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I. ÚVOD
Klub priateľov Trnavy, o. z.
Právna forma
občianske združenie, zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky 10. 11. 2000 pod spisovou značkou VVS/1-900/90-17600.
Profil
Klub priateľov Trnavy je neziskové a nestranícke občianske združenie,
ktoré sa usiluje o to, aby mohli byť podporené predovšetkým kultúrnospoločenské aktivity mesta Trnava a tým podporiť Trnavčanov, ktorí majú
pozitívny vzťah ku svojmu mestu. Pretože keď hovoríme o Trnave,
myslíme predovšetkým na ich občanov. „Mám svoje mesto rád, v ňom
cítim sa tak mlado...“ – to je krásny verš Viliama Turčányho, ktorým
vyjadril svoj vzťah ku svojmu rodnému mestu snáď za všetkých
Trnavčanov.
Klub priateľov Trnavy sa za 13 rokov svojej činnosti vyprofiloval ako klub,
ktorý združuje Trnavčanov žijúcich doma i v zahraničí a ktorí sa hlásia ku
hodnotám kultúrneho dedičstva Trnavy a klub sa snaží pre svojich členov
organizovať rôzne kultúrno-spoločenské aktivity, ktorými sú napríklad
posedenia pri literatúre a dobrej hudbe, zamyslenia a úvahy spojené
s príjemnou hudbou, poeticko-hudobné večery na radnici, a pod. Počas
takýchto podujatí sa môžu členovia klubu osobne stretnúť a porozprávať.
Miestom podujatia býva väčšinou Západné krídlo radnice, ale aj nádvorie
radnice, tiež aj Divadlo Jána Palárika v Trnave, a aj Knižnica Juraja
Fándlyho v Trnave.
Orgány Klubu priateľov Trnavy:
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
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KLUB PRIATEĽOV TRNAVY
II. ČINNOSŤ V ROKU 2012
V roku 2012 si Klub priateľov Trnavy pripomenul 12. výročie svojho
vzniku. Napriek tomu, že aktivity vytvára v rámci súkromného voľného
času, podarilo sa pripraviť niekoľko podujatí pre členov klubu, ale aj pre
záujemcov z verejnosti.
Prvým podujatím v r. 2012 bola prezentácia knihy Vojtecha Ottmara pod
názvom „Spomienky starého Trnavčana“ dňa 7. februára 2012
v západnom krídle radnice. Kniha sa v meste začala predávať už pred
Vianocami, avšak jej slávnostné uvedenie bolo naplánované až na
február. Na prezentácii sa zišli priaznivci literatúry, trnavskí rodáci a
predstavitelia
mesta,
aby
popriali
knihe
úspech.

V nedeľu 12. februára nás všetkých zarmútila smutná správa. Zomrela
slávna trnavská rodáčka, čestná občianka mesta, členka KPT, bývalá
popredná sólistka Opery SND Elena Kittnarová, rod. Kurbelová. S hlbokým

zármutkom to oznámilo Slovenské národné divadlo.
Prvá dáma slovenskej opery 70-tych a 80-tych rokov minulého storočia
oslávila v r. 2011 vzácne životné jubileum 80 r. Elena Kittnarová sa
narodila 2. júna 1931 v Trnave. Spev študovala na Konzervatóriu v
Bratislave. Pôsobila najprv ako sólistka Spevohry Novej scény, kde počas
štrnástich sezón vytvorila viac ako dve desiatky postáv v klasických
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operetách i muzikáloch. V roku 1966 sa stala sólistkou Opery SND, kde
naštudovala
viac
ako
štyridsať
postáv.
Plné štvrťstoročie Elena Kittnárová veľmi výrazne utvárala umelecký profil
reprezentačnej scény. Jej herecky prepracované postavy sa snúbili so
suverénnym zvládnutím vypätých dramatických vokálnych partov v
širokom repertoárovom rozpätí – od Katreny v Krútňave a Ľutomíry v
Svätoplukovi v operách Eugena Suchoňa, cez galériu klasických úloh
všetkých slohových období až k našim súčasníčkam v dielach Menottiho či
Hazona. Už počas prvej sezóny vytvorila s veľkým úspechom postavu
Abigail vo Verdiho Nabuccovi, ktorú počas svojej umeleckej kariéry
spievala vo viac ako 250 reprízach. Jedným z vrcholov jej vokálneho i
hereckého umenia sa stala Emília Marty v Janáčkovej opere Vec
Makropulos. V tejto úlohe s veľkým ohlasom účinkovala aj v zahraničí
(napr. aj v Buenos Aires). S úspechom stvárnila aj titulné postavy v
operách R. Straussa Salome a Elektra.
Pani Kittnarová dostala čestné občianstvo mesta Trnava v r. 1998 za
celoživotnú dôstojnú reprezentáciu mesta Trnava v hudobnej oblasti, bola
členkou Klubu priateľov Trnavy od r. 2001 a pravidelne sa zúčastňovala na
Trnavských dňoch, stretnutiach trnavských rodákov a tiež pôsobila viacej
rokov v medzinárodnej porote v Medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša
SchneidraTrnavského.
V r. 2004 bola vydaná monografia pod názvom "Život na dvoch scénach,
Elena Kittnarová". Autorkou monografie je PhDr. Terézia Ursínyová, vydal:
Tomáš Písecký - ARM 333. (Na vydaní tejto knihy sa okrem MK SR a
Hudobného fondu podieľal i Klub priateľov Trnavy).
Posledná rozlúčka s Elenou Kittnarovou bola v historickej budove SND 16.
februára o 15.00 a v bratislavskom krematóriu 20. februára 2012 o 11.00
hod.
Česť jej pamiatke. Pani Kittnarová zostane navždy v našich srdciach. Vždy
sme boli pyšní na úspešnú sólistku opery SND, na veľkú umelkyňu, ktorá
bola vždy plná života, temperamentu a mala bohaté skúsenosti speváčky
s krásnym sopránovým hlasom.
Členkou nášho klubu je aj pani Vilma Holická, ktorá bola v minulom roku
veľmi aktívna. Vernisáž výstavy jej obrazov pod názvom „Kvapka vody“ sa
uskutočnila v Trstíne 24. 3. 2012 a svoju novú básnickú zbierku pod
názvom „Posolstvá do života“ prezentoval 13. 10. 2012 tiež v Trstíne.
Tieto podujatia sa uskutočnili bez podpory KPT.
PaedDr. Vilma Holická rod.Benkovská vyštudovala pedagogiku, odbor
matematika - telesná výchova. V roku 1984 začala aktívne maľovať
obrazy, dodnes namaľovala asi 1 300 obrazov. Vystavovala 41- krát na
spoločných učiteľských výstavách v Bratislave, v Trnave, v Česku a v
daľších slovenských mestách. Ku dnešnému dňu absolvovala 23
autorských výstav. Je aj známou autorkou próz.
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Dňa 16. mája 2012 klub spoločne s Mestom Trnava zorganizovali
prezentáciu knihy Petra Radványiho pod názvom „Ľudia a udalosti
v histórii Trnavy“. Podujatie sa uskutočnilo v Zrkadlovej sieni Divadla Jána
Palárika v Trnave. Kniha ponúka čitateľovi pestrú zmes ľudských osudov a
udalostí, ktoré v uplynulých storočiach vytvárali dejiny nášho mesta. Dalo
by sa povedať, že je to vlastne stručná história Trnavy v kalendárnej
kocke. Na skoro 200 stranách je viac ako 3 000 hesiel prehľadne
usporiadaných v chronologickom poradí podľa jednotlivých dní roka.
Zachytávajú široké časové rozpätie od najstaršej datovanej písomnej
správy o Trnave z 13. stor. až po súčasnosť a sú doplnené historickými
obrázkami,
vedutami
a
fotografiami.
Novinka neuvádza len životopisné heslá trnavských rodákov, ale aj
mnohých významných osobností, ktoré v našom meste študovali alebo
pôsobili, prípadne sa tu len mihli, no bez nich by história Trnavy bola
oveľa chudobnejšia a bezfarebnejšia. A keďže naše mesto nikdy nebolo
ostrovom oddeleným od ostatného Slovenska, heslá trnavských osobností
a udalostí, pre spestrenie obsahu knihy i kvôli širším súvislostiam,
prirodzene a organicky dopĺňajú údaje o tých najznámejších osobnostiach
a najzaujímavejších historických udalostiach z regiónu. Ten nie je
obmedzený len na priame okolie Trnavy, ale siaha podľa hraníc súčasného
Trnavského samosprávneho kraja od Skalice na severe až po Dunajskú
Stredu na juhu.
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22. júna Trnavský arcibiskup ocenil laikov Trnavskej arcidiecézy a medzi
nimi
aj
významného
člena
klubu
Prof.
Jozefa
Šimončiča.
Deň pred sviatkom Narodenia sv. Jána Krstiteľa, patróna Trnavskej
arcidiecézy, na svätej omši v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave,
trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák, CSsR udelil Cenu biskupa Pavla
Jantauscha za rok 2012 a odovzdal slávnostné dekréty ako prejav vďaky
za obetavosť a vernú službu Cirkvi aktívnym laikom vo farnostiach. Cenu
biskupa Pavla Jantauscha tento rok získali za celoživotný prínos tri
trnavské osobnosti: za históriu Hadrián Radváni a Jozef Šimončič a za
pastoráciu
detí
a
mládeže
Karol
Jakubčík.
(Biskup Mons. Pavol Jantausch (1870-1947) stál na čele Trnavskej
apoštolskej
administratúry,
ktorá
vznikla
v roku
1922)

Vysokoškolský profesor prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc. sa venuje histórii,
o ktorej publikuje a donedávna ju aj prednášal na Trnavskej univerzite. Za
komunizmu bol perzekuovaný. Jeho poslednou veľkou publikáciou je prvý
diel monografie o dejinách Trnavy. Prezident SR mu v roku 2007 udelil
štátne vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy.

Ďalším úspešným členom klubu je MUDr. Otakar Hunák. 29. júna odznela
jeho prednáška „Detská tuberkulóza na Slovensku pred polstoročím“ na
10. Medzinárodnom sympóziu k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej
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medicíny v Bratislave. Bola publikovaná v knihe : Fragmenty z dejín
medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny (2012, Kancelária WHO na
Slovensku).
4. septembra sme sa dozvedeli smutnú správu o úmrtí Ladislava
Rožnáka, aktívneho člena KPT, dlhoročného pracovníka Coop Jednota
Trnava.
Navždy
zostane
v našich
srdciach.
12. septembra sa uskutočnila vernisáž výstavy fotografií fotografa
Blažeja Vitteka pod názvom „Curriculum fotovitae Blažeja Vitteka“
v západnom krídle radnice. Autor, ktorý sa profesionálne venuje
fotografovaniu takmer pol storočia, predstavil prierez svojou tvorbou cez
všetky žánre so zameraním najmä na Trnavu. Jeho fotografie krajiny,
architektúry mesta, portréty, prírodné zátišia a objavovanie detailov
charakterizuje nielen precízne technické spracovanie v klasickej a neskôr
aj digitálnej fotografii, ale predovšetkým harmónia a krása, ktorú Blažej
Vittek
neúnavne
hľadá
v
tvorbe
i
v
živote.
Profesionálna dráha Blažeja Vitteka bola okrem iného spojená s Galériou
Jána Koniarka, neskôr, až do odchodu na dôchodok, so Západoslovenským
múzeom. Na oboch pracoviskách pôsobil aj v oblasti grafického dizajnu na
propagačné účely. Jeho kultivované výtvarné cítenie, pedantný prístup k
práci a dôkladná znalosť techniky a technológie sa premietali do
kompozícií a farebnosti fotografií, a rovnako aj do ich finálnej úpravy.
Výstavu Curriculum fotovitae pripravil Blažej Vittek pri príležitosti svojho
životného jubilea v spolupráci s fotoklubom Iris, Klubom priateľov Trnavy
a Mestom Trnavou.

Blažej Vittek je zakladateľom prvého trnavského fotoklubu Izofota a
podpredsedom fotoklubu IRIS, v súčasnosti je jeho čestným predsedom a
členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska. Získal
viacero ocenení a uznaní, napríklad v roku 2007 za dlhoročný rozvoj
neprofesionálnej umeleckej fotografie na Slovensku a v roku 2008 aj za
rozvoj fotografickej tvorby v Trnavskom kraji. Pravidelne získaval za svoju
tvorbu ocenenia a uznania na Trnavskom objektíve a celoslovenskej súťaži
AMFO. Je známy a uznávaný nielen v Trnave a na Slovensku, slovenskú
fotografiu reprezentoval i v zahraničí (ČR, Bulharsko, Fínsko, Francúzsko).
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Bol pravidelným členom poroty Trnavského objektívu, Genius loci Trnavy,
Digiamfo Galanta a FoTTofestu Trnava a viedol fotokrúžky mladých
začínajúcich
fotografov.

13. septembra sa uskutočnila prezentácia novej knihy našej členky
Margity Kánikovej pod názvom „O piatej u Thalmeinera“ v Zrkadlovej sieni
Divadla Jána Palárika v Trnave. Je to v poradí piata kniha autorky. Táto
zbierka poviedok obsahuje 15 príbehov
zo životov obyčajných ľudí spätých so svojou prítomnosťou,
ktorá ich formovala, sú jednoduchými, a predsa veľmi
výrečnými svedectvami doby. Relatívne dávnej i tej, ktorú
žije súčasník. Cez osud jednotlivca možno nazrieť do celej
spoločnosti, pripomenúť si, či spoznať jej charakteristické
črty, fakty, plusy i mínusy. Alebo sa pousmiať či zažialiť nad
fiktívnymi príhodami, ktoré sa stali v istom čase a prostredí
inšpirujúcim osobám.
Podujatie zastrešili Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho,
Divadlo Jána Palárika a Klub priateľov Trnavy. Knižka ani poviedka nemá
okrem zhodného názvu nič spoločné s novou kaviarničkou na Trojičnom
námestí. Margite Kánikovej doteraz jej vyšli tieto knihy: V znamení
púpavy – debut (2001), Trnavské impresie (2005), Život na troskách
nádeje (2006), Z oblakov na tvrdú zem (2007), O piatej u Thalmeinera
(2012)
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Najvýznamnejším podujatím v minulom roku bol 19. ročník
Trnavských
dní
–
stretnutie
významných

rodákov

s
mottom
Láska,
pokoj,
porozumenie, v dňoch 14. - 16. septembra. Do Trnavy zavítalo tri
desiatky osobností umeleckého, vedeckého, spoločenského i duchovného
života. Bol medzi nimi napríklad Jozef Bartunek, klinik a intervenčný
kardiológ, ktorý v Kardiovaskulárnom centre v Aalste vedie jednotku
molekulárnej kardiológie a na Technickej univerzite v Eindhovene
koordinuje výskum zameraný na potenciál kmeňových buniek kostnej
drene v liečbe srdcového zlyhania. Ďalším hosťom bol Ján Dőmők,
významný slovenský diplomat, lingvista a znalec medzinárodného práva.
Jedným z jeho prvých pracovných zastavení bolo pôsobenie na trnavskom
gymnáziu, kde získal mimoriadnu popularitu medzi svojimi študentmi.
Trnavu navštívil aj Tibor Pechan, projektový riaditeľ a vedecký pracovník v
Ústave pre genetiku pri Univerzite v Mississippi, držiteľ niekoľkých
patentov a ocenení v oblasti výskumu biochémie a molekulárnej biológie.
Najmladšou účastníčkou stretnutia rodákov bola strelkyňa Daniela
Barteková, držiteľka svetového rekordu a bronzovej medaily z letných
olympijských hier 2012 v Londýne.
Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika sa v piatok uskutočnila výročná
členská schôdza Klubu priateľov Trnavy, po ktorom nasledoval Podvečer
slova a hudby s Trnavským kvartetom a ďalším vzácnym hosťom
Trnavských dní – svetoznámym violončelistom Richardom Vandrom.
Počas schôdze odovzdal predseda klubu 4 novým členom členské
preukazy KPT. Predseda tiež zablahoželal členom KPT, ktorí sa dožili
významného životného jubilea:
Jubilanti r. 2012 – členovia KPT:
20. r. – Zuzka Faláthová
60. r. – MUDr. Milan Paulini
70.r. – Marian Kramár
- František Kuchta
- Ľudmila Wilhelmová
- Ivan Wilhelm
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- Blažej Vittek
- Edita Čanecká
80. r. – Elena Plešková

V minulom roku sa motivácia a program stretnutia sústredila na 250.
výročie narodenia Antona Bernoláka, 220. výročie založenia Slovenského
učeného tovarišstva, 160. výročie úmrtia básnika, dramatika a historika
Mikuláša Dohnányho, 60. výročie úmrtia Jána Koniarka, zakladateľa
slovenského moderného sochárstva, 85. výročie založenia Knižnice Juraja
Fándlyho a 50. výročie úmrtia Ernesta Emanuela Schumeru, nevidiaceho
hudobného skladateľa a organového virtuóza, ktorý pôsobil vo
františkánskom Kostole sv. Jakuba. Na jeho počesť sa v nedeľu v Kostole
sv. Jakuba uskutočnil koncert vokálneho zboru Vox Arumque s názvom
FIAT LUX.
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27. septembra sa uskutočnila prezentácia knižnej novinky – súbor
poviedok predstavila Anna Abasová-Hackerová pod názvom PÚŤ.
Prezentácia knižnej novinky za účasti autorky v rámci cyklu Trnavské
kontexty sa uskutočnila v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave.
Anna Abasová pracovala celý život v oblasti pôrodníctva, najprv ako
pôrodná asistentka na gynekologickom oddelení v trnavskej nemocnici,
neskôr aj ako pedagogička na Strednej zdravotníckej škole v Trnave.
Pozná ju väčšina Trnavčanov, či už ako priateľku, alebo ako zdravotnú
sestru. Známa je aj svojou literárnou činnosťou. Debutovala svojimi
Spomienkami po rokoch (2003), je autorkou zbierky poviedok Bútľavá
vŕba (2009), je aj pravidelnou prispievateľkou Novín slovenských katolíkov
Posol.

22. novembra sa v štúdiu Divadla Jána Palárika v Trnave uskutočnila
prezentácia knihy Prof. Miroslava Danaja pod názvom „Smiem si
prisadnúť?“
Áno, nech sa páči: ako včera, tak aj dnes a... Klub Priateľov Trnavy v
spolupráci s Divadlom Jána Palárika a Krajskou knižnicou Juraja Fándlyho
pripravili literárno-hudobný program Smiem si prisadnúť, zostavený z
aforizmov a z tvorby Miroslava Danaja. Podujatie voľne nadviazalo na
literárne pásmo slova a hudby Včera, dnes a..., ktoré už niekoľko rokov
pri príležitosti výročia Novembra ’89 reaguje na súčasné literárne,
hudobné a spoločenské dianie v kontexte presahov z minulosti do
prítomnosti. V dramaturgicky komponovanom pásme sa okrem autora
knihy predstavili: Zlata Matláková, Pavol Tomašovič a hudobníci Peter

Bonzo Radváni, Marián Makar Mrva.
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12. decembra zorganizoval klub poslednú akciu v uplynulom roku. Pre
mnohých ľudí
obdobie adventu znamená aj častejšie modlitby
a zamyslenia, stretnutia pri varenom vínku či medovine. V chrámoch sa
konajú adventné koncerty a aj Klub sa snažil prispieť ku slávnostnej
nálade. Vianočnú poéziu čítal Bohumil H. Chmelík, podujatie moderoval
Pavol Tomašovič a na harfu hral Jakub Rizman.
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III.

FINANCOVANIE KPT V ROKU 2012

Výdavky Klubu priateľov Trnavy sme uhradili z členského a čiastočne z
„2 %". Celkovo Klub priateľov Trnavy prijal v roku 2011 sumu 167,35 €.

IV. 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 finančné zdroje
všetkým poskytovateľom 2 %. Z týchto prostriedkov je možné zabezpečiť
minimálnu činnosť Klubu priateľov Trnavy.
Srdečne ďakujeme!

Vypracované v Trnave, 15. 3. 2013
Ing. Viera Malatinková
členka výboru KPT
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Prílohy:
Príloha č. 1
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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Príloha č. 2: Súvaha k 31. 12. 2012 (Súvaha Úč NUJ 1 – 01)
Príloha č. 3: Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2012 (výsledovka Úč NUJ 2 – 01)
Príloha č. 3: Poznámky (Úč NUJ 1 – 01)
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