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69. výročie oslobodenia Bratislavy
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, štátny tajomník ministerstva Branislav Ondruš a vedúci služobného úradu Jozef Vančo si pietnym aktom kladenia vencov
uctili 69. výročie oslobodenia hlavného mesta SR spod fašistickej okupácie.
 
Podujatie pri Pamätníku osloboditeľov na Námestí Eugena Suchoňa v Bratislave pripravilo hlavné mesto s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia najvyšších štátnych orgánov, Bratislavského samosprávneho kraja či diplomati z 11 veľvyslanectiev krajín, ktoré sa spolupodieľali
na oslobodení mesta.
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