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Na Úrade Bratislavského samospráv-
neho kraja (BSK) sa 28. januára stre-
tli zástupcovia pracovných skupín za 
účelom zhodnotenia činnosti ARGE 
Donauländer v roku 2015. Navrhnuté 
boli aj úvodné aktivity v rámci nasle-
dujúceho obdobia, ktoré budú koor-
dinované zo strany BSK. Prioritami čin-
nosti tohto obdobia bude zvyšovanie 
povedomia a lobistickej podpore pre 
projekty generované pracovnými sku-
pinami. Pracovné stretnutie sa konalo 
za účasti partnerov TTSK, BSK, sloven-
ského domu Centrope, sekretariátu 
ARGE Donauländer, rady dunajských 
miest a regiónov. Roman Tašký

Stretnutie ARGE 
DonauländerTrnavský samosprávny kraj, Klaster ces-

tovného ruchu – západné Slovensko a vy-
davateľ časopisu  Smart Cities usporiadali 
4. februára v priestoroch trnavskej Syna-
gógy status quo ante Konferenciu časopi-
su Smart Cities. Zúčastnilo sa na nej viac 
ako 100 zástupcov samospráv, pracovní-
kov ministerstiev a manažérov rôznych 
podnikateľských subjektov a organizácií. 
Konferencia sa uskutočnila s podporou 
ZMOS. V rámci programu účastníci získa-
li informácie o aktuálnom stave nového 
Integrovaného regionálneho operačné-
ho programu (IROP) priamo od zástupcov 
z MPaRV SR, množstvo praktických návo-
dov na postupnú tvorbu inteligentného 
mesta s ohľadom na vhodné koncepcie 
a technológie. Irena Murčová

Konferencia Smart Cities v Trnave

Konferencia sa uskutočnila s podporou Združenia miest a obcí Slovenska.
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V priestoroch Renesančného 
kaštieľa v Galante sa 4. februára ko-
nala vernisáž 14. ročníka výstavy 
Galantská paleta. Výstava je veno-
vaná tvorbe mladých začínajúcich 
talentov, ale aj umelcov, ktorí sa vý-
tvarnému umeniu venujú už dlhé 
roky. Takmer 100 diel inštalova-
ných na stenách i v priestore pred-
stavuje bohatú a kreatívnu činnosť 
28 autorov. Andrej Popluhár

Galantská 
paleta 2016

Rozmanité žánre a štýly sú výstižným 
vyjadrením charakteru výstavy.

Krst knihy (zľava) Tatiana Jarábková, Eva Jarábková-
-Chabadová a ilustrátorka Natália Murat-Oravcová.
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V pondelok doma nebudem. Pod názvom slovenskej 
zľudovenej piesne sa ukrýva v poradí druhá kniha 
poézie Evy Jarábkovej-Chabadovej, ktorá nie je pre 
milovníkov literatúry i humoru na Slovensku nezná-
mou osobou. Pestrá zbierka básní vznikala v priebe-
hu ôsmich rokov a slávnostne ju krstili v Knižnici Ju-
raja Fándlyho v Trnave vo štvrtok 4. februára. Zbierka 
básní je rozdelená do siedmich dní a vďaka prího-
dám sú také pestré, ako tie dni v týždni. gak

Básne pestré ako 
dni v týždni

Trnavský samosprávny kraj pomôže 
s obnovou pamätníka padlých prís-
lušníkov Trnavskej posádky, ktorí sa 
zúčastnili bojov v SNP pri obci Hor-
né Hámre. Na postupných krokoch 
obnovy sa 11. februára dohodli na 
Úrade TTSK predseda TTSK Tibor Mi-
kuš, predseda a tajomníčka OV SZPB 
v Trnave Jozef Petráš a Emília Díteo-
vá a starosta obce Horné Hámre Mi-
lan Mokrý. rad

Dohodli sa na obnove pamätníka

Pamätník v Horných Hámroch.

Zľava starosta Horných Hámrov Milan Mokrý, 
tajomníčka a predseda OV SZPB Emília Díte-
ová a Jozef Petráš a predseda TTSK Tibor Mikuš.
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V Domove sociálnych služieb v Seredi sa 5. februára usku-
točnilo stretnutie zástupcov Odboru sociálnej pomoci TTSK 
a riaditeľov zariadení sociálnych služieb, ktorí sa v minulom 
roku zúčastnili s klientmi na generálnej audiencii u Svätého 
otca v Ríme. Duchovné zážitky a priama účasť na miestach, 
ktoré sú históriou kresťanstva, zanechali u všetkých zúčast-
nených silné emócie. V Ceste za vierou, ako svoje putovanie 
klienti nazvali,  by radi pokračovali aj v tomto roku. Túto akti-
vitu víta aj predseda TTSK Tibor Mikuš, ktorý vyjadril podporu 
pri ďalších pútnických cestách za vierou. Daniela Nagyová

Cesta za vierou

Zúčastnení sa dohodli na alternatívach, ktoré  predložia 
klientom o možnostiach pútnickej cesty aj v tomto roku.

V Galérii IZAKaJA v Bratislave bola 3. februára 
otvorená vernisáž  výstavy akademického ma-
liara Roberta Almásiho s názvom Dotyky. Kurá-
torom výstavy je Igor Izák a potrvá do 3. apríla.

Vernisáž 
výstavy Dotyky


