
Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2 Bratislava 
 a 

Športový deň DSS K.Matulaya

Dňa 26.júna 2012, tak ako aj v predchádzajúce roky, sme ráno vstávali s vedomím, že 
urobíme správnu vec - dobrý skutok.

Rozhodli sme sa pomôcť DSS K. Matulaya, ktorý sídli na Lipského ulici v Bratislave 
v Dúbravke s organizáciou Športového dňa. 

Poniektorí  z našich  24 študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Bratislave 
na Bullovej ulici, ktorí prišli pomôcť pod vedením Mgr. Daniely Brlášovej a Mgr. Lucie 
Bělskej,  vstávali  okolo  4.30,  len  aby  docestovali  včas.  Stretávali  sme  sa  pred  siedmou 
hodinou v jedálni DSS. Okrem organizátorov - pani Beatky a pani Moniky - nás tam čakali 
pripravené náradia, náčinia, balóny... posledné súhrnné organizačné informácie... a „hor sa do 
terénu“!!! Na blízkom športovom areáli, v priestoroch záhrady DSS a v blízkom okolí sme si 
rozložili jednotlivé stanovištia. 

Celá akcia úspešne začala príhovorom pani riaditeľky DSS E Kruzslíkovej a tanečným 
predstavením slávnostne odetej Čestnej stráže prezidenta SR. 

Klienti  z jednotlivých  DSS  z Bratislavského  kraja  súťažili  v rôznych  športovo  - 
výkonových aktivitách, a to podľa svojich najlepšie podaných možností a schopností. My sme 
pomáhali  so skokom do diaľky a z miesta,  hodom do diaľky a na cieľ,  s behom na krátku 
vzdialenosť a so štafetami. So zábavnými a výnimočnými disciplínami. 

Keď 
sa  bežala 
„Matulayova 
míľa“  na 
počesť 
profesora  K. 



Matulaya, nesmeli sme chýbať. Víťazov sme mali v kategórii žien i mužov. Kto vyhral? Boli 
to:

1. miesto  Veronika Mošaťová                                          
2. miesto  Michaela Horváthová
3. miesto  Laura Blechová                                             3. miesto: Matej Brestič

Odniesli si medailu a malé milé ocenenie. 

Prežili sme deň plný zábavy a príjemnej spoločnosti. Slniečko nás tento krát potešilo 
a neschovalo sa za mraky (...tak ako to bolo 13.6.2012, keď sa mal pôvodne konať Športový 
deň). Veľa sme sa naučili o organizácii činnosti a prístupe k jednotlivým klientom. Pomáhali 
sme spolu s vojakmi z Čestnej stráže prezidenta SR. Povzbudiť a rozdeľovať medaily prišiel 
aj  štáb televízie Markíza.  O občerstvenie súťažiacich a organizátorov sa postaral  DSS KM 
a McDonald.

Na realizácii športového dňa sa podieľali:

1.A - Bolerácová Romana, 
         Petrovičová Barbora, 
         Blechová Laura,
         Simonová Zuzana,   
         Krčmová Elena,
         Kraľovičová Romana,
         Pavlovičová Dominika,
         Štefeková Dominika, 
         Škultetyová Michaela, 
         Novotná Dáša

         Chmelíková Eva Veronika

1.B - Khandlová Petronela,
         Krištofičová Lívia
2.A - Veronika Mošaťová,
         Chropovská Zuzana, 
         Palkovičová Pavlína,
         Ondrisková Nikola,
        Valúchová Alexandra, 
        Slezáková Barbora 



3.C - Olgyaová Eva, 
        Horváthová Michaela,

        Očenášová Martina, 
        Matej Brestič

Tak ako v predchádzajúce roky, aj tento krát sme prežili zaujímavý deň a už dnes sa 
tešíme na budúci ročník.

                                                              Daniela Brlášová, koordinátorka akcie za PaSA
   
                                         


