
Vážime si vaše súkromie
Súbory cookies sú potrebné pre správne fungovanie webu, ako aj pre účely analýzy prevádzky a návštevnosti. Cookies nám neposkytujú prístup k Vášmu počítaču alebo
akýmkoľvek informáciám o Vás. Webovým stránkam umožňujú zapamätať si informácie o Vašej návšteve, napríklad na ukladanie predvolieb bezpečného vyhľadávania, na
zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu osobných údajov. Výberom „Prijať všetko“ udeľujete súhlas so spracovaním cookies pre uvedené účely. Kliknutím na
„Odmietnuť všetko“ môžete používanie voliteľných cookies blokovať. Podrobnosti o používaní súborov cookies.

Akceptovať  Odmietnuť všetko 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

Úvod > Úvodná stránka > Informácie pre médiá > Aktuality > Ministerské vianočné trhy

25.11.2014

Ministerské vianočné trhy
Vianočné trhy chránených dielní môže počas celého tohto týždňa navštíviť verejnosť na pôde ministerstva práce na Špitálskej ulici v Bratislave. Novinkou tohtoročných dielní je
maľovanie enkustickou žehličkou – maľovanie voskom.
 
Pestrý mikulášsky tovar, ktorý vyrobili chránené dielne z celého Slovenska, dopĺňajú aj vianočné ozdoby, vonné sviečky, pohľadnice, šperky, kabelky rôznych materiálov,
sviatočné obrusy, návliečky a dokonca aj bio cesnak a zdravé oleje. „Aj tento rok sa počas vianočných trhov predáva vianočný nealkoholický punč podávaný s pravým
medovníkom, ktorý pripravili zamestnanci Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Výťažok z predaja bude venovaný krízovému
stredisku Spoločenstva svätej rodiny zo Slovenskej Ľupče,“ uviedla riaditeľka odboru pre komunikáciu a styk s verejnosťou ministerstva práce Alexandra Záni.

Sviatočnú atmosféru dotvára aj vianočná výzdoba a predajná výstava diel významného slovenského výtvarníka Rudolfa Filu.
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