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Vianočný trh v Turčianskych Kľačanoch 
2. december 2018 

Prijímatelia sociálnych služieb z DSS Lipovec a ZPB sa celú jeseň snažili a vytvárali všakovaké vianočné ozdôbky, 
dekorácie a  drobnôstky pre potešenie oka a duše. Svoje výrobky prezentovali a ponúkali na predaj na trhu v 
Turčianskych Kľačanoch od rána až do večera, užívali si pravú trhovú atmosféru, učili sa ako komunikovať so 
zákazníkmi a narábať s peniazmi. Najviac sa však tešili z toho, že ľuďom sa ich výsledky práce páčili a bol o nich 
záujem.  

 



3.-4.12.2018 Gala večer pri príležitosti 25. výročia vzniku Špeciálnych 
olympiád Slovensko 

 
Pri príležitosti 25. výročia založenia športovej organizácie Špeciálne olympiády 
Slovensko sa 3.12.2018 konal gala večer v Hoteli Bratislava, ktorého sa zúčastnili 
dve športovkyne a zamestnankyňa DSS Méta. Športovci s mentálnym 
postihnutím sa predviedli ako skvelí moderátori i umelci s tanečným i hudobným 
talentom. Na gala večeri bola predstavená aj nová kolekcia športového 
oblečenia, v ktorej nás budú športovci reprezentovať na Letných svetových hrách 
Špeciálnych olympiád v Abú Dhabí. 



Kalvária 
05. 12. 2018 

 

  
Našu turistickú sezónu sme zakončili 
prvý decembrový týždeň. V spolupráci 
KST Lipovec sme sa rozhodli vydať na 
Kalváriu do Ružomberka. Ako tradične 
sme začali prehliadkou mesta 
a posedeli pri výbornej káve, aby sme 
nabrali silu na výstup na Kalváriu. Boli 
sme veľmi spokojní, počasie nám 
vyšlo výborné a tešíme sa na novú 
turistickú sezónu.  



6.12.2018 Mikulášske plavecké preteky 

Naši plavci aj začínajúci plavci zo štyroch prevádzok DSS Méta sa zúčastnili 
interných plaveckých pretekov. Na preteky prišlo 14 športovcov. Po zahájení 
pretekov plavci predviedli svoje najlepšie výkony v plaveckých disciplínach ako 
prsia, voľný spôsob, znak. Ak tento ročník bodovala štafeta, kde dva tímy podali 
skvelé výkony. Po pretekoch každý športovec bol odmenený diplomom. Opäť sa 
potvrdilo, že šport je najkrajšia a najlepšia cesta inklúzie. 



Zemianska kapustnica 
 

 
Dňa 08. 12. 2018 sa konali predajné trhy 
aj v Sučanoch. PSS mohli vidieť ako 
prebieha pravá domáca zabíjačka 
s výrobou klobás a iných domácich 
výrobkov, varenia kapustnice 
a poľovníckeho guľášu. Samozrejme PSS 
mali možnosť aj ochutnať. PSS ponúkali 
na predaj vyrobené výrobky.  
 



Kolkársky turnaj v Priekope 
 

  
Dňa 11.12.2018 sa konal kolkársky turnaj v Priekope. Turnaja sa zúčastnili priatelia 
zo Severu, Priekopy a Sučian. Niet pochýb, že aj tento rok mali PSS dobrý pocit 
z odohratej hry a už teraz sa tešia opäť o rok. 



VIANOČNÁ VÝTVARNÁ DIELŇA 
   

Predvianočný čas sme si spoločne skrátili 
prípravami vianočných dekoratívnych 

predmetov. Prvý a druhý deň sme pracovali 
s keramickou hlinou a vyrábali ozdoby na 

stromček. Tretí deň sme vyrábali mikulášske 
čiapky, ktoré sme použili na mikulášsku 

narodeninová oslavu. Posledné dva dni sme 
vyrábali dekorácie z kávy a glazovali ozdoby 

na stromček. 



Vianočné pečenie 
 

  
Aj tento rok sme sa spoločne pripravovali na sviatky. 
Každá skupina si vybrala, ktoré koláčiky upečie. Do 
príprav sa zapojili takmer všetci. Spoločne sme napiekli 
niekoľko druhov koláčov, vyzdobili perníky a pripravili 
perníkový betlehem na štedrovečerný stôl.  
 Atmosféra bola krásna, radostná, vianočná. Počas 
celých sviatkoch si mohli priatelia z DSS vychutnávať 
napečené koláčiky.  


