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Minister Ján Richter sa zapojil do kampane Európsky týždeň
mobility
Do Európskeho týždňa mobility sa rozhodol zapojiť aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.
 
V rámci podpory využívania alternatívnych spôsobov dopravy prišiel na rokovanie vlády na elektrickom bicykli. Ministrovi práce sa takýto spôsob dopravy pozdáva:

"Je to príjemné, aj keď takto sa nedá chodiť stále. Mal som veľký záujem podporiť túto iniciatívu Európskeho týždňa mobility."
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