Klub priateľov Trnavy, občianske združenie
Výročná správa za r. 2016
Orgány Klubu priateľov Trnavy:
Predseda KPT a predseda výboru: Ing. Pavol Tomašovič
Členovia výboru:
Ing. Štefan Bošnák, PhDr. Peter Horváth, Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.
Doc. Fedor Svatý, CSc., Ing. Viera Malatinková, Ing. Rudolf Sládkovič čestný člen
výboru
Revízor: Ing. PhDr. Ladislav Szalay
ČINNOSŤ V ROKU 2016
Tak ako po iné roky, aj v r. 2016 sa KPT uchádzal o 2 % zo zaplatených
daní a preto sa zaregistroval koncom r. 2015 do Notárskeho centrálneho
registra, kde bol ku 15. januáru náš klub uverejnený. V súlade
s pravidlami OZ boli vykonané všetky administratívne úkony potrebné pre
evidenciu a činnosť klubu.
V roku 2016 si Klub priateľov Trnavy pripomenul 15. výročie svojho
vzniku. Napriek tomu, že aktivity vytvára v rámci súkromného voľného
času, podarilo sa nielen pripraviť už tradičné podujatia pre členov klubu, a
pre záujemcov z verejnosti, ale pripravil aj nový cyklus podujatí.
Klub priateľov Trnavy v roku 2016 začal v spolupráci so spisovateľskými
organizáciami PEN, Spolkom slovenských spisovateľov a Knižnicou Juraja
Fándlyho nové literárno-spoločenské podujatie Trnavská poetika 2016.
Klub v roku 2016 v rámci tohto cyklu pripravil päť stretnutí pre širokú
verejnosť, na ktorých boli predstavení spisovatelia z Trnavy a okolia.
Z celoročného podujatia vydal klub aj zborník.
Začiatkom marca zorganizoval KPT prezentáciu knihy jubilujúceho
autora Miroslava Danaja Oči vlčích makov. Zrkadlovú sieň zaplnilo vyše
120 priaznivcov literatúry a slova. Rozhovor s autorom knihy moderoval
Pavol Tomašovič a hudobným hosťom bola skupina Breakers.
Členovia klubu (Bohumil Chmelík, Pavol Tomašovič) sa čítaním
a rozprávaním o knižnom diele aktívne zapojili 11. mája do podujatia Noc
literatúry 2016, ktoré pripravila Krajská knižnica Juraja Fándlyho.
Prvé stretnutia verejnosti v rámci cyklu Trnavská poetika pripravil klub na
nádvorí radnice (25. mája 2016) a v záhrade knižnice Juraja Fándlyho
(12.júl 2016). V príjemnom letnom počasí a prostredí si návštevníci popri
predstavení a rozhovoroch so spisovateľmi (Miroslav Danaj, Zlata
Matláková, Štefan Kuzma, Pavol Tomašovič) vypočuli hudobné
melódie a piesne v podaní Jany Andevskej , Pala Opatovského a Laci
Pagáča.

Trnavské dni - stretnutie významných rodákov s mottom Láska, pokoj,
porozumenie, sa uskutočnilo v dňoch 16. - 17 . septembra 2016.
V piatok 16. 9. 2016 sa v rámci podujatia konalo slávnostné zasadnutie
Klubu priateľov Trnavy v kine Hviezda. Popri schválení výročnej správy,
hospodárenia KPT a jeho rozpočtu na rok 2016 výročná členská schôdza
odhlasovala zmenu stanov. Schválené bolo zrušenie časového obmedzenia
pre možnosť byť volený za predseda klubu.
Po schválení zmeny stanov sa vzhľadom na končiace volebné obdobie sa
zároveň konali voľby predsedu a výboru KPT na ďalšie obdobie
s nasledujúcim výsledkom:
Predsedom KPT sa stal Ing. Pavol Tomašovič
Výbor KPT bude pracovať v zložení:
Ing. Štefan Bošnák
PhDr. Peter Horváth
Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.
Doc. Fedor Svatý, CSc.
Ing. Viera Malatinková
Ing. PhDr. Ladislav Szalay
Po výročnej schôdzi pripravil klub Hudobno slovné podujatie Slovensko
a Európa. Popri vystúpení skupiny Spektrum si hostia a diváci vypočuli diskusiu a
rozhovory s dlhoročným veľvyslancom SR Jánom Bory, ktorý vyše dvadsať rokov
pôsobil na Blízskom a Strednom východe a subsaharskej Afriky. Druhým hosťom bol
Michal Horský známy trnavský politológ. Podujatie pripravil a moderoval Pavol
Tomašovič.
Na záver jubilejného ročníka Trnavských dní, sa uskutočnili ďakovné sv.
omše v Evanjelickom kostole a v bazilike sv. Mikuláša.
Podujatia klubu pokračovali aj po trnavských dňoch už 21.9.2016 sa
uskutočnilo ďalšie stretnutie v rámci Trnavskej poetiky literárnohudobné pásmo v Štúdiu Divadla Jána Palárika. O literárnej tvorbe
so Štefanom Kuzmom a Pavlom Tomašovičom sa rozprávali držiteľka ceny
Spolku slovenských spisovateľov Vladimíra Komorovská a Jozef
Heriban. Hudobným hosťom bola Jana Andevská.
Ďalšie podujatie Klubu priateľov Trnavy smerovalo na univerzitu medzi
študentov. V Univerzitnej knižnici Trnavskej univerzity (25.10.2016)
sa predstavili moderátori Erika Ondrejičku, Milana Richtera
a hudobníka Miloša Železňáka.
V západnom krídle radnice sa uskutočnilo už tradičné podujatie KPT
Adventný večer. Literárno hudobné podujatie pripravili a viedli Bohumil
Chmelík a Pavol Tomašovič za hudobného sprievodu harfistu Jakuba
Rizmana.

Cyklus Trnavskej poetiky uzavrelo adventné stretnutie (7.12.2016)
v priestoroch Knižnice Juraja Fándlyho, spojené s prezentáciou knihy
Štefana Kuzmu Šepot, ktorá vyšla aj v anglickej verzii.
Klub Priateľov Trnavy tak obohatil predvianočné stretnutia o ďalšie
podujatie, čím sa snaží vytvárať priestor pre priateľské stretnutia
a rozhovory a vytvárať tak zázemie spolupatričnosti.
Klub priateľov Trnavy zároveň zorganizoval na Univerzite sv. Cyrila
a Metoda na Trnavskej univerzite dve spoločenské podujatia Trnavský
Panteón.
Najskôr 8.11.2016 v univerzitnej knižnici UCM predstavili moderátori
Peter Horváth a Pavol Tomašovič dekanku filozofickej fakulty UCM
Katarínu Novákovú a profesora Pavla Kvetka. Hudobným hosťom bol
Peter Radványi.
Neskôr v aule Pazmáneum TU boli 8.12.2016 hosťami moderátorov
arcibiskup Cyril Vasiľ, Božidara Turzonovová, prorektor Šimon
Martinčák a na harfe účinkovala Mária Kmeťková.
Využitie prostriedkov z 2%
Vďaka príspevku z 2% mohol KPT rozšíriť svoje aktivity a popri stálych
podujatiach doplnil pre verejnosť nový cyklus aktivít.
Zároveň v rámci svojich stanov KPT poskytlo z 2% na aktivity, ktoré klub
dlhodobo rozvíja.
KPT tak pokračuje v podpore tvorby trnavských autorov i pomoci sociálne
slabším spoluobčanom.
KPT podporil vydanie:
- zbierky poézie Benjamína Škreka Ja som ešte nespal
- 300, - eur
- publikácie Vilmy Holickej Kronika príbehov a básni z palety
- 300, - eur
- publikácie Adrieny Horváthovej Spomienky votkané do príbehov - 300, - eur
- publikáciu HKP Literárna Trnava 2001 – 2016
- 300,- eur
- na 2 publikácie Lúliusa Molnára, Evanjelická cirkev
- 600, - eur
- vydanie CD, Trnavský ľudový cech
- 500,- eur
KPT ďalej z 2 % podporilo dva sociálne projekty:
- príspevok na operáciu Vanessky Kollárovej
- 400, - eur
- príspevok na kompenzačné pomôcky Mateja Belicu
- 400, - eur
Klub priateľov Trnavy z 2% zrealizoval podujatia v celkovej výške 4 819,03 eur.
Išlo o tieto podujatia KPT financované z 2 %
- Prenájom zrkadlovej sály TD prezentácia knihy M. Danaja
- Prenájom kina Hviezda na členské stretnutie
- Prenájom štúdia Divadla Jána Palárika – Trnavská poetika
- Prenájom priestorov pre Trnavský Panteón
- Ozvučenie a hudobná produkcia na 7 podujatiach KPT
- Adventný večer v Západnom krídle trnavskej radnice
- Vydanie zborníka Trnavská poetika 2016,
- administratívne náklady súvisiace s 2% (zápis notár, uzávierka)
- grafická úprava Bibliografie Hadriána Radvániho.

Prehľad príjmov a výdavkov v r. 2016
Prehľad príjmov:
Položka
1.
vlastné príjmy

r. 2016 v €
1 953,42

1.1. úroky z BÚ za r. 2016

0,42

1.2. príjmy klubu (členské)

453

Iné príspevky - dar
2.

cudzie zdroje

2.1. prijaté príspevky z 2% DzP
2.2. iné prijaté príspevky od fyzických osôb
3.

1 500
8 041,33
8 041,33
0

Záväzok z dôvodu fin. vzťahov k ŠR a rozpočtom
územnej samosprávy (1 696,34)

1 696,34

Spolu príjem v r. 2016:
4.

Stav na BÚ k 1.1.2016
SPOLU PRÍJMY:

8976,34
20 667,43

Prehľad výdavkov:
Položka
1.
Činnosť Klubu priateľov Trnavy
1.1. Výdavky na reprezentáciu
1.2. Ostatné služby (iné náklady na ostatné činnosti
spojené s prevádzkou – účtovná závierka, grafické a
tlačiarenské služby, notárske služby)
1.3. Iné ostatné náklady s 2% a bankové poplatky
1.4. Poskytnuté príspevky
Záväzok z dôvodu fin. vzťahov k ŠR a rozpočtom
územnej samosprávy (1 696,34)
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

r.2016 v €:
9 731,12
106,27
4750,60
78,25
3 100,00

1 696,34
123,88

Správa Klubu priateľov Trnavy
Dane a poplatky
Spotreba materiálu
123,88
Odmena za výkon správy klubu
0
Mzdové náklady
0
SPOLU VÝDAVKY:
9 854,46
Zostatok (príjmy znížené o výdavky) 10 812,09 zohľadňuje aj stav
pokladne: 176,84
Zostatok na účte k 1.1.2017 bol 10 670,56, eur

Predpokladané výdavky, nevyhnutné náklady na chod klubu:
Rozpočet Klubu priateľov Trnavy na r. 2017
PRÍJMY

1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3

položka
vlastné príjmy
úroky z BÚ
príjmy klubu (členské)
cudzie zdroje
prijaté príspevky z 2% DzP
iné prijaté príspevky od právnických osôb
iné prijaté príspevky od fyzických osôb

3.

Zostatok finančných prostriedkov k 1.1

v€
rozpočet
2016
0,42
453

v€
rozpočet
2017
0,42
300

8 041

3 000

1 500

200
10 670,56

SPOLU PRÍJMY

14 170,98

VÝDAVKY
1.
činnosť klubu
1.1 výdavky na reprezentáciu klubu
1.2 Výdavky na činnosť KPT z 2%
1.3 iné ostatné náklady (bankové poplatky)
1.4 Poskytnuté prostriedky z 2%

616,60
56,70
490,20
69,70

8 260,00
150,00
5 800,00
60,00
2 250,00

2.

správa Klubu priateľov Trnavy

341,68

1730,82

2.1
2.2

dane a poplatky
spotreba materiálu

1,50
340,18

5,00
100,00

2.3.

Záväzok z dôvodu fin.vzťahov k ŠR
a rozpočtom územnej samosprávy

2.4 odmena za výkon správy klubu
2.5 mzdové náklady
2.6 iné výdavky
SPOLU VÝDAVKY
SALDO PRÍJMY - VÝDAVKY

1.625,82
0
0
0
958,28

0
0
0
9 990,82

5.148,87

4 180,98

Stav na bežnom účte KPT ku dňu 31. 12. 2016: 10 670,56

Odmeny za výkon funkcie
Za výkon funkcie predsedu klubu a ani iného orgánu občianskeho združenia
nebola vyplatená žiadna odmena.
Z hospodárenia KPT bola vykonaná riadna účtovná závierka v súlade
s aktuálnym znením zákona o účtovníctve a príslušnými postupmi účtovania,
ktoré platia v SR.
Poďakovanie
Klub priateľov Trnavy, občianske združenie, ďakuje za svoje získané finančné
zdroje všetkým poskytovateľom 2 %.
V poslednom roku bola suma z členského 453 €. Z týchto prostriedkov je možné
zabezpečiť minimálnu činnosť Klubu priateľov Trnavy.
Srdečne ďakujeme!

