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DSS Méta Martin 



 
Spomíname 

 Dňa 2.11.2019  sa 8 PSS  zúčastnilo vychádzky k Domu smútku, kde si pri hlavnom 
kríži uctili pamiatku zosnulých. 



 
Turistika – Staškov 

 Dňa 05. 11. 2019 sme navštívili rodisko Jozefa Kronera, ako aj náučný chodník 
pomenovaný podľa neho. Tento domček sa nachádzal v blízkosti železničnej trate. 
Navštívili sme aj priestory Kysuckého múzea, kde sme pozorovali drotárske výrobky 
z celej oblasti 



 
Dni svätého Martina 

 Prijímatelia sociálnych služieb z Lipovca 8.11.2019 
využili krásne slnečné jesenné popoludnie na 
návštevu jarmoku v Martine . Obdivovali šikovnosť 
remeselníkov, inšpirovali sa rôznymi nápadmi na 
vlastné tvorivé činnosti. Taktiež sa zúčastnili 
sprievodného programu a vypočuli si piesne 
skupiny Arzén. 



Drevené sochy  

S našimi PSS sme sa  15.11.2019 vybrali k blízkemu jazierku obdivovať nové 
drevené sochy. Jazierko a lokalita Hrádok je označená ako zelená oáza pre ľudí 
a živé tvory.  



 
Hudobné štúdio 

 V hudobnom štúdiu sme sa dozvedeli veľa nových vedomostí o Karlovi Gottovi, 
vypočuli sme si krásne skladby, zatancovali sme si. 



 
Predvianočná tvorivá dielňa 

 S predvianočným tvorením sme začali už v novembri , aby sme boli na obdobie adventu 
pripravení vopred. Ako základný materiál sme si vybrali našu obľúbenú kávu. Chceli sme 
aby naše výrobky aj voňali a preto sme ich doplnili škoricou, badiánom a sušenými 
pomarančmi. Vyrábali sme predovšetkým ozdoby na stromček ako hviezdičky, stromčeky, 
srdiečka, čižmičky a rukavičky. 



 
Predvianočná tvorivá dielňa v ZPB 

 Počas prípravy na Vianoce a na 
predajné trhy sme so šikovnými 
PSS zo ZPB  strávili príjemné 
popoludnie, kde sme vytvárali 
technikou odlievaním hliny 
rôzne úžitkové a dekoračné 
predmety. V príjemnej 
pohodovej atmosfére vytvorili 
krásne výrobky. 



 
Pohár Špeciálnych olympiád Slovensko v plávaní 

 Traja prijímatelia sociálnych služieb DSS Méta sa 28.-29.11.2019 zúčastnili peknej 
športovej akcie a to  Pohára Špeciálnych olympiád Slovensko v plávaní, ktorá sa 
konala v Bratislave. Usporiadateľom bol Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK 
Lafranconi. Naši športovci sa poctivo pripravovali na plaveckých tréningoch, čo sa 
odrazilo v počte prinesených medailí. Spolu  si doniesli 2 zlaté, 3 strieborné a  1 
bronzovú medailu. V štafete spolu s plavcami z iných športových klubov obsadili 
krásne 4. miesto 


