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2.6.2018  Parasport24 tour 

 
11. ročník charitatívneho podujatia 

Parasport24 tour tento krát pomáha 

športovcom Špeciálnych olympiád 

Slovensko materiálne, formou 

dodania športových pomôcok ako aj 

finančne formou šekov. Aj v DSS 

Méta sa členovia tímu Parasport24 

tour zastavili, aby pozdravili našich 

športovcov .Špeciálne Olympiády 

Slovensko  zároveň odovzdali šek 

v hodnote 400 Eur. Ďakujeme za 

sponzorský dar, ktorým urobíme 

radosť našim športovcom. 

 

 



 
 

5.-6.6.2018 Športové hry v Terchovej – Vŕšky 

 
 

 

 

 

 
 5 PSS z DSS Méta sa zúčastnili už 14. 

ročníka športových hier PSS a zariadení 
sociálnych služieb ŽSK v Terchovej – Vŕšky. 
Športové hry sa niesli v duchu 
slovenských tradícií. Naši PSS sa zapojili 
do športových súťaží s veľkou snahou 
a nadšením. Z pretekov sme si doniesli 
pekné 1. a 2. miesto. Užili sme si pekné 
prostredie a počasie, nadviazali sme nové 
priateľstvá. 



8.6.20018 Letná škola pokračuje: Turisticko – poznávací workshop: Jasenská 
dolina 

 

Slnečné počasie sme využili na 
turistickú prechádzku do Jasenskej 

doliny. Z obce Belá – Dulice sme 
turistickým krokom prešli do Jasenskej 

doliny.. Stretnutie bolo o to 
príjemnejšie, že sme sa stretli 

s priateľmi zo všetkých zariadení. 

 



 
8.6.2018 – Záhradná oslava narodenín 

 
 

V piatkové poobedie sme  zorganizovali 
narodeninovú oslavu.. Všetci prijímatelia 
sociálnych služieb sa veľmi tešili, pretože 

sme oslavovali v záhrade. Po zablahoželaní 
oslávencom sme sa  zabávali pri hudbe. 

Všetci boli veľmi spokojní a už sa tešia na 
oslavu ďalších narodenín svojich priateľov. 

 

 
  



15.6.2018 – Náš Juniáles 
Väčšina plesov sa koná počas fašiang, ale fašiangové obdobie je väčšinou aj 
chrípkové, a tak máme juniáles. Tohto roku bola téma plesu DSS spieva, 
čiže sme spievali a tancovali. Keďže je to Náš ples, všetko sme si spoločne 
pripravili, lebo ples nie je len o zábave. Poupratovali sme si sálu, vyzdobili, 
aj program bol z vlastnej tvorby. Každá prevádzka si pripravila pesničku, 
ktorá ju charakterizuje, alebo ktorú majú jej klienti najradšej. Zazneli 
moderné, aj starinky, letné, romantické, aj tanečné. Po programe bola 
zábava a zabávať sa teda vieme. Na druhý deň sme boli všetci dolámaní a 
zničení. 



 
 

20. – 22 . 6. 2018 – Zlatá rybka Šoporňa 

Aj tento rok sme sa zúčastnili 
podujatia Zlatá rybka v Šoporni. Zažili 

sme množstvo zážitkov. V poobedných 
hodinách sme sa venovali výrobe 

tričiek a športovým aktivitám. Druhý 
deň sme sa zúčastnili súťaže v lovení 

rýb. Po súťaži sme absolvovali 
prehliadku vojenskej techniky..  

 



Cyklistický workshop – 27.6.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa 27.6.2018 sme sa rozhodli a vyskúšali sme či ešte máme funkčné 
bicykle. Previezli sme sa našim krajom, nahliadli na neďaleké jazero 
Ontário. Všetci boli nadmieru spokojní. Ďakujeme za spoluúčasť.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ďakujeme za pozornosť . 


