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ZEMIANSKA KAPUSTNICA LIPOVEC 

Tradične, ako každý rok, sa PSS z Lipovca a zo ZPB zúčastnili na predaji svojich výrobkov 
na vianočnom trhu na Lipovci počas podujatia Zemianska kapustnica 2019. 
Vychutnávali si atmosféru pravej dedinskej zábavy počas súťaže vo varení kapustnice, v 
priateľskom duchu medzi známymi a priateľmi z obce ponúkali svoje výrobky, utužovali 
medziľudské vzťahy a tešili sa z pohody, ktorá panovala počas podujatia. Taktiež sme 
sa zúčastnili trhov vo Vrútkach a Sučanoch, kde sme ponúkali svoje výrobky. 



 

Vianočný KOLKÁRSKY turnaj 9.12.2019 

 
V kolkárni Priekopa sme sa stretli na Vianočnom kolkárskom turnaji 

prevádzky Lipovec, Sever a Priekopa. Atmosféra turnaja bola športovo 

naladená,  mali sme radosť z hry a z povzbudzovania. Hráči z Priekopy sa 

umiestnili na prvom mieste.  

 



VIANOČNÉ KINO  
 
 Dňa 11. 12. 2019 sme navštívi kino Cinemax v Tulipe. Vybrali sme príznačný názov 

romantickej komédie ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Pred kinom nám ešte zostávalo trocha 
času, tak sme si prezreli výklady, odfotili sme sa pri plagáte filmu a nasávali sme 
vianočnú atmosféru. Film sa nám veľmi páčil.  Vžili sme sa s atmosférou Vianoc 
a Silvestra z filmu. 



12.12.2019 Vianočné šantenie 

Klienti z DSS Méta sa stretli na prevádzke Martin na vianočných tvorivých dielňach. 
Spoločne varili punč, vyrábali vianočné kartičky, vyrábali vianočné sviečky, maľovali 
šálky, piekli oblátky a zdobili medovníčky. Vyskúšali si svoje zručnosti, naučili sa nové 
činnosti, spoločne prežili pekný adventný deň. 



Vianočná výstava v priestoroch  
DSS Méta 

Aj tento rok sa uskutočnila prezentácia výrobkov našich klientov formou 
vianočných trhov. 
Predaj ozdobných aj úžitkových predmetov sa stretol s veľkým záujmom zo strany 
rodičov, rodinných príslušníkov , priateľov ale aj zamestnancov zariadenia. PSS sa 
tešili z každej predanej vecičky.  



10.-.11.12.2019 Slávnostný vianočný raut Špeciálnych olympiád a 1. 
Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v bocii 

 
Dvaja prijímatelia sociálnych služieb sa 10.12.2019 zúčastnili vianočného obedového rautu 
Špeciálnych olympiád Slovensko, ktorý sa uskutočnil v Hoteli Holiday Inn v Bratislave. Celé 
slávnostné popoludnie sa nieslo v znamení oceňovania osobností Špeciálnych olympiád, trénerov, 
športovcov. Spomenuli sme si na jedinečné výkony športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, 
ktoré podali tento rok na podujatiach organizovanými Špeciálnymi olympiádami Slovensko. 
11.12.2019 sa uskutočnili 1. Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád Slovensko v bocii 
v Bratislave. Tu nás reprezentovali spomínaní dvaja športovci  v kategórii jednotlivci, kde vo svojej 
kategórii obsadili 4. a 5. miesto. Podali skvelé výkony. Blahoželáme. 



 
BYTČA – SOBÁŠNY PALÁC 

 Dňa 10. 12. 2019 sme v spolupráci s Klubom slovenských turistov Lipovec 
navštívili Sobášny palác v Bytči ako aj Štátny archív Bytča. Po príchode do Bytče 
sme sa najskôr zastavili na kávičku a koláčik. Potom sme sa presunuli do 
Sobášneho paláca, kde nám pani sprievodkyňa porozprávala o histórii vzniku 
paláca a o jeho vtedajších obyvateľoch.  



PRÍBEHY VIANOČNÝCH KOLÁČIKOV 
 

Predvianočné obdobie od 16. 12. 2019 do 20. 12. 2019 sme opäť využili naplno. 
Posledný týždeň pred Vianocami sme sa pustili do príprav koláčov a slaného pečiva. 
Opäť sa zapojili do aktivity PSS zo všetkých skupín.  


