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1)

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 pozitívny vzťah k mestu Trnava.
Ciele klubu sú stanovené v stanovách klubu, klub sa však predovšetkým snaží podporovať
a organizovať kultúrno-spoločenské aktivity mesta Tmava.
Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej
jednotky:
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

Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:
- podporovanie kultúrno-spoločenských aktivít mesta Trnava, jeho hospodárskeho rozvoja
a obnovy jeho kultúrnych a historických pamiatok
- založenie a vydávanie kultúrno-spoločenského periodika
- organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí zameraných na obohatenie poznatkov
a histórii a kultúre mesta Trnava
- 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 so kompetencie mesta Trnava
- podpora sociálnych a zdravotných zariadení, ktoré prešli so kompetencie mesta Trnava
- podpora iných činností, ktoré súvisia s rozvojom mesta Trnava a prechodom na mesto
Trnava
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2)

Prehľad činnosti za r. 2011
KPT sa i v r. 2011 zaregistroval do centrálneho notárskeho registra určených právnických
osôb oprávnených na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu. O možnosti venovať
2% nášmu občianskemu združeniu bola informovaná široká verejnosť a osobitne členovia
KPT. Ku 15. januáru bol v registri uverejnený aj náš klub. V súlade s pravidlami OZ boli
vykonané všetky administratívne úkony potrebné pre evidenciu a činnosť klubu.
Na začiatku roka došla do Trnavy dobrá správa. Na akadémii ku Dňu slovenskej štátnosti,
ktorá sa uskutočnila 15. januára 2011 v Zürichu za prítomnosti slovenského veľvyslanca Jána
Foltína, bolo udelené ocenenie Zlaté pero Združenia Slovákov vo Švajčiarsku rodákovi
z Trnavy MUDr. Jánovi Milanovi Bernadičovi. Zlaté pero mu bolo udelené za obohatenie
slovenskej literatúry, ako aj za práce pri príležitosti 500. výročia úmrtia brata Mikuláša z Flue,
ako vďaka krajine za prijatie slovenských politických utečencov v roku 1968. Pán Bernadič
napísal knihu Rozpomienky kňaza, prekladal rôzne články a knihy so vzťahom k domovine v
nemeckom a slovenskom jazyku,
Prvým podujatím klubu v r. 2011 bolo až tradičné septembrové stretnutie členov klubu.
Výročná členská schôdza sa uskutočnila v zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave
dňa 16. septembra 2011 o 16.30 za účasti 61 členov klubu. Slávnostnú atmosféru navodila
Lucia Duchoňová, trnavská rodáčka, známa mezzosopranistka žijúca v Nemecku, ktorá
zaspievala skladbu Mikuláša Schneidera Trnavského. Hostí na úvod privítal predseda klubu
Ing. Pavol Tomašovič a následne boli poskytnuté informácie o činnosti a hospodárení klubu
za uplynulé obdobie. Bola schválená výročná správa za predchádzajúci rok a predbežný
rozpočet. Potom nasledoval večer slova a hudby. Predseda klubu predstavil 3 čestných hostí
Trnavských dní: Jána Milana Bernadiča, lekára žijúceho vo Švajčiarsku, Petra Hlavatoviča,
manažéra, a Tomáša Valáška, experta pre zahraničnú politiku. Minulý rok sme si pripomenuli
800. výročie prvej písomnej zmienky o Trnave. Toto výročie zdôraznilo, že Trnava má bohatú
kultúrnu a duchovnú tradíciu. Táto tradícia je však nemysliteľná bez ľudí, ktorí sa tu narodili,
žili, pracovali, pôsobili v rôznych oblastiach. Niektorí z nich majú významné pozície
v zahraničí. A s takýmito významnými rodákmi sa uskutočnili rozhovory počas spomínaného
večera.
Zasadnutie klubu a večer slova a hudby spestril hudbou Marián Mrva.
KPT sa aj v minulom roku podieľal na príprave a organizácii 18. ročníka Trnavských dní,
s podtitulom láska-pokoj-porozumenie, ktoré sa uskutočnili v dňoch 16. – 18. septembra
2011. V piatok dopoludnia sa uskutočnilo prijatie pozvaných hostí primátorom mesta na
radnici, potom nasledovala prehliadka folklórnej výstavy „Ľudový dom“ na radnici
v západnom krídle radnice a následne sa uskutočnila prehliadka veže pri Bernolákovej bráne.
V sobotu 17. septembra sa rodáci zišli pri pamätníku Mikuláša Schneidra Trnavského pri
príležitosti 130. výročia narodenia tohto hudobného skladateľa a venovali mu spomienku
a položili kyticu kvetov. V Dome hudby M. Sch. Trnavského sa popoludní uskutočnil
program trnavského Fóra humoristov. V rámci programu TD si hostia prezreli i malú galériu
na Haulíkovej ul., pekne zrekonštruovanú ortodoxnú synagógu, ktorá teraz slúži ako výstavný
a koncertný priestor pre umelcov. Večer sa v Divadle Jána Palárika uskutočnil Galaprogram
Trnavských dní. Čestnými hosťami Trnavských dní 2011 bol špičkový vedec a špecialista na
jadrovú energetiku Miroslav Lipár a jeho dcéra Eva Lipárová, ktorá pôsobí v Londýne, kde
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založila divadelný súbor Parrot. Ďalším čestným hosťom bol švajčiarsky lekár Ján Milan
Bernadič, riaditeľ pre zahraničnú politiku a obranu v londýnskom Centre pre európsku
reformu Tomáš Valášek a tiež významný krízový manažér Peter Hlavatovič. Súčasťou
Trnavských dní 2011 bola i spomienka na Karola Elberta, hudobného skladateľa populárnej
hudby, pri príležitosti 100. výročia narodenia a tiež pripomenutie 180. výročia postavenia
divadla v Trnave.
Po Trnavských dňoch sme s nesmiernym poľutovaním prijali smutnú správu o úmrtí Prof.
Daniela Belluša. Daniel Belluš zomrel náhle v posledný deň Trnavských dní 2011, v nedeľu
ráno 18. septembra vo veku 73 rokov v nemocnici v Bazileji, kam prišiel na rehabilitáciu po
zlomenine nohy ešte v predchádzajúcom roku. Pred Trnavskými dňami písal, že všetkých
pozdravuje a že sa teší na ďalší rok na stretnutie. Bohužiaľ, tento rok ho už medzi nami
nemôžeme privítať. Prof. Bellušovi bola udelená cena mesta Trnava za vynikajúce vedecké
výsledky v oblasti chémie. Viac ako 30 rokov pracoval vo firme Ciba-Geigy v Bazileji ako
vedúci výskumu. Prednášal na univerzite vo Fribourgu a zároveň ako hosťujúci profesor na
viacerých univerzitách v Európe, USA a Japonsku. Prof. Belluš bol Trnavčanom, ktorý
pravidelne udržiaval kontakty s domovinou. Bol pravým Slovákom, ktorý povedal otvorene
svoj názor.
KPT v spolupráci s Mestom Trnava zorganizoval 6. ročník literárneho večera pri príležitosti
22. výročia Novembra ´89 pod názvom „Včera, dnes a ... „ v západnom krídle trnavskej
radnice dňa 16. 11. 2011 o 17.00. Počas podujatia boli prezentované nové knihy známych
trnavských novinárov, publicistov a humoristov. Podujatie bolo spojené s uvedením
historicky prvého trnavského hudobného nosiča s názvom Krásny zapadák s piesňami
Mariána Mrvu na texty Benjamína Škreka. Nové knihy: Benjamín Škreko: Neskorý zber,
Marián Mrva: Ako šli holuby pešo z Francúzska až do Trnavy.
26. októbra sa uskutočnila prezentácia novej knihy Prof. MUDr. Miroslava Danaja, CSc.,
s názvom „V pohode, dá sa“, s podtitulom Krátke príbehy z dlhej cesty. Pred 3 rokmi vydal
zbierku aforizmov, potom prišla kniha poézie a opäť zbierka sentencií a myšlienok. Všetky
knihy zaznamenali veľmi pozitívny ohlas. V tejto prvej knihe predostiera autor kontexty
rôznorodosti tvorby v autobiografickom súbore próz, v ktorých sa venuje svojej mladosti,
rokom štúdií, ale aj spomienkam na osobnosti ľudí všedných dní. Podujatie moderoval Pavol
Tomašovič a pochvalou nešetril ani profesor Karol Kapeller, ktorý je sám dobrým básnikom.
Program spestrilo trio domácich hudobníkov Marián Makar Mrva, Peter Bonzo Radványi
a Marián Remenár.
Ďalšie klubové podujatie v západnom krídle radnice zorganizoval klub v období adventu, dňa
7. decembra 2012. Básne Janka Silana recitoval Bohumil Chmelík, adventné úvahy rozvíjal
Pavol Tomašovič a o hudobné pookriatie sa svojou hudbou pokúsil hudbou na harfe Jakub
Rizman.
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3)
Rozpočet Klubu priateľov Trnavy na r. 2012

v€
rozpočet 2011

PRÍJMY
položka
1.
vlastné príjmy
1.1. úroky z BÚ
1.2. príjmy klubu (členské)

v€
rozpočet 2012

301,99
0,99
301,00

251,00
1,00
250,00

781,75
781,75
0
0
2.272,76

167
167
0
0
1.794,86

3.356,50

2.212,86

909,99
116,50
734,95
58,42
0,12
112,45

1.080,00
520,00
500,00
60,00
0
105,00

2.1. dane a poplatky
2.2. spotreba materiálu
2.3. odmena za výkon správy klubu
2.4. mzdové náklady
2.5. iné výdavky
SPOLU VÝDAVKY

6,50
105,95
0
0
0
1022,44

5,00
100,00
0
0
0
1.185,00

SALDO PRÍJMY - VÝDAVKY

2.334,06

1.027,86

2.
2.1.
2.2
2.3
3.

cudzie zdroje
prijaté príspevky z 2% DzP
iné prijaté príspevky od právnických osôb
iné prijaté príspevky od fyzických osôb
zostatok finančných prostriedkov k 1. januáru

SPOLU PRÍJMY

VÝDAVKY
1.
činnosť klubu
1.1. výdavky na reprezentáciu klubu
1.2. ostatné služby
1.3. iné ostatné náklady (bankové poplatky)
1.4. ostatné výdavky
2.
správa Klubu priateľov Trnavy
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Prehľad príjmov a výdavkov v r. 2011
Prehľad príjmov:
Položka

r. 2011 v €

1.

vlastné príjmy

1.1.

úroky z BÚ za r. 2011

0,99

1.2.

príjmy klubu (členské)

301,00

301,99

Iné príspevky

0

2.

cudzie zdroje

781,75

2.1.

prijaté príspevky z 2% DzP k 31. 12. 2010

781,75

2.2.

iné prijaté príspevky od iných organizácií
Spolu príjem:

3.

0
781,75

Stav na BÚ k 31.12.2010

2.272,76

SPOLU PRÍJMY:

3.356,50

Prehľad výdavkov:
Položka
1.

r. 2011 v €:

Činnosť Klubu priateľov Trnavy

909,99

1.1. Náklady na reprezentáciu

116,50

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

734,95

1.3. Iné ostatné náklady – bankové poplatky

58,42

1.4. Daň z príjmov
2.

0,12

Správa Klubu priateľov Trnavy

112,45

2.1. Dane a poplatky

6,50

2.2. Spotreba materiálu

105,95

2.3. Odmena za výkon správy klubu

0

2.4. Mzdové náklady

0

SPOLU VÝDAVKY:

1.022,44
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Stav na bežnom účte KPT ku dňu 31. 12. 2011: 1.794,86 EUR

Odmeny za výkon funkcie
Za výkon funkcie predsedu klubu a ani iného orgánu občianskeho združenia nebola vyplatená
žiadna odmena.

Poďakovanie
Klub priateľov Trnavy, občianske združenie, ďakuje za svoje získané

finančné zdroje

všetkým poskytovateľom 2 %. V poslednom roku to bola suma 167 €. Z týchto prostriedkov
je možné zabezpečiť minimálnu činnosť Klubu priateľov Trnavy.
Srdečne ďakujeme!

V Trnave dňa 10. 5. 2012

Vypracovala: Ing. Viera Malatinková

Schválil:

Ing. Pavol Tomašovič

predseda Klubu priateľov Trnavy
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Príloha č. 1 – Ročná účtovná uzávierka za r. 2011
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