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Pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory;
Pracovné stretnutie so starostom obce Lubina;
Privítanie a spoločenské stretnutie s výtvarníkmi a umelcami v rámci 5. ročníka
Medzinárodného výtvarného sympózia konaného v Starej Turej;
Účasť na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva;
Pracovné stretnutie s poslancami – priority mesta na nasledujúce obdobie a spôsob ich
financovania;
Stretnutie s p. Abramovičovou – publikácia M.R.Štefánik;
Účasť na pohrebe významnej osobnosti Starej Turej pána Gustáva Rumánka;
Účasť na Medzinárodnom výtvarnom sympóziu v hoteli Lipa;
Účasť na zasadnutí Komisie pre výstavbu;
Pracovné stretnutie s audítorkami v rámci auditu na Mestskom úrade;
Účasť na zasadnutí Komisie pre školstvo a kultúru;
Účasť na zasadnutí výboru Mestského futbalového klubu v súvislosti s finančnou situáciou
klubu a jeho ďalšieho fungovania;
Pracovné stretnutie s riaditeľom spoločnosti Lesotur;
Pracovné stretnutie s oddelením výstavby ohľadne riešenia objektov bývalej priemyslovky
a jej prestavby na nájomné byty;
Pracovné stretnutie s riaditeľkou pobočky Všeobecnej úverovej banky v Starej Turej;
Účasť na Valnom zhromaždení Mestského športového areálu;
Účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva;
Účasť na Sneme Únie miest Slovenska v Bratislave;
Pracovné stretnutie s primátorom Bratislavy;
Účasť na diskusii primátora Bratislavy s občanmi mesta Stará Turá;
Stretnutie s organizátormi, podporovateľmi a sponzormi Festivalu divné veci;
Stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom;
Účasť na Valnom zhromaždení spoločnosti Technotur;
Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície v Starej Turej;
Pracovné stretnutie s pracovníkmi Západoslovenskej energetickej spoločnosti (diskusia
o možnostiach prípravy infraštruktúry pre IBV);
Účasť na kontrolnom dni v Materskej škole (rekonštrukcia budovy na Hurbanovej ulici);
Príhovor k jubilujúcim občanom na stretnutí v priestoroch Mestského úradu;
Účasť na rozlúčke predškolákov;
Účasť na záverečnom verejnom koncerte tanečného odboru ZUŠ – FREE ZEE SHOW 2019
v Dome kultúry;
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Príhovor k jubilantom v súvislosti s výročím zlatých svadieb na Mestskom úrade;
Účasť na divadelnom predstavení Návštevník v prevedení účinkujúcich divadelného súboru
TILIA zo Starej Turej;
Účasť na Valnom zhromaždení spoločnosti Lesotur;
Účasť na pracovnom stretnutí prípravného výboru slávností na Javorine v Skalici;
Účasť na súťaži Inovecko-karpatská hasičská liga v Topoleckej – súťaž dobrovoľných
hasičských zborov zo širšieho okolia;
Individuálne stretnutia s občanmi na Mestskom úrade;

