
 
 

KLUB PRIATEĽOV ŽELEZNÍC TRNAVY A OKOLIA  
 

 
 

P O Z V Á N K A  
 

NA KONFERENCIU 
 

ŽELEZNICE V TRNAVSKOM REGIÓNE 
 

HISTÓRIA – SÚČASNOSŤ – BUDÚCNOSŤ 
 
 

ktorá sa bude konať 30. 10. 2014 od 13. hod. v zasadačke Mestského 
úradu v Trnave (budova starej radnice na pešej zóne Hlavná ulica 1, 

prízemie vľavo) 
 

Srdečne pozýva Klub priateľov železníc Trnavy a okolia a partneri: 
 

      
 Slovenská vedeckotechnická Mesto 
 spoločnosť dopravy – člen ZSVTS Trnava 

 
 



 
 
 

Program: 
 

 13:00 Prezentácia účastníkov 
 13:30 Otvorenie 
 13:45 Miloslav LUŽÁK 
 Činnosť a rozvoj KPŽT 
 14:00 Bohuslav KRÁĽOVIČ 

 Trnavské staničné budovy 
 14:15 Ján UHNAVÝ 

Rekonštrukcie železničnej stanice Trnava 
v rokoch 1979 až 2014 

 14:30 Prestávka 
 14:45 Odbor dopravnej politiky Trnavského samosprávneho kraja 

Prímestská autobusová doprava v Trnavskom 
samosprávnom kraji – história a súčasnosť 

 15:00 Miroslav FRANKO 
Cukrovar v Trnave a jeho železnice 

 15:15 Bohuslav KRÁĽOVIČ 
 Vývoj železničného opravárenského priemyslu  

v Trnave 
 15:30 Diskusia, námety na spoluprácu, plány 
 16:00 Ukončenie konferencie 
 

Klub priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT) si Vás dovoľuje 
pozvať na druhý ročník konferencie „ŽELEZNICE V TRNAVSKOM 
REGIÓNE história – súčasnosť – budúcnosť“, ktorá sa uskutoční 
v zasadačke Mestského úradu v Trnave dňa 30. 10. 2014 o 13. hodine. 

Cieľom konferencie je nielen pripomínanie si histórie železníc 
v Trnave a okolí, ale najmä napomáhanie rozvoju železničnej dopravy, 
či už osobnej alebo nákladnej v súčasnosti aj v budúcnosti. Preto sa 
KPŽT snaží združiť subjekty zaoberajúce sa železničnou dopravou, 
miestne a regionálne samosprávy, podniky využívajúce služby železníc 
a vytvárať tak lepšie podmienky využitia železničnej dopravy v našom 
regióne, či už po stránke nákladnej prepravy, verejnej osobnej dopravy 
alebo turistickej prevádzky. 

Budeme veľmi radi, ak podporíte naše aktivity a prídete 
v uvedený deň na konferenciu, ktorá stručne predstaví vývoj železníc 
v Trnave a okolí a pokúsi sa naznačiť, ktorým smerom je potrebné 
rozširovať spoluprácu k napomáhaniu rozvoja železničnej dopravy 
v regióne.  

Účasť je možná pre širokú odbornú aj laickú verejnosť a je 
b e zp l a tná  (rovnako sa nepožaduje žiadny príspevok za prednášanie)! 

 


