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pracovné rokovania s lekármi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť v zdravotnom
stredisku, z dôvodu podania informácie o pripravovanom projekte „Budovanie
Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v meste Žarnovica“. Lekári
mohli vyjadriť svoj záujem zapojiť sa do uvedeného projektu
účasť na konferencii „Obnova hokejovej infraštruktúry“, ktorá sa konala v ES v Šali
účasť na podujatí „Čo šepká les“, ktoré organizovali Lesy SR, OZ Žarnovica,
Obvodná poľovnícka komora ZH v spolupráci so SOŠ v Banskej Štiavnici a s
ďalšími
pracovné rokovanie vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni v BB, ohľadne informácií k
CIZS
pracovné rokovanie vo firme TUBEX ohľadne spolufinancovania výstavby chodníka
na ulici Partizánskej
účasť na „Pohronských folklórnych slávnostiach“ vo Veľkej Lehote
pracovné rokovanie ohľadne rekonštrukcie časti verejného osvetlenia v našom meste
účasť na zasadnutí Rady školy - pri Gymnáziu Františka Švantnera v Novej Bani
ďalšie rokovania s lekármi, ktorí by mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť
v zdravotnom stredisku po realizácii projektu CIZS
účasť na výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Gymnázia FŠ
v Novej Bani, ktoré sa konalo na VÚC v Banskej Bystrici
účasť na športovom – relaxačnom dni, ktorý sa konal v obci Veľké Pole (organizátor
obec Veľké Pole a SLOVES pri MsÚ ZC)
účasť na stretnutí k 70. výročiu založenia odborného školstva v Novej Bani
účasť na prijímacom konaní na obsadenie pracovného miesta – príslušník mestskej
polície
rokovanie Zastupiteľstva BBSK, ktoré sa konalo v Brezne
rokovanie mestskej rady
pracovné stretnutie s riaditeľom ProCare v ZH ohľadne projektu CIZS
rokovanie mestského zastupiteľstva
účasť na výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta vedúceho vnútornej
správy
pracovné rokovanie s výrobným riaditeľom Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a. s. BB, ohľadne projektu stavby „AGLOMERÁCIA ŽARNOVICA“ –
kanalizácia a ČOV
účasť na slávnostnom ukončení školského roka 2017/2018 v Základnej škole na ulici
Fraňa Kráľa
pracovné rokovanie s firmou, ktorá sa pripravuje na realizáciu projektu
„Aglomerácia Žarnovica“ – kanalizácia a ČOV

