolo 

veselo.  
 

Za každú súťažnú disciplínu sme získali  
pečiatky, za ktoré sme v obchodíku 

nakupovali.  
 

 

 
 
 
  

 

 
 

 

 



V rámci Európskeho futbalového týždňa sme 31. 05. 2017 usporiadali futbalový turnaj, na ktorom 
sa zúčastnili prijímatelia všetkých prevádzok DSS Méta Martin (Lipovec, Sever, Priekopa, Sučany).  
Futbalový turnaj sa hral spôsobom každý s každým a jednotlivé mužstvá boli podporené účasťou 
ďalších  športovcov. Víťazné mužstvo si prevzalo z rúk riaditeľky DSS Méta Martin  

Mgr. E. Krebesovej putovný pohár. Výsledky v turnaji a umiestnenie nie je jedine kritérium 
ohodnotenia úspešnosti turnaja, ale práve dobrá nálada zúčastnených športovcov je výsledok, 
ktorý sme chceli dosiahnuť danou aktivitou.  

 

 

31. 5.2017 – Európsky futbalový týždeň v DSS Méta 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ďakujeme za pozornosť . 


