
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deti z centier pre deti a rodiny opäť ukázali množstvo športového talentu 

 

 
Bratislava 3. júna 2022 - Šport pomáha rozvíjať telo, aj ducha. Organizácia Úsmev ako dar 

usporiadala už 32. ročník Športových hier detí z centier pre deti a rodiny. Deti                               s 

neľahkým osudom sa opäť zišli a spoločne prežili deň plný dobrej nálady. Šport pritom  

pomáha u detí rozvíjať zdravé sebavedomie, ktoré im často chýba. 

Deti z centier pre deti a rodiny potrebujú rôzne formy pomoci od svojho okolia. Nehovoríme 

len o pomoci finančnej, ale aj o tej nefinančnej. Tá prichádza v podobe času a energie od 

množstva ľudí, ktorí stoja za organizáciou podujatí ako sú Športové hry. Úsmev ako dar 

organizuje športové hry už 32 rokov. Je to príležitosť pre detí z centier pre deti a rodiny  z 

celého Slovenska stretnúť sa   a navzájom   si   dodať   radosť   a energiu.   Tento   rok   si na 

športových dňoch zašportovalo a zasúťažilo sa 172 detí z 44 centier pre deti a rodiny. 

„Sme veľmi radi, že sme sa opäť mohli stretnúť s deťmi bez pandemických opatrení. Snažíme sa 

deťom priniesť zážitky, na ktoré nezabudnú a myslím, že Športové hry sú určite jedným  

z nich. Vidieť deti opäť pokope s úsmevom na tvári, je pre nás tou najväčšou odmenou za našu 

snahu.“ hovorí Barbora Martonová, event manager Úsmev ako dar.  

Práve v období lockdownu prišli deti o drahocenný čas s rodinami, so svojimi rovesníkmi                 a 

mnohokrát sa nemohli naplno venovať voľnočasovým aktivitám, ktoré ich bavia. Ich už aj tak 

limitované možnosti sa ešte zúžili. Šport je pritom kľúčovým pre budovanie sebadôvery. 

„Obdobie korony znamenalo ešte väčšiu izoláciu pre deti z centier. Veľmi nás preto teší, že 

máme možnosť ich aspoň na chvíľku vidieť pohromade, s úsmevom na tvári. Našou snahou               je 

deťom priniesť nie len radosť a neopakovateľné zážitky, ale najmä pracovať na rozvoji ich 

osobností,“ hovorí Štefan Adamjak, výkonný riaditeľ organizácie Úsmev ako dar. 
 

Športové hry sa opäť konali v Čilistove pod záštitou Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny 

Milana Krajniaka: „Na športových hrách detí z centier pre deti a rodiny jednoznačne platí,           že 

nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Dnes zvíťazilo 172 detí z 44 centier pre deti a rodiny. V 

Deklarácii práv dieťaťa z roku 1959 je zakotvené právo detí vyrastať a rozvíjať sa v zdraví. Aj      

spoločnosť Úsmev ako dar svojou činnosťou a starostlivosťou o deti z centier napĺňa toto 

dôležité právo, na ktoré nesmieme nikdy zabudnúť.“ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generálnym partnerom hier je firma Nestlé, ktorá túto aktivitu podporuje už dlhodobo.  Vysoko si 

vážime, že každý rok zástupca tejto spoločnosti prijme naše pozvanie a príde nielen osobne povzbudiť našich 

športovcov, ale im aj odovzdať medaile. „Nestlé dlhodobo podporuje osvetu o princípoch správnej 

životosprávy a vyváženého životného štýlu, kde majú šport a pohybové aktivity nezastupiteľné miesto. Aj 

preto systematicky podporujeme športové aktivity detí a mládeže. Šport naviac u detí podporuje rozvoj 

vytrvalosti, pevnej vôle či cieľavedomosti. Pomáha im prekonávať prekážky a budovať sebavedomie, čo je 

pre život týchto do istej miery sociálne znevýhodnených detí ešte dôležitejšie.“ hovorí Ľubica Novotná, 

manažér pre korporátne záležitosti  zo spoločnosti Nestlé. 

 

Aj tento ročník ukázal množstvo športových talentov. Na 32. ročníku sa predviedlo množstvo 

športových talentov, najlepšou športovkyňou sa stala Daniela Kovalovská z CDR Sereď a 

najlepším športovcom Snanislav Rusnák z CDR Michalovce. Putovný pohár ministra za najlepšie 

športové výkony získalo CDR Dobšiná. 

Za pomoc pri realizácii podujatia ďakujeme Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny,  

X-Bionic Sphere, MINIT bakery a Slovenskému atletickému zväzu. 

 
 
 
Úsmev ako dar už 32 vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a 
sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania, či domy na 
polceste pre mladých bez rodinného zázemia, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v 
oblasti voľného času a osobnostného rozvoja, sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe 
legislatívnych noriem. Plnohodnotné a harmonické detstvo v kruhu rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako pre 
každé dieťa, tak pre celú spoločnosť. Táto hodnota si zaslúži našu ochranu a deti, ktorým ju nemôžu sprostredkovať 
vlastní rodičia, si zaslúžia našu podporu. Programy spoločnosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú práve preto, aby 
podporu deťom a ich rodinám dlhodobo prinášali. 

 
 

 

 


