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Klub priateľov Trnavy - charakteristika
Klub priateľov Trnavy /KPT/ je občianskym združením, ktoré bolo založené ako dobrovoľné
združenie fyzických osôb v r. 2000. Cieľom KPT je združovať fyzické a právnické osoby,
ktoré majú pozitívny vzťah k mestu Trnava a k hodnotám jeho dedičstva. KPT má 107
členov, ktorí sú rodákmi z Trnavy, študovali v Trnave, určité obdobie pôsobili v Trnave,
alebo nejakým iným spôsobom je ich život spojený s mestom Trnava.
Členovia KPT by sa chceli podieľať na vytváraní užitočného prostredia domova, chcú
podporovať kultúrno-spoločenské aktivity mesta Trnava, jeho hospodársky rozvoj, pozitívne
vplývať na všetky aktivity mesta Trnava.
KPT má stanovy občianskeho združenia schválené Ministerstvom vnútra a zaregistrované na
MV SR pod č. VVS/1-900/90-17600. Stanovy KPT obsahujú základné ustanovenia, ciele
a činnosť, registráciu, podmienky členstva, práva a povinnosti členov KPT, a pod.
KPT sa snaží už 8 rokov napĺňať poslanie o propagácii dobrého mena našej Trnavy doma
i v zahraničí. Trnavčania žijúci v zahraničí, ako aj priatelia historickej Trnavy, členovia
zahraničných komunít – bez ohľadu na okolnosti svojho odchodu, ako aj na miesta, kde si
v súčasnosti vytvorili svoj nový domov, sa hlásia k odkazu kultúrneho dedičstva, ktoré
prezentuje mesto Trnavu. S prihliadnutím na toleranciu a demokratické zásady členstva
v Klube sa KPT snaží propagovať a zveľaďovať duchovné i kultúrne dedičstvo svojich
predkov.
KPT je občianskym združením občanov Slovenskej republiky, ako aj občanov iných štátov,
ktorí prejavili záujem dodržiavať stanovy KPT, jeho zásady, zámery a podporujú rozvoj jeho
aktivít.
Slováci žijúci v zahraničí očakávajú, že mesto Trnava im zachová priazeň a že budú môcť pri
návštevách domova prichádzať medzi svojich – do prostredia, ktoré budú spolu vytvárať.
V r. 2004 vznikla Nadácia Trnava Trnavčanom. Zámery a ciele Klubu priateľov Trnavy
a Nadácie Trnava Trnavčanom sú v mnohom spoločné a tak bola v r. 2006 podpísaná dohoda
o spolupráci medzi klubom a nadáciou. Nadácia sa prioritne venuje rozvoju vzdelávania,
vzdelávacím aktivitám detí a mládeže s dôrazom na podporu technickej zručnosti. Na
nadáciu postupne prešli aktivity klubu (rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt, podpora kultúry,
umeleckých aktivít divadelných, vydavateľských a hudobných, podpora športu detí, mládeže,
pomoc a podpora ľudí v núdzi a sociálne odkázaných, pomoc zdravotne postihnutým
občanom).
Klub zostáva komorným klubom, ktorý je otvorený všetkým iniciatívam svojich členov
i širokému okoliu. Aktivitám a najmä novým podnetom sa medze nekladú, ak majú konkrétny
obsah. Svojou prácou i ochotou pomôcť umožnia mestu rozvinúť život, ktorý má
dobrú perspektívu do budúcnosti. Veď už pred 770 rokmi kráľ Belo IV. svojou privilegiálnou
listinou potvrdil mestu, že je slobodným mestom, kde každý občan má právo na plnoprávne
občianstvo. Čiže môže preukázať i svoju podnikavosť a šikovnosť.
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Orgány občianskeho združenia:

Orgánmi združenia sú:
- členská schôdza
- predseda
- výbor
- revízor

Predseda KPT:

Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta Trnava

Členovia výboru KPT: PhDr. Peter Horváth
Prof. Doc. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.
Doc. Fedor Svatý, CSc.
Mgr. Priscilla Štubňová
Ing. Michal Lošonský
Ing. Viera Malatinková

Revízor:

Ing. Ladislav Szalay
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Prehľad činnosti za r. 2007
Snahou KPT je prinavrátiť do mesta prirodzený vzťah obyvateľov k svojmu mestu a
nadviazať na jeho tradície a šíriť základné hodnoty demokratickej spoločnosti. K tomu
neodmysliteľne patrí aj obnovenie vzťahu mesta s rodákmi, ktorí sú z rôznych dôvodov
roztratení po celom svete, mnohí z nich sú členmi klubu. KPT chce napomôcť k pozitívnej
generačnej výmene skúsenosti a dosiahnuť tým šírenie základných hodnôt demokratickej
spoločnosti. Touto snahou bola poznačená celá aktivita Klubu za uplynulé obdobie.
V r. 2007 sa KPT, tak ako aj po iné roky, podieľal na organizovaní Trnavských dní 2007 pod
názvom „Trnavské dni lásky-pokoja-porozumenia“. Uskutočnili v dňoch 13. – 15. 9. 2007.
Vo štvrtok 13. 9. sa uskutočnila na Gymnáziu Jána Hollého beseda hostí Trnavských dní,
bývalých študentov gymnázia, so súčasnými študentmi Gymnázia Jána Hollého (Michal
Lošonský, Štefan Korček, Karol Kapeller, František Ohrablo). V podvečer sa v knižnici Juraja
Fándlyho uskutočnil literárny večer „Trnavčania Trnavčanom“ pri príležitosti 80. výročia
knižnice. Večer sa uskutočnila vernisáž výstavy „Rozmarné cesty“ v Galérii Jána Koniarka
(Kopplova vila). Pod týmto názvom bola prezentovaná tvorba Maji Poláčkovej žijúcej
v Belgicku. Maja Poláčková sa vo svojej tvorbe najradšej venuje koláži. Z novinového
papiera vystrihuje jednoduché postavičky, ktoré sú nositeľmi rôznych informácií. Svojmu
rodnému mestu Trnave sa predstavila svojimi 50 zaujímavými obrazmi. Túto výstavu
zorganizoval Klub priateľov Trnavy v spolupráci s Galériou Jána Koniarka. V piatok sa
uskutočnilo prijatie hostí na radnici, v Evanjelickom kostole sa uskutočnilo duchovné
a kultúrne stretnutie a večer bol venovaný 100. výročiu Gejzu Dusíka. V sobotu bola odhalená
pamätná tabula Mons. Augustínovi Raškovi na budove Gymnázia Jána Hollého a slávnostnou
sv. omšou sme si pripomenuli v katedrále sv. Jána Krstiteľa 30. výročie ustanovenia
samostatnej slovenskej cirkevnej provincie a 70. výročie prvého vydania Jednotného
katolíckeho spevníka. Popoludní sa uskutočnilo zasadnutie Klubu priateľov Trnavy v kine
Hviezda, na ktorom sa zúčastnilo ….. členov KPT. Na úvod si všetci členovia uctili pamiatku
zomrelých členov minútou ticha a Predseda klubu zablahoželal jubilantom – členom KPT,
ktorí sa dožili významného životného jubilea. Na klube bola zhodnotená činnosť klubu za
uplynulé obdobie a bola odsúhlasená výročná správa za rok 2006. O kultúrny program sa
postaral Stanislav Šurin, diecézny hudobník (klavír + spev), Andrej Rapant (gitara + spev) a
Zuzana Šebestová (spev). Členom KPT sa predstavili 4 skladbami:
Deus poémes élegiaques (trnavská premiéra) – 2 poémy:
„Chanson de l´Automme“ Pieseň jesene (Paul Verlaine – In memoriam William Schiffer
a „Sous le pont Mirabeau“ (Guillaumme Apollinaire) Most Mirabeau . V ďalšej časti sa
predstavili týmito skladbami: Hommage á Miroslav Válek, (trnavská premiéra)
Okienko, Smutná ranná električka, List pre princeznú, Kaplnka a Nite.
Potom nasledovala prezentácia troch nových kníh formou rozhovoru s autormi. Rozhovory
viedol Martin Jurčo, redaktor Slovenského rozhlasu, s pani Margitou Kánikovou - „Z
oblakov na tvrdú zem“, pánom Júliusom Molnárom - „Veselé i vážne príhody zverolekárov“
a Pavlom Tomašovičom – „Nič v krajine nikoho“.
Po krátkej diskusii boli všetci zúčastnení členovia KPT pozvaní na ďalší program trnavských
dní (ako napr. hudobný program ktorý „Rodný môj kraj“ – pri príležitosti 100. výročia Gejzu
Dusíka, piesne spieval Ivan Ožvát) a na malé občerstvenie vo foyeri kina Hviezda.
Tam si mali možnosť záujemcovia kúpiť i niektoré knihy, ktoré klub ponúkal na predaj a
ktoré boli vydané s podporou klubu. Boli to napr.:
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Juraj Kadlec: LOPTA A KALICH
Marián Mrva: LÁSKA V ČASE SLINTAČKY
Michal Lošonský: KAŹDÝ POŠIEL SVOJOU STRANOU
Michal Lošonský: AKO SPLAŠENÝ KOŇ
Michal Lošonský: NA VLNÁCH POROZUMENIA
Margita Kániková: Z OBLAKOV NA TVRDÚ ZEM
Pavol Tomašovič: NIČ V KRAJINE NIKOHO
Večer sa uskutočnil Galaprogram v Divadle Jána Palárika v Trnave, počas ktorého vystúpili
čestní hostia so zaujímavým rozprávaním o svojom živote v cudzine. V nedeľu boli hostia
pozvaní na scénické čítanie Bohumila Chmelíka „Záhrada spomienok Jána Koniarka“ v štúdiu
Divadla Jána Palárika.
V novembri sme si pripomenuli výročie novembrových udalostí, Dňa boja za demokraciu
a slobodu, a pri tejto príležitosti zorganizoval Klub priateľov Trnavy dňa 7. novembra 2007
o 18.00 hod. už po druhý raz literárno-hudobný večer pod názvom „Včera, dnes a...“ v
zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.
Trnavskej verejnosti a čitateľom kvalitnej literatúry sa predstavil svojou novou knihou Pavol
Tomašovič. Kniha je v peknej grafickej a technickej úprave Andreja Grossmanna, ktorý ju aj
ilustroval a vydal ju Spolok sv. Vojtecha. V esteticky veľmi vkusnej knižke pod názvom "Nič
v krajine nikoho" píše o osudoch rôznych ľudí za bývalého režimu. Čitateľ sa v knihe dozvie,
ako sa niektorí ľudia vyrovnávali so životom v totalite, kde sa z nich stali
nepriatelia vtedajšieho zriadenia. Nechýba však pohľad aj na našu súčasnosť. Kniha prináša
veľa krásnych, hlbokých myšlienok. Bola ocenená cenou Debut roka 2007 v čitateľskej súťaži
Knižná revue.
Hosťom podujatia bol i Michal Lošonský (žijúci v Rakúsku) a Peter Radványi, ktorí
porozprávali publiku svoje zaujímavé životné príbehy.
O dobrú hudbu sa postarali spoločne Peter Radványi a Marián Mrva.
Dňa 15. novembra 2007 zorganizoval Klub priateľov Trnavy v zasadačke MZ na radnici
prezentáciu knihy trnavskej publicistky Margity Kánikovej pod názvom „Z oblakov na tvrdú
zem“. Kniha je rozdelená na tri časti: Život s drogou, Denník narkomana a Dva roky čistý.
Hlavným hrdinom knihy je Tomáš, ktorý si myslel, že má všetko pod kontrolou. Kniha je
vlastne denníkom vyliečeného narkomana. Najzaujímavejšou časťou je asi denník z liečebne,
ktorý je autentický.
Možno práve bez novembrových udalostí by nevznikli najnovšie knihy týchto autorov, ktorí
sa kriticky pozerajú na dobu nedávno minulú cez rôzne pohľady.

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. 2006 do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb
oprávnených na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie 2006.
Na účet KPT bolo v rámci 2 % poukázaných 9.565,- SK. Tieto finančné prostriedky z 2 %
boli použité na prenájom priestorov v divadle a kultúrny program počas literárno-hudobného
pásma zorganizované klubom pri príležitosti výročia novembrových udalostí. 2 faktúry boli v
hodnote 10.000 SK.
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Prehľad príjmov a výdavkov v r. 2007

Stav na bežnom účte KPT ku dňu 31. 12. 2006 bol: 88.065,- SK a na dolárovom účte: 734,USD.
Výdavky:
Poplatok za audit

19.040,- SK

Predplatné odborného
časopisu „Poradca“

1.950,- SK

Poplatok za účtovnú závierku
za r. 2006

29.750,- SK

Registrácia KPT v komore
notárov na 2 %

1.464,- SK

Poplatok Daňovému úradu

2.000,- SK

Nákup kníh

9.192,- SK

Hudobný program S. Šurin

6.000,- SK

Občerstvenie 14. 9. 07
Prenájom
Divadla
Palárika v Trnave

10.380,- SK
Jána

4.000,- SK

Výber z pokladne na úhradu v
hotovosti

4.000,- SK

Bankové poplatky

3.456,- SK

Kurzové straty

3.350,- SK

Výdavky spolu:

94.582,- SK

Príjem:
Príjem za predaj kníh

11.084,- SK

Príjem – príspevky od
fyzických osôb (členské a
fin.dary)

33.770,- SK

Príspevky z podielu zaplatnej
dane (2%)

9.565,- SK

Prevod z USD účtu č.
2820230046/1100

15.742,- SK

Príjem spolu:

70.161,- SK
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Stav na bežnom účte KPT ku dňu 31. 12. 2008: 53.307,- SK

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!
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Príloha č. 1 – Ročná účtovná uzávierka za r. 2007
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