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Naše zariadenie DSS Méta sme reprezentovali na 13. 
ročníku súťaže prijímateľov sociálnych služieb 

v divadelnej a dramatickej tvorbe, ktoré sa tento rok 
uskutočnilo v Kultúrnom dome v Ružomberku.  Vystúpili 
sme s predstavením pod názvom: Z lekárskej kapsy. Mali 

sme silnú konkurenciu celkovo zo štrnástich domovov 
sociálnych služieb v Žilinskom samosprávnom kraji. 

Podujatie bolo organizované pod záštitou predsedu ŽSK 
Juraja Blanára. Po vystúpení všetkých divadelných 

súborov  nás čakalo prekvapenie v podobe vystúpenia 
folklórneho súboru Liptov.  



10.10.2017 Domov domovu 2017 

V priestoroch bývalej Združenej strednej 

školy poľnohospodárskej  a rybárskej 

v Mošovciach sa uskutočnil  IX. ročník 

kultúrneho podujatia spojeného 

s prezentáciou spoločensko- zábavného 

vystúpenia PSS zo zariadení sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.  

PSS z nášho zariadenia sa prezentovali  

muzikálom Pomáda. O úspechu nášho 

vystúpenia svedčí spokojnosť našich 

hercov, ako  aj veľký aplauz divákov. Toto 

kultúrne stretnutie sa nieslo v príjemnej 

atmosfére plnej pohody, radosti zo spevu 

a pohybu v krásne vyzdobených 

priestoroch, za čo môžeme ďakovať CSS 

Horný Turiec Turčianske Teplice, ktoré 

dané podujatie veľkolepo zorganizovalo.  

 



Jesenná vernisáž 12.-15.10.2017 

 S našimi priateľmi z DSS Méta Lipovec sme si užívali krásy 

babieho leta, zbierali sme dary jesene a užívali si príjemné 

chvíle na čerstvom vzduchu.  

Z nazbieraných prírodnín sme vytvorili nádherné jesenné 

kytice, dekorácie a ozdôbky pre potešenie oka a rozvíjali 

kreativitu pri tvorení ochranných indiánskych čarodrievok. 

Každý z priateľov prispel k vytvoreniu spoločného jesenného 

stromu priateľstva.  

Šikovné ruky našich prijímateľov prichystali občerstvenie na 

slávnostné otvorenie vernisáže, piekli koláčiky, chystali 

jednohubky, zdobili miestnosť výtvormi od výmyslu sveta.  

Vernisáž sme zahájali slávnostným prípitkom všetkým 

šikovníkom, ktorí svojím úsilím prispeli k jedinečnosti 

nádhernej výstavy. Nakoniec nechýbala ani harmonika, 

hodovanie, tanec a spev.  



 

 
17.10.2017 Výlet na vyhliadku v Krahuliach 

 
      

  
 
 
 
 

 

Turistická vychádzka na vyhliadkovú vežu 
na Krahuliach bola veľkým zážitkom pre 
všetkých.  Privítalo nás slnečné  počasie 
a prekrásne farebné  výhľady. Z Krahúl sme 
prešli cez kremnické vrchy do mesta 
Kremnica.  Z výletu máme peknú 
fotodokumentáciu a veselé zážitky.  

 



Výlet Tatry 19.10.  2017 

 
 

    

Organizovaný s turistickým oddielom Lipovec. Pripravovali sme sa už 
tri dni vopred , nevedeli sme sa dočkať. Vyrazili 
sme skoro ráno aby sme čo   
najviac videli. Použili sme na dopravu takmer všetky dopravné   
prostriedky. Keď sme dorazili na Hrebienok boli sme   
nadšení. Veselo sa debatilo a ukázali sme si trasu na orientačnej   
tabuli. Samozrejme sme ju mali naštudovanú z internetu. Všetko sme 
si   
fotili a boli ohromení počasím i krásou prírody . Škoda že je poničená   
víchricou a kôrovcom. Najviac sa nám páčili vodopády. Všetci trasu   
zvládali bez problémov. Počas návratu sme si rozprávali zážitky. Na   
záver konštatovanie - do Tatier sa musíme ešte vrátiť.  



Vyrezávanie tekvíc - príprava na Halloween 

30.10.2017 

V čase prichádzajúceho obdobia, 
keď si všetci spomíname na 

svojich blízkych pálením sviečok, 
sme sa aj my rozhodli uctiť si 
tento okamih. V nedeľu 30. 

októbra sme vyrezávali z tekvíc 
rôzne "strašidlá". Nechali sme 

voľnosť našej fantázii a kreativite, 
a tak vznikali rôzne Halloweenske 
tekvice, ktoré zdobia naše okná. 
Spestrili sme si tak pochmúrne 

jesenné obdobie svetielkujúcimi 
vyrezávanými tekvicami. Zažili 
sme pritom príjemné chvíle s 

priateľmi pri relaxačnej hudbe a 
vôni pečených gaštanov." 



PRAHA 

Koncom septembra a začiatkom októbra  

30.9. a 1.10. 2017 sme uskutočnili 

poznávací, dlho plánovaný výlet do 

nádhernej, jesennej Prahy. 

Cestovali sme nočný RegioJetom. V 

Prahe sme si stihli pozrieť tieto 

pamiatky: 

Staré mesto,  Staromestské námestie, 

Staromestskú radnicu,   orloj, Karlov 

most, ZOO, Hradčany, Václavské 

námestie .  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ďakujeme za pozornosť . 


