
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 > Mikuláš zavítal aj medzi deti do detských domovov v Pečeňadoch a Kolíňanoch

07.12.2012

Mikuláš zavítal aj medzi deti do detských domovov v
Pečeňadoch a Kolíňanoch
Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Burian rozdal 6.12.2012 mikulášske balíčky deťom v detských domovoch v Pečeňadoch a Kolíňanoch.
 
„Je to pre mňa príjemný relax od všetkých každodenných povinností. Je tu skvelá atmosféra a veľmi šikovné deti,“ povedal Jozef Burian. V oboch detských domovoch už boli
cítiť Vianoce, nechýbal ani vianočný punč a dobrá zábava. Deti štátnemu tajomníkovi zaspievali a predviedli krátke divadelné vystúpenie.
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