
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 > Ministerstvo bolo miestom darovania krvi

29.11.2012

Ministerstvo bolo miestom darovania krvi
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už po piaty raz zorganizovalo ministerskú kvapku krvi. Lekári z mobilnej transfúznej jednotky mali z akcie radosť.
 
Krv darovali nielen zamestnanci ministerstva, ale aj pracovníci z jeho rezortných organizácií i široká verejnosť. Od poslednej ministerskej kvapky krvi sa počet záujemcov o
darovanie zvýšil. Ministerstvo plánuje v tejto akcii pokračovať aj naďalej.
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