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šírením prostredníctvom e-mailu. Vaše námety a

 

 

 

 
 Tragédia, ku ktorej došlo v

celým Slovenskom. Na rozostavanom diaľničnom moste medzi obcami Kurimany 

a Iliašovce pracovalo počas betonáže 18 stavebných robotníkov. Pri páde mostnej 

konštrukcie z nich okamžite zahynuli dvaja, tretí pri prevoze do nemocnice a

v nemocnici. Ostatní sú ťažko alebo ľahšie zranení.

 Integrovaný odborový zväz vyj

uzdravenie robotníkom, zraneným pri tejto tragédii.

 Integrovaný odborový zväz

zložiek a jednotlivcov, ktorí pomohli pri záchrane zdravia a

robotníkov. Patrí im za to naša veľká vďaka a

 Budeme však trvať na dôkladnom vyšetrení tejto závažnej udalosti 

a prísnom potrestaní všetkých vinníkov.
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                      

 

 

                                                                

 

IOZ“ obsahuje voľne šíriteľné informácie, ktoré nepodliehajú dodatočnému súhlasu autora diela. Autor súhlasí s

Vaše námety a podklady do budúcich vydaní posielajte na e-mail: kren@ioz.sk

Tragédia, ku ktorej došlo v piatok 2. novembra o 14, 30 hod. pri stavbe D1 otriasla 

celým Slovenskom. Na rozostavanom diaľničnom moste medzi obcami Kurimany 

počas betonáže 18 stavebných robotníkov. Pri páde mostnej 

nich okamžite zahynuli dvaja, tretí pri prevoze do nemocnice a

nemocnici. Ostatní sú ťažko alebo ľahšie zranení. 

Je to obrovská tragédia! 

Integrovaný odborový zväz vyjadruje úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a

uzdravenie robotníkom, zraneným pri tejto tragédii. 

Integrovaný odborový zväz oceňuje profesionálnu činnosť všetkých záchranných 

jednotlivcov, ktorí pomohli pri záchrane zdravia a ľudských 

robotníkov. Patrí im za to naša veľká vďaka a uznanie.  

Budeme však trvať na dôkladnom vyšetrení tejto závažnej udalosti 

prísnom potrestaní všetkých vinníkov. 

IOZ“ obsahuje voľne šíriteľné informácie, ktoré nepodliehajú dodatočnému súhlasu autora diela. Autor súhlasí s ďalším 

kren@ioz.sk 
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14, 30 hod. pri stavbe D1 otriasla 

celým Slovenskom. Na rozostavanom diaľničnom moste medzi obcami Kurimany 

počas betonáže 18 stavebných robotníkov. Pri páde mostnej 

nich okamžite zahynuli dvaja, tretí pri prevoze do nemocnice a štvrtý neskôr 

úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a skoré 

oceňuje profesionálnu činnosť všetkých záchranných 

ľudských životov týchto 

Budeme však trvať na dôkladnom vyšetrení tejto závažnej udalosti 


