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1)

Klub priateľov Trnavy – charakteristika a ciele
Klub priateľov Trnavy je občianskym zdruţením, ktoré bolo zaloţené v r. 2000, ako
dobrovoľné zdruţenie fyzických osôb, občanov Slovenskej republiky, ako aj občanov iných
štátov, ktorí majú pozitívny vzťah k mestu Trnava.
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 mládeţe 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

2)

Prehľad činnosti za r. 2010
Tak ako po iné roky, aj v r. 2010 sa KPT chcel uchádzať o 2 % zo zaplatených daní a preto
sa zaregistroval koncom r. 2009 do Notárskeho centrálneho registra určených právnických
osôb oprávnených na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu. O moţnosti venovať 2
% nášmu občianskemu zdruţeniu boli informovaní obyvatelia mesta a členovia KPT (listom,
oznamom v MTT, v Novinkách z radnice, v tlači a pod.).
Prvým podujatím klubu bolo aţ tradičné septembrové stretnutie členov klubu. Program bol
venovaný 10. výročiu zaloţenia klubu a zároveň bola zorganizovaná výročná členská
schôdza. Jubilejné zasadnutie sa uskutočnilo v Pazmaneu na Trnavskej univerzite, na
Univerzitnom nám. v Trnave, dňa 17. 9. 2010 o 17.00. Hostí na úvod privítal rektor
Trnavskej univerzity doc. Ing. Martin Mišút, Csc. a predseda klubu Ing. Pavol Tomašovič.
Rektor TU v slávnostnom príhovore priblíţil históriu Trnavskej univerzity, ktorá bola
zaloţená pred 375. rokmi. Toto výročie oslavovala univerzita zároveň v Roku kresťanskej
kultúry. Predseda klubu pripomenul, ţe Klub priateľov Trnavy bol zaloţený pred 10. rokmi
a upozornil členov na 8-stranovú farebnú skladačku, ktorú vydal klub pri svojom jubileu. Po
informácii o činnosti a hospodárení klubu za uplynulé obdobie a schválení výročnej správy
nasledoval večer slova a hudby venovaný 10. výročiu klubu. Predseda klubu pripomenul
nedoţité 90. narodeniny Williama Schiffera, člena klubu.
William Schiffer sa narodil 26. 8. 1920 vo Zvončíne, zomrel 7. 8. 2007 v Trnave. V r. 1945 odišiel do
Paríţa, v r. 1992 sa vrátil do Trnavy. Je to známy divadelník, esejista, maliar, sochár, medailér.
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Vytvoril medaily, ktorými si získal medzinárodné uznanie. Knihy, ktoré napísal: Tak sa to stalo, nič
som nepridal a Spomínanie bez konca, Mosty z medailí.
Jubileá ďalších členov:
80. r.: Augustín Visco
70. r.: PhDr. Alţbeta Koláriková , Adriena Štefániková , Margita Kániková , Mgr. Ladislav Šmidák
60. r.: PaedDr. Gabriela Hornáčková , Ing. arch. Pavol Belanský , Ladislav Banič
50. r.: Ing. Daniel Vopát , Akad.soch. Pavol Čambál

Zasadnutie klubu spestril hudbou na harmonike Michal Červienka.
V druhej časti programu boli predstavení 2 hostia Trnavských dní: Dr. Marta Geis
z Nemecka a Peter Cisár z USA. Dialóg s hosťami viedol Ing. Tomašovič a Dr. Horváth.
Obaja hostia sa podelili o svoje záţitky z emigrácie a aj o svoje vlastné skúsenosti. Po
krátkom kultúrnom programe nasledoval „Večer slova a hudby“ venovaný 10. výročiu
zaloţenia klubu (poézia Zlaty Matlákovej, Karola Kapellera, Miroslava Danaja a próza Pavla
Tomašoviča). Tieţ boli spomenuté i nové knihy, na ktorých sa podieľali členovia klubu
(Branislav Matoušek – Pôvod a význam vedeckých mien vtákov, Margita Kániková – reedícia
Púpavy o Ţarnovovi, Jozef Strečanský – Verný syn dona Bosca). Na záver zazneli reflexie
mapujúce uplynulé desaťročie a i výzva vytvárať nové vízie do budúcnosti.
KPT sa aj v minulom roku podieľal na príprave a organizácii Trnavských dní, s podtitulom
láska-pokoj-porozumenie. V piatok dopoludnia sa uskutočnilo prijatie pozvaných hostí
primátorom mesta na radnici, potom nasledovala prehliadka výstavy „Noviny a časopisy
Slovákov v západnej Európe“ na radnici a v západnom krídle bola výstava diel Teodora
Tekela. V sobotu 18. septembra sa uskutočnila prehliadka karnera a obnovenej krypty pri
bazilike minor – Dómu sv. Mikuláša. Večer sa v Divadle Jána Palárika uskutočnil
Galaprogram Trnavských dní pod názvom „Váţne i s humorom“. Sprievodnými podujatiami
Trnavských dní 2010 bola i spomienka pri pamätnej doske Jozefa Strečanského a prezentácia
knihy spomienok k 100. výročiu narodenia. V nedeľu 19. septembra sa Trnavské dni ukončili
„Missou Solemnis“ v bazilike sv. Mikuláša.
KPT v spolupráci so Spolkom sv. Vojtecha zorganizoval 5. ročník literárneho večera pri
príleţitosti výročia Novembra ´89 pod názvom „Včera, dnes a ... „ v západnom krídle
trnavskej radnice dňa 24. 11. 2010 o 17.00. Toto stretnutie bolo venované básnikovi
a fotografovi Jánovi Motulkovi. Sám autor sa na podujatí nemohol zúčastniť, prišla jedna
z jeho dcér so synom. Súčasťou podujatia bola i výstava Memory ´89 (zdruţenie umelcov
BonArt).
Adventné obdobie bolo KPT uţ tradične zdôraznené zorganizovaním hudobno-poetického
večera v západnom krídle radnice dňa 8. 12. 2010. O literárno-hudobné rozjímanie sa zaslúţili
Prof. Chmelík, Ing. Tomašovič a hudbou na harfe Jakub Rizman.
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3)

Prehľad príjmov a výdavkov v r. 2010
Prehľad príjmov:
Položka

r. 2010 v €

1.

vlastné príjmy

1.1.

úroky z BÚ za r. 2010

1,14

1.2.

príjmy klubu (členské)

252,00

255,65

Iné príspevky

2,51

2.

cudzie zdroje

457,13

2.1.

prijaté príspevky z 2% DzP k 31. 12. 2009

457,13

2.2.

iné prijaté príspevky od iných organizácií
Spolu príjem:

3.

0
712,78

Stav na BÚ k 31.12.2009

2.390,73

SPOLU PRÍJMY:

3.103,51

Prehľad výdavkov:
Položka
1.

r. 2010 v €:

Činnosť Klubu priateľov Trnavy

1.035,05

1.1. Náklady na reprezentáciu

223,20

1.2. Ostatné sluţby (iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou
– účtovná závierka, grafické a tlačiarenské sluţby, notárske sluţby)

720,41

1.3. Iné ostatné náklady – bankové poplatky

63,24

1.4. Odpísanie pohľadávky - nevysporiadaný HV za r. 2008

28,20

2.

Správa Klubu priateľov Trnavy

191,14

2.1. Dane a poplatky

5,14

2.2. Spotreba materiálu

186,00

2.3. Odmena za výkon správy klubu

0

2.4. Mzdové náklady

0

SPOLU VÝDAVKY:

1.226,19

Stav na beţnom účte KPT ku dňu 31. 12. 2010: 2.390,76 EUR
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Poďakovanie
Klub priateľov Trnavy, občianske zdruţenie, ďakuje za svoje získané

finančné zdroje

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

V Trnave dňa 10. 5. 2011
Vypracovala: Ing. Viera Malatinková
Schválil:

Ing. Pavol Tomašovič

Predseda Klubu priateľov Trnavy
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Príloha č. 1 – Ročná účtovná uzávierka za r. 2010
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