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Klub priateľov Trnavy – charakteristika a ciele
Klub priateľov Trnavy je občianskym združením, ktoré bolo založené v r. 2000, ako
dobrovoľné združenie fyzických osôb, občanov Slovenskej republiky, ako aj občanov iných
štátov, ktorí majú vzťah k mestu Trnava a chcú, aby bol v ňom život lepší, krajší a
zaujímavejší, a podporujú rozvoj jeho aktivít. Klub priateľov Trnavy vznikol z iniciatívy
rodákov, hostí Trnavských dní. Základnú činnosť KPT vymedzujú stanovy, ktoré obsahujú
ustanovenia, ciele a činnosti, registráciu, podmienky členstva, práva a povinnosti členov KPT,
a pod. V dnešnom uponáhľanom svete, kde je povrchnosť, honba za úspechom a uznaním za
každú cenu znakom života si akosi nevieme udržať zdravé medziľudské vzťahy, šľachetnosť
a nezištnosť. Svojou činnosťou sa klub pokúša pripomenúť i tieto hodnoty.
Cieľom klubu v zmysle stanov je najmä:
- podporovanie kultúrno-spoločenských aktivít mesta Tmava, jeho hospodárskeho rozvoja a
obnovy jeho kultúrnych a historických pamiatok,
- organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, zameraných na obohatenie poznatkov o
histórii a kultúre mesta Tmava,
- podpora vzdelávania mladých Trnavčanov
- podpora športu detí a mládeže a občanov zdravotne postihnutých
- podpora zdravia a vzdelávania
- podpora a rozvoj základného a materského školstva a školských
zariadení, ktoré prešli do kompetencie mesta Trnava
- podpora sociálnych a zdravotných zariadení, ktoré prešli do
kompetencie mesta Tmava,
- podpora iných činností, ktoré súvisia s rozvojom mesta Tmava a
prechodom na mesto Tmava.

10. výročie založenia Klubu priateľov Trnavy
Rodina priateľov Trnavy, Klubu priateľov Trnavy sa zväčšuje a idey lásky, pokoja
a porozumenia (podtitulu Trnavských dní) prevládajú nielen v Trnave, ale všade tam, kde sa
ktokoľvek z nás nachádza. .......................
Klub priateľov Trnavy oslavuje v tomto roku 10. výročie od svojho založenia. V súčasnosti
má 121 registrovaných členov. Klub sa v prvej etape svojej existencie snažil pomôcť
v rôznych oblastiach formou rozdelenia finančných prostriedkov získaných z podielu zo
zaplatenej dane od fyzických a právnických osôb. V r. 2002 – 2007 bolo podporených viac
ako 70 projektov v hodnote asi 237.470 eur. Medzi iným projekty z oblasti zdravotníctva
a sociálnej starostlivosti (pre trnavskú nemocnicu – dovybavenie detskej kliniky, ďalej na
nákup tympanometra na meranie sluchu, na polohovateľné postele pre oddelenie dlhodobo
chorých, na respirátory a elektronickú pestúnku pre novorodenecké oddelenie, neurologická
klinika si mohla zakúpiť cerebrálnu jednotku, Národná transfúzna služba v Trnave si vďaka
podpore klubu zabezpečila hlbokomraziace zariadenie a na poliklinike bola s pomocou klubu
zriadená ambulancia 1. pomoci). Klub finančne prispel aj na budovanie hospicu Svetlo na
Františkánskej ulici a domov dôchodcov Evanjelickej Diakonie na Kalinčiakovej ulici.
Združeniu Rodina bol poskytnutý príspevok na vybudovanie azylového domu Tamara na
Okružnej ulici a na zabezpečenie prepravnej služby Senior Taxi, Detskému integračnému
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centru na Prednádraží pomohol vybudovať detské ihrisko.
V oblasti vzdelávania
a publikačnej činnosti klub zabezpečil vydanie knihy Ľudové piesne a zvyky, prispel na
dominanty Trnavy, na vydanie Dejín SSV a vydanie kníh viacerým trnavským autorom. V
oblasti kultúry, vzdelávania a športu podporil klub niektoré aktivity Krajskej knižnice Juraja
Fándlyho, Katolíckej jednoty Slovenska, Trnavského komorného orchestra, Technika
Akademik, Trnavskej univerzity, Rady mládeže Slovenska, škôlkam a školám. Klub finančne
prispel, alebo sa podieľal na propagácii viac než 30 kníh. V súlade s knižnou činnosťou sa
Klub viackrát prezentoval v rámci stánku mesta Trnava na Libriáde, výstave a predaji kníh.
Po vzniku Nadácie Trnava Trnavčanom postupne prešli viaceré aktivity klubu na nadáciu
a následne bola podpísaná zmluva o vzájomnej spolupráci.
Klub je otvorený všetkým iniciatívam a podnetom svojich členov i širokému okoliu. Začal
sústreďovať na spoločenské činnosti. Tradičnými sa stali literárno-hudobné pásma pod
názvom „Včera, dnes a ...“(posedenia pri literatúre a dobrej hudbe), „Adventný večer“
(zamyslenia v predvianočnom období), „Na západnom krídle múzy“ (poeticko-hudobné
večery), ale i organizovanie výstav (napr. výstava trnavskej rodáčky Márie Poláčkovej pod
názvom „Rozmarné cesty“, výstava obrazov a umeleckých predmetov rodáka Michala
Lošonského pod názvom „Zatúlané obrazy“ a spoluorganizátorstvo pri ďalších výstavách).
K týmto aktivitám patrí i prezentácia kníh viacerých trnavských spisovateľov a básnikov
(Bohumil Chmelík, Pavol Tomašovič, Marián Mrva, Margita Kániková, Eva Kopúnková,
Michal Lošonský, Eva Jarábková, Ján Čápka, Leo Blažek, Jozef Šelestiak, Juraj Kadlec,
Július Molnár, Ladislav Šmidák, Ladislav Szalay, Štefan Strieženec, William Schmidt, Mária
Balážová, Zlata Matláková, Miroslav Danaj, .....) Aj touto formou chce klub prepojiť
generácie a udržať pamäť o najdôležitejších udalostiach mesta i národa,
Klub priateľov Trnavy sa každoročne podieľa na organizovaní Trnavských dní – tradičných
stretnutí rodákov, ktorí prichádzajú do Trnavy, aby si zaspomínali a porozprávali niečo zo
svojho života. Počas Trnavských dní prebieha i výročná členská schôdza klubu.

Orgány občianskeho združenia:
Orgánmi združenia sú:
- členská schôdza
- predseda
- výbor
- revízor
Predseda KPT:

Ing. Pavol Tomašovič (od 18. 9. 2009)

Členovia výboru KPT: Ing. Štefan Bošnák, podpredseda (od 18. 9. 2009)
PhDr. Peter Horváth
Prof. Doc. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.
Doc. Fedor Svatý, CSc.
Rudolf Sládkovič, čestný člen výboru (od 18. 9. 2009)
Ing. Viera Malatinková
Revízor:

Ing. PhDr. Ladislav Szalay
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Prehľad činnosti za r. 2009
V súvislosti s prechodom na novú menovú jednotku euro výbor KPT odsúhlasil zmeny
zápisného a členského príspevku v Klube priateľov Trnavy v novej mene takto:
Zápisné v klube: 7 € (pôvodných 200 SK v prepočte oficiálnym kurzom 30,126 činí 6,639 €)
Ročný členský poplatok: 7 € (pôvodné členské vo výške 200,- SK)
Doživotné členské: 35 € (pôvodných 1000 SK v prepočte činí 33,194 €)
Poplatky boli zaokrúhlené smerom nahor.
KPT sa i v minulom roku uchádzal o 2 % zo zaplatených daní, aby mohol i naďalej
organizovať svoje aktivity, keďže cieľom klubu je podporovať a organizovať kultúrnospoločenské aktivity, vzdelávanie mladých Trnavčanov, podporovať trnavských umelcov.
V tomto duchu tradične organizuje viacero významných podujatí a doteraz mohol klub
podporiť i mnohé kvalitné projekty. O možnosti venovať 2 % nášmu občianskemu združeniu
boli informovaní obyvatelia mesta a členovia KPT (listom, oznamom v MTT, v tlači).
Prvým podujatím v minulom roku bol literárno-hudobný večer MÚZY NA ZÁPADNOM
KRÍDLE v rámci voľného cyklu komorných kultúrnych podujatí v podkroví západného
krídla radnice dňa 22. apríla 2010. Zlata Matláková prezentovala svoju novú básnickú zbierku
pod názvom ROZOPNUTÁ DUŠA. Zbierku ilustroval Marián Minárik, ktorý bol tiež osobne
prítomný na prezentácii. Ukážky z básnickej zbierky čítala Lucia Jagerčíková. V jej podaní je
nahraté i DVD, ktoré je súčasťou knihy. Podujatie citlivo hudobne spestrili Milka Babková,
Miška Bobeková a Marián Mrva a celé pásmo moderoval Pavol Tomašovič.
Autorkina piata zbierka potvrdzuje nielen jej talent, ale aj umenie vystihnúť vnútorné pnutie,
hľadanie i túžby. Jej básnická reč nehľadá formu vychodených chodníkov, ide svojou
vlastnou cestou. Žensky citlivou, vnímavou, hĺbavou. Poézia Zlaty Matlákovej je svedectvom
viery, že sú ľudia, ktorí nestratili vnútorný sluch a hľadajú cesty k prerozprávaniu.
Dňa 16. apríla zomrel v Ríme vo veku 83 rokov kňaz, biblista, univerzitný profesor
a misionár a tiež člen KPT, Jozef Heriban. Pochovaný bol 23. apríla v rodných Šelpiciach.
V r. 2009 sa KPT, tak ako aj po iné roky, podieľal na organizovaní Trnavských dní 2009 pod
názvom „Trnavské dni lásky-pokoja-porozumenia“. Uskutočnili sa v dňoch 18. – 20. 9. 2009.
Všetky stretnutia v rámci Trnavských dní sa niesli v znamení pripomenutia si 20. výročia
udalostí, ktoré v celej východnej Európe a aj u nás ukončili 40 rokov trvajúci komunistický
režim a nastolili demokratický systém. Za bývalého režimu mnohí volili emigráciu i za cenu
toho, že nevedeli, či im bude umožnené niekedy sa vrátiť a ešte sa stretnúť so svojou rodinou
a priateľmi. Pribudli nám nové skúsenosti života v slobodných podmienkach a zakúsili sme aj
mnohé sklamania. Dnes už viac ako štvrtina obyvateľov Slovenska nemá žiadnu priamu
skúsenosť so socialistickým spoločenským systémom a podmienkami každodenného života
v ňom a rozprávanie pamätníkov pre nich znie už len ako svedectvo o minulosti a mnohí sa oň
ani nezaujímajú. Je na nás ako im ho dokážeme priblížiť, aby si vážili, že to čo je dnes úplne
samozrejmé – základné ľudské slobody a práva, sloboda cestovať, ale aj slobody
v ekonomickej oblasti ešte pred 2 desaťročiami samozrejmé neboli. Teraz tu máme priestor
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pre našu angažovanosť aj v oblasti spoločenského života, kde je potrebné vnášať kresťanské
princípy. S takýmto cieľom sa v Trnave stretávajú aj trnavskí rodáci a členovia klubu.
Keďže uplynulo funkčné obdobie predsedu klubu a tiež výboru klubu (v zmysle stanov KPT,
čl. 10) bolo nutné pristúpiť k voľbe nového predsedu a členov výboru. Tajným hlasovaním
bol zvolený za nového predsedu Ing. Pavol Tomašovič a nový výbor na ďalšie dve funkčné
obdobia v tomto zložení:
1. Ing. Štefan Bošnák, podpredseda KPT
2. PhDr. Peter Horváth
3. Prof. Doc. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.
4. Doc. Fedor Svatý, CSc.
5. Ing. Rudolf Sládkovič
6. Ing. Viera Malatinková
K Trnavským dňom neoddeliteľne patria stretnutia a rozhovory, vďaka ktorým sa vzájomne
poznávame i obohacujeme. Cez prežité sa snažíme porozumieť svojmu miestu vo svete
i v sieti priateľov mesta Trnava.
Po ukončení výročnej členskej schôdze boli všetci prítomní členovia KPT pozvaní na ďalší
program Trnavských dní: Poetický večer v Divadle Jána Palárika, kde sa stretli Bohumil
Chmelík, Karol Kapeller, Eva Fordinálová a Miroslav. Danaj. Títo štyria trnavskí poeti
v civilnom živote pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a zároveň sa venujú písaniu
poézie. Hostí poetického večera spojilo poetické slovo, ktorým naznačujú nepredmetné zdroje
svojej tvorby, duchovnej energie a zároveň sa hlásia k Trnave, k miestu ich inšpirácie, ktorá
natrvalo ostáva v ich srdciach. Ukážky autorov recitovali Blanka Blesáková a Branislav
Bajus. O hudobný doprovod sa postarali Alžbeta Ševečková ( husle) a Štefan Slezák (gitara).
Celé pásmo pripravil a moderoval Pavol Tomašovič.
Počas Trnavských dní boli otvorené na trnavskej radnici dve výstavy výtvarného umenia.
Jedna výstava bola venovaná poprednému slovenskému grafikovi a maliarovi Stanislavovi
Dusíkovi, ktorý žije vo Florencii , a druhá výstava bola venovaná zberateľovi Michalovi
Lošonskému. Výstavu pod názvom Zatúlané obrazy prezentoval Michal Lošonský (známy
pod pseudonymom Želiar) výber zo svojej súkromnej zbierky diel slovenských umelcov 20.
storočia. Zbierku Michala Lošonského tvoria obrazy maliarov slovenskej klasiky –
olejomaľby, grafiky i kresby známych umelcov ako Miloš Alexander Bazovskzý, Martin
Benka, Ľudovít Fulla, Ladislav Guderna, Vincent Hložník, Ladislav Záborský, Milan Laluha,
Albín Brunovský a ďalší. Zbierka kresieb, grafík a reprodukcií od známeho autora Kolomana
Sokola bola zastúpená asi poltuctom diel. Zberateľ patrí k obdivovateľom tvorby Slovákov
z Kovačice – naivných umelcov, ktorých pozná celý svet. Z nej boli vystavené napr. diela
Martina Jonáša, Zuzany Chalupovej, Martina Sokola a ďalších. Časť zbierky predstavovala
i kolekcia ľudových predmetov – textilu, keramiky a výrobkov z dreva i kovu, takých
typických pre našu krajinu. Podľa samotného zberateľa sú to predmety, ktorými sa v zahraničí
obklopil, aby sa takto v ďalekom cudzom svete cítil aspoň trochu doma.
Výstava bola sprístupnená pre verejnosť v radničnej kaplnke do konca roka. Jej uvedenie pre
verejnosť sa zopakovalo 28. októbra 2009 v rámci voľného cyklu podujatí venovaných
výročiu Novembra ´89, ktoré už tretí rok organizoval KPT pod názvom Včera, dnes a ... Toto
stretnutie bolo venované diskusii so zberateľom, dlhoročným redaktorom Slobodnej Európy
Michalom Lošonským o emigrácii a umení.
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KPT sa podieľal i na propagácii knihy, ktorú zostavili absolventi gymnázia a zároveň terajší
členovia KPT – Július Molnár, Branislav Matoušek a Peter Horváth. 1. časť tejto knihy je
nazvaná: Gymnázium Jána Hollého v Trnave v prvej polovici 20. stor. 1900 – 1953. Kniha je
venovaná profesorom a študentom gymnázia. Medzi pedagógmi školy sú mnohí profesori,
ktorí znamenali veľa pre školu, mesto aj región, nehovoriac o ich zásluhách nielen pre
Slovensko, ale aj o ich vedeckom, kultúrnom, športovom a spoločenskom dopade
v európskom, ba dokonca i vo svetovom meradle.
Dňa 26. novembra 2009 v podkroví západného krídla radnice KPT zorganizoval prezentáciu
básnickej zbierky Miroslava Danaja „Roztratená nahota“ v rámci cyklu podujatí „Na
západnom krídle múzy“.
V knihe troch básnických cyklov sa Danaj predstavuje ako kultivovaný tvorca subjektívnoreflexnej lyriky s tematikou kraja, ktorý sa ho dotkol najmä cez príbehy ľudí. Ďalším zdrojom
inšpirácie a originálnej výpovede je autorovo civilné povolanie špičkového chirurga,
osobnostný pohyb na hranici života a smrti, ktorý núti hlboko sa zamýšľať nad zmyslom
bytia, vzťahmi i tými najintímnejšími. Zbierka básní Roztratená nahota je ilustrovaná
ilustráciami prof. Ľudovíta Hološku.
Adventné obdobie bolo KPT zdôraznené zorganizovaním hudobno-poetického večera
v západnom krídle radnice pod názvom „Advent na radnici“ dňa 10. 12. 2009. Advent je
obdobím roka pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a zároveň obdobím duchovnej prípravy
na Vianoce. Je časom nábožného a radostného očakávania. V našej tradícii je aj obdobím
upokojenia, ktoré zodpovedalo životnému štýlu našich predkov, prispôsobenému dlhým
decembrovým večerom. Dnes sa však advent využíva hlavne komerčne, pretože je časom
nákupnej horúčky pred sviatkami. Toto obdobie by malo mať však predovšetkým svoj
duchovný obsah. Preto si Vás dovoľujeme pozvať na krátke pookriatie a zamyslenie sa počas
hudobno-poetického adventného večera, ktorý sa uskutoční dňa 10. decembra 2009 o 17.00 v
západnom krídle radnice.
Ohlas v médiách:
V dvojtýždenníku o nových knihách „Knižná revue“ dňa 2. 9. 2009 bol uverejnený
redaktorkou Elenou Ťapajovou článok o novej knihe Zlaty Matlákovej pod veľkým nadpisom
„O veciach všedných i zázračných“. „Tí, ktorí si obľúbili verše poetky Zlaty Matlákovej,
držiteľky Medaily sv. Gorazda za tvorivú pedagogickú, literárnu a publikačnú činnosť, majú
šťastie, lebo v trnavskom Tripsofte jej vyšla v priebehu troch rokov už 3. zbierka. Spolu
s predchádzajúcimi zbierkami Nečakané veci a Kytica za dverami tvoria pôvabnú, akoby
bibliofilskú edíciu. Rozopnutá duša vyšla v grafickej úprave Jozefa Haukeho a s ilustráciami
Mariána Minárika. Súčasťou knižočky je i DVD, na ktorom autorkine verše recituje Lucia
Jagerčíková. Knižka vyšla s finančnou podporou Klubu priateľov Trnavy a je dôkazom, že
kultúrny život v slovenských regiónoch pretrváva.
Autorka rozdelila básne do troch častí: Vodoznaky a zvuky, Hodvábnieť a Jednobosá. Hovorí
v nich o veciach všedných i zázračných. Záleží od uhla pohľadu. Je to svojský intímny
denník, ktorý osloví čitateľa, ak je naladený na podobnú strunu, a vyvoláva až filmové
obrazy. Takže celkom vhodne sa namiesto doslovu vyjadruje ku knihe známy slovenský
filmový režisér Eduard Grečner a na morgo básní Zlaty M. medzi iným píše: „ Vyvolávajú
vrúcnosť, vyžaruje z nich duša jemnej poetky. Jej slová usínajú v krehkom hniezde básne
a odpovedajú na otázky, ukryté v pradive nekonečna“. Útle dielko vyšlo v náklade 300 kusov,
ale dobrého veľa nebýva.“
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V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z., s účinnosťou od 1. 1. 2004, bolo možné poukázať 2 %
zaplatenej dane od fyzických i právnických osôb pre občianske združenia a nadácie. Klub
priateľov Trnavy sa uchádzal o takúto možnosť získania finančných prostriedkov a preto sa
zaregistroval i v r. 2007 do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb
oprávnených na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie 2007.
Na účet KPT bolo v rámci 2 %
poukázaných 16.477,- SK (546,94 €). Prepočet kurzom
30,126 za €. Tieto finančné prostriedky z 2 % boli použité na úhradu faktúry za ekonomické
služby firme A-Z Consult, s.r.o., ktorá predstavovala výšku 17.850,- SK (592,51 €).

Prehľad príjmov a výdavkov v r. 2009
Stav na bežnom účte KPT ku dňu 31. 12. 2008 bol: 4.808,80 EUR

Prehľad príjmov:
Položka
1.

r. 2009 v €

vlastné príjmy

23,35

1.1. úroky z BÚ za r. 2009

3,47

1.2. príjmy z činnosti klubu (predaj kníh – príspevky za knihy)
2.

cudzie zdroje

19,88
3.305,09

2.1. prijaté príspevky z 2% DzP k 31. 12. 2008
2.2. iné prijaté príspevky od iných organizácií
(stav k 31. 12. 2008)

546,94
2.655,51

2.3. iné prijaté príspevky od fyzických osôb (členské +
príspevky), (fyz.osoby: 35,- €, členské prísp.: 157,45 €)
192,45
3.

zostatok finančných prostriedkov k 1.1.2009 (stav
na BÚ)

4.808,80

SPOLU PRÍJMY:

8.137,24
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Prehľad výdavkov:
Položka
1.

r. 2009 v
€:

Činnosť Klubu priateľov Trnavy

5.241,38

1.1. Použitie príspevkov zo zaplatenej DzP súvisiace s 2%
Výdavky právnickým subjektom – notárske poplatky na 2%
1.2. Využitie grantu z Nadácie Trnava Trnavčanom

546,94
49,50
2.452,76

(ozvučenie 2x – 817 €, tlač skladačky + WebHouse
Matláková 1.236 €, zorganizovanie výstavy obrazov, inštalácia
obr., výroba vitrín: 403 €)
1.3. Náklady súvisiace s organizáciou literárno-hudobných podujatí

2.192,18

(Včera, dnes a..., Adventný večer, prezentácia nových kníh)
2.

Správa Klubu priateľov Trnavy

505,13

2.1. Ostatné dane a poplatky a kurzové straty pri prechode na EURO
Kancelársky materiál

41,13
34,00

2.3. Odmena za výkon správy klubu

0

2.4. Mzdové náklady

0

2.5. Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou – odmena

430,00

za účtovné služby (účtovná závierka)
SPOLU VÝDAVKY:

5.746,51

Stav na bežnom účte KPT ku dňu 31. 12. 2009: 2.390,73 EUR
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Poďakovanie
Klub priateľov Trnavy, občianske združenie, ďakuje za svoje získané

finančné zdroje

všetkým priaznivcom a poskytovateľom 2 %. Z týchto prostriedkov bolo možné zabezpečiť
činnosť Klubu priateľov Trnavy.
Srdečne ďakujeme!

V Trnave dňa 28. 5. 2010
Vypracovala: Ing. Viera Malatinková
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Príloha č. 1 – Ročná účtovná uzávierka za r. 2009
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