
Domov sociálnych služieb Méta Martin 

November 2018 



TEKVIČKY  V DSS MÉTA - LIPOVEC 

V DSS Méta Lipovec sme si spríjemnili 
dušičkový čas vyrezávaním tekvičiek. PSS sa 
aktívne zapájali do vydlabávania tekvíc 
a navrhovania vzorov. Večer sme tekvičky 
vyniesli na dvor a spoločne ich zapálili.  Potom 
sme viedli rozhovory o význame sviatku 
dušičiek a pochutili na výbornom dezerte. 



Rozhľadňa nad Strečnom 
 

Dňa 07. 11. sa Turistický klub Lipovec v spolupráci s turistami z DSS Méta – prevádzka 
Lipovec zúčastnili turistického výletu. Išlo sa na rozhľadňu Špicák nad Strečnom. PSS 
náročný terén zvládli a na vrchu sa pokochali výhľadom na Malú Fatru a Žilinu. Po 
zostupe sme sa občerstvili v reštaurácii a išli sme spokojne domov.  

 



9.11.2018 Návšteva Múzea Andrea Kmeťa v Martine 

 
V  Múzeu Andrea Kmeťa sme sa nechali uniesť krásnou 
prírodou a kreslili sme zvieratá a kvety Turca 



13.11.2018 Turistická vychádzka Strečno – koliba Panoráma 

 
Absolvovali sme turistickú vychádzku 
do Nezbudskej Lúčky, ktorá leží na kopci 
hneď oproti hradu Strečno. Okrem 
krásneho výhľadu sme  videli aj rôzne 
rozprávkové atrakcie, zvieratá, ktoré sme 
mali možnosť kŕmiť aj pohladkať. Nakoniec 
sme sa občerstvili v krásnej, drevenej 
kolibe Panoráma. 



Práca v obci 
Šikovní prijímatelia sociálnych služieb z pracovných 
skupín DSS Lipovec a ZPB spoločne brigádovali 
počas októbrových a novembrových dní v obci. 
Pomáhali najmä s hrabaním, odvážaním lístia, 
skrášľovali prostredie obce a svojou prácou prispeli 
ku krajšiemu zovňajšku okolia, v ktorom sami žijú. 
Boli veľmi šikovní, aktívni, robota im išla od ruky. 
Spokojný bol aj starosta obce, s ktorým sa veľmi 
spriatelili.  



22.11.2018 Výtvarný salón ZPMP 2018 
 

PSS z prevádzky Priekopa sa zapojili do  Výtvarného salónu ZPMP 2018. Ide o 23. 
ročník súťažnej prehliadky prác ľudí s mentálnym postihnutím. Päť PSS s výtvarným 
nadaním stvárnilo hlavnú tému – V krajine snov. PSS pri stvárnení tejto témy získala 
cenu, ktorá sa odovzdávala 22.11.2018 vo Zvolene. Aj keď sa klientka nezúčastnila 
odovzdávania, cena jej bola doručená. Blahoželáme, veď ide o úspech 
celoslovenského rozmeru. 



22.11.2019 Exkurzia v Spojenej škole 
strojárskej v Martine 

Prijali sme pozvanie na exkurziu do SŠ strojárskej.  Zaujímali sme sa o vybavenie 
stolárskej a technickej dielne, navštívili sme modeláreň, dozvedeli sme sa ako 

prebieha vyučovanie mnoho nových vecí.  



28.11.2018 Múzeum slovenskej dediny – skanzen v Jahodnických hájoch 
 

V skanzene sme si pripomenuli vianočné zvyky a vyrobili sme si vianočné 
dekorácie  na stromček a kreslili sme  na tému Vianoce. 


