
Klub priate ľov Trnavy, ob čianske združenie  
 
Každý človek  na svojej ceste životom kráča odniekiaľ niekam. Na tejto svojej ceste 
prichádza na miesta neznáme, ale vracia sa aj na miesta známe. Trnava sa stala pre 
mnohých východiskovým bodom na ceste do sveta, pre ďalších zase miestom pre 
dočasné pôsobenie, pre niektorých miestom návratu. Trnava zohrala v živote 
mnohých ľudí kľúčovú úlohu a tak svojím spôsobom patrili Trnave a Trnava patrila 
a patrí im. Jeden zo známych Trnavčanov kedysi povedal: „Je to pekný a nevšedný 
pocit byť doma hosťom“. Klub priateľov Trnavy sa tiež snaží byť takýmto hostiteľom. 
 
Klub priateľov Trnavy bol založený z iniciatívy rodákov, hostí Trnavských dní. Na 
Ministerstve vnútra SR bol zaregistrovaný s dátumom vzniku 10. 11. 2000, kedy 
nadobudli platnosť i stanovy klubu. Na prvej členskej schôdzi KPT dňa 27. 1. 2001 
boli zvolené orgány klubu (predseda, výbor a revízor), ktoré v takom istom zložení 
fungujú doteraz. Neskôr v r. 2004 boli ciele a činnosť klubu, ktoré predstavovali 
kultúrno-spoločenské aktivity mesta Trnava,  rozšírené o ďalšie štyri body 
(podporovanie športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých, 
podporovanie zdravia a vzdelávania, podporovanie sociálnych a zdravotných 
zariadení a podporovanie iných činností, ktoré súvisia s prechodom kompetencií na 
mesto Trnava).  
Prvým impulzom k založeniu klubu boli vlastne finančné prostriedky potrebné pre 
činnosť klubu. Klub ako nezisková organizácia sa mohol uchádzať formou projektov 
o finančné granty z prostriedkov MŠ SR a neskôr aj o 1 %-ný podiel zo zaplatenej 
dane od fyzických a právnických osôb. Od r. 2004 to boli 2 % z podielových daní. 
Klub sa každoročne zaregistroval do Notárskeho centrálneho registra na prijímanie 
podielu zaplatenej dane z príjmu  a tak za uplynulé obdobie týmto spôsobom získal 
cca 5,3 mil. SK. Tieto finančné prostriedky boli rozdelené na jednotlivé projekty, ktoré 
predložili klubu rôzne neziskové trnavské organizácie a občania mesta Trnava.  Bolo 
podporených 60 projektov (r. 2002-2007) z oblasti zdravotníctva a sociálnej 
starostlivosti, vzdelávania a publikačnej činnosti, kultúry a športu. Zaujímavé je číslo 
podporených projektov z oblasti publikačnej a vydavateľskej činnosti. Klub finančne 
prispel, alebo sa podieľal na propagácii vydaných kníh, až 33 trnavským autorom.  
Veľmi nás teší ich aktivita, pretože vďaka nej sa slová stanú živými. Mladá generácia 
sa tak môže dozvedieť o časoch minulých z rôznych pohľadov a má možnosť 
porovnať  prítomnosť s minulosťou vďaka autorom, ktorí píšu o živote za bývalého 
režimu a napr. i humorným spôsobom sa dozvedieť veľa o mnohých súvislostiach.  
V súlade s knižnou činnosťou sa Klub 2x  úspešne prezentoval v rámci  stánku mesta 
Trnava  na  Libriáde, výstave a predaji kníh.  
 
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. 
 
Ku dnešnému dňu klub eviduje 101 členov, z toho žiaľ 9 členov už nie je medzi nami 
(p. Július Hausér, p. Magda Šruteková, p. Štefan Strieženec, p. William Schiffer, p. 
Ladislav Podmaka, p. Ľudovít Orlik, p. Nicholas Kutka, p. Josef Heriban, p. Jozef 
Ferkovič – česť ich pamiatke). 
Činnosť Klubu priateľov Trnavy môžeme doteraz vyhodnotiť ako prospešnú a veľmi 
pozitívnu pre obyvateľov nášho mesta i širokého okolia. 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.  
 
V r. 2007 zorganizoval klub zasadnutie členskej schôdze v kine Hviezda dňa 15. 
septembra a spoluorganizoval Trnavské dni 2007. Prispel k propagácii scénického 
čítania „Záhrada spomienok Jána Koniarka“, ktorého autorom je Bohumil Chmelík. 
Organizačne zabezpečil výstavu Maji Poláčkovej (trnavskej rodáčky žijúcej 
v Belgicku) pod názvom „Rozmarné cesty, výber z tvorby v rokoch 2000 – 2007“, 
v Galérii Jána Koniarka v Trnave. 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.  
Ako spomienku na novembrové udalosti zorganizoval už po druhý raz literárno-
hudobné pásmo pod názvom „Včera, dnes a...“ v Divadle Jána Palárika v Trnave dňa 
7. 11. 2007.  Bola to spomienka na novembrové udalosti v roku 1989 a zároveň 
posedenie pri literatúre a dobrej hudbe. Hosťami večera bol Michal Lošonský, Marián 
Mrva, Peter Radványi a Pavol Tomašovič. Na tomto podujatí sa uskutočnila 
prezentácia knihy Pavla Tomašoviča pod názvom „Nič v krajine nikoho“.  Kniha je v 
peknej grafickej a technickej úprave Andreja Grossmanna, ktorý ju aj ilustroval. Knihu 
vydal Spolok sv. Vojtecha, ktorý týmto určite rozšíril okruh svojich čitateľov kvalitnej 
literatúry. Kniha prináša veľa krásnych, hlbokých myšlienok a bola ocenená cenou 
Debut roka 2007 v čitateľskej súťaži Knižná revue. 
Dňa 15. 11. zorganizoval klub prezentáciu knihy Margity Kánikovej pod názvom „Z 
oblakov na tvrdú zem“ v zasadačke MZ na radnici. Kniha je vlastne denníkom 
vyliečeného narkomana. 
 
Tohtoročný jubilejný 15. ročník Trnavských dní má slávnostný charakter, pretože sa 
koná v „Roku mesta Trnava“ a v roku osláv 770. výročia udelenia slobodných 
kráľovských výsad mestu Trnava. Nech stretnutie rodákov a i členov Klubu priateľov 
Trnavy má tiež slávnostný ráz a nech je umocnený podtext trnavských dní: Láska, 
pokoj a porozumenie.  
 
Viera Malatinková 
 
 
 
 



  
 


