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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. 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 Divadlo Jána Palárika v Trnave, a aj Knižnica Juraja Fándlyho
v Trnave.
Orgány Klubu priateľov Trnavy:
Predseda KPT a 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 2013
V roku 2013 si Klub priateľov Trnavy pripomenul 13. 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.

V r. 2013 pomohol KPT zorganizovať výstavu venovanú 70.
výročiu narodenia populárnej trnavskej rodáčky a speváčky Evy
Kostolányiovej. Výstavu otvorili 17. mája v Kaštieli v Dolnej Krupej.
Okrem zvukového záznamu rozhovoru Petra Horvátha s Evou
Kostolányiovou z roku 1974, zazneli piesne z jej repertoáru v podaní
žiakov Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera Trnavského v
Trnave. Výstava následne pokračovala v Trnave v Západoslovenskom
múzeu a v budove Rozhlasu a televízie Slovenska v Bratislave. Iniciátorom
projektu bol Mikuláš Vermeš, syn speváčkinej sestry Rozálie Malinákovej
a klub sa podieľal na príprave materiálov.

Uvedenie jedinečnej fotografickej publikácie Trnava
poetická od autora Matúša Plechu, niekoľkonásobného nositeľa ceny
Genius loci Tmavy, sa uskutočnilo vo štvrtok 31. januára 2014 v
historickom západnom krídle trnavskej radnice. Príbeh o Trnave, ktorý
autor prostredníctvom fotografií vyrozprával, je akoby ponorom do
vizuálnej poézie, do iného, snového priestoru, kde čas plynie po svojom...
KPT i Nadácia Trnava Trnavčanom sa finančne podieľali na vydaní tejto
knihy.
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Na západnom krídle múzy: koncert Jany Andevskej
Prvý hudobno-slovný večer cyklu Na západnom krídle múzy v roku 2013
sa uskutočnil 13. marca o 18. hodine. Speváčka a skladateľka Jana
Andevska sa spolu s Pavlom Tomašovičom pokúsili v sérii pripravovaných
večerov odkrývať inšpiračné podnety z hudby, literatúry či ďalších oblastí
umeleckého života.
Západné krídlo radnice je od svojho znovuobjavenia a vzkriesenia známe
nielen ako vzácna architektonická pamiatka, ale i niekoľkoročným úsilím
hľadania kultúrnej kontinuity a jej zdrojov. K podujatiam, prostredníctvom
ktorých sa snažíme vytvárať a udržiavať kultúrne spoločenstvá na
trnavskej pôde, patria napríklad výstavy fotografií, hudobno-slovnovýtvarný cyklus trnavskej hudobníčky Iky Kraicovej, literárno-dramatické
prezentácie v réžii Pavla Tomašoviča, umelecké projekty združenia
BonArt, adventné večery a ďalšie aktivity pre všetky vekové kategórie.
Jednou z dôležitých ambícií organizátorov je poprieť v praxi platnosť
príslovia „Doma nie je nikto prorokom“, čerpať živú vodu z domácich
kultúrnych prameňov a objavovať či uvádzať najmä trnavské tvorivé
osobnosti.
Jednou z nich je práve Jana Andevska. Mladá speváčka, huslistka a
skladateľka z Trnavy študovala hru na husliach na Hudobnej Univerzite v
New Yorku. V roku 2005 začala v USA komponovať a spievať svoje vlastné
piesne, čo sa stalo jej vášňou. Okrem huslí hrá na gitare a klavíri a
pracuje na svojom albume, ktorý by rada vydala na Slovensku.
Niekoľkoročná neprítomnosť hudobníčky na Slovensku možno spôsobila,
že zatiaľ je známa skôr v úzkych kruhoch ľudí s dobrým hudobným
vkusom. Skutočnosť v Spojených štátoch je však iná. Málokto u nás vie,
že v roku 2008 bola prizvaná na nahrávanie albumu Radio Retaliation
známej americkej formácie Thievery Corporation s hudobníkmi ako
napríklad brazílska popová hviezda Seu Jorge, Anoushka Shankar, Femi
Kuti a Chuck Brown. Pieseň Beautiful Drug, ktorú Jana naspievala a
nahrala na husliach, sa stala najpredávanejšou skladbou albumu, ktorý bol
neskôr nominovaný na ocenenie Grammy.
Sériou avizovaných stretnutí, ktoré organizuje Klub priateľov Trnavy,
chceme pokračovať v udržiavaní atmosféry západného krídla radnice ako
miesta možnej kumulácie histórie, kultúry a ducha mesta.
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Na západnom krídle múzy letí Jana Andevska s Mišom Bugalom
Druhé stretnutie s Janou Andevskou v rámci voľného cyklu komorných
podujatí Na západnom krídle múzy sa uskutočnilo v stredu 24. apríla o 18.
hodine v západnom krídle radnice. Spojenie dvoch veľkých trnavských
talentov Jany Andevskej a Michala Bugalu na jednom pódiu bolo zárukou
kvality a prísľubom veľkého hudobného zážitku, ktorý v reálnom čase
pretavila do výtvarnej podoby absolventka Vysokej školy výtvarných
umení v Bratislave Veronika Šmigrovská. Splynutie hudby, myšlienok a
výtvarného prejavu do nevšedného akordu podporil v úlohe moderátora
Pavol Tomašovič. Vzhľadom na to, že pre veľký záujem divákov nebola
kapacita tohto priestoru pri prvom Janinom koncerte dostatočná,
podujatie sa uskutočnilo na radničnom nádvorí.
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Na západnom krídle o srdci, intelekte, duši, rozume a
náruči mesta
Mesto získalo ocenenie za novú knihu Trnava – mestská
pamiatková rezervácia Nová knižná publikácia Trnava – mestská
pamiatková rezervácia, ktorej vydanie pripravilo mesto Trnava pri
príležitosti 25. výročia Mestskej pamiatkovej rezervácie, získala 2. miesto
na 6. ročníku súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku
za rok 2012. Uvedenie novej publikácie Trnava – Mestská pamiatková
rezervácia s podtitulom Majstrovstvo sa uskutočnilo vo štvrtok 16.
mája 2013 o 17. hodine v západnom krídle radnice. Kniha výtvarne aj
literárne kultivovaným spôsobom pozýva čitateľov na prechádzku do čias,
keď vznikali najvzácnejšie kultúrne pamiatky nášho mesta. Texty sú
zaradené do tematických blokov s názvami Srdce – hlavné námestie,
centrum pulzujúceho života, Intelekt – komplex budov historickej
Trnavskej univerzity, Duša – Bazilika sv. Mikuláša, Rozum – radničný
komplex a Náruč – mestské opevnenie, evokujúcimi vnímanie mesta ako
živý organizmus jeho najdôležitejšími orgánmi. Jednotlivé bloky textov a
popisy k fotografiám sú uvedené súčasne v slovenskom aj anglickom
jazyku. Autormi textov v ocenenej knihe sú Daniela Zacharová a Milan
Kazimír, autorom grafického dizajnu renomovaný výtvarník Miloš Prekop,
fotografie sú vybrané z tvorby viacerých uznávaných trnavských
fotografov. Uvedenie knihy Trnava – Mestská pamiatková rezervácia sa
uskutočnilo formou literárno-hudobného večera. Rozhovory s autormi sa
prelínali s trnavskými pesničkami z CD Krásny zapadák, ktoré na texty
publicistu, básnika a spisovateľa Benjamína Škreka zložil publicista,
spisovateľ a hudobník Marián Mrva. Súčasťou večera bola aj premiéra
výberu z nových trnavských sonetov Benjamína Škreka. Podľa pôvodného
zámeru organizátorov mal jeden zo sonetov po prvý raz odznieť aj v
hudobnej podobe, ktorú pre túto príležitosť pripravoval Marián Mrva. Žiaľ,
jeho nečakaný odchod všetko zmenil. Zhudobnenia trnavského sonetu
Návraty sa preto ujal trnavský hudobný skladateľ a koncertný organista
Stanislav Šurin a jeho hudobná premiéra na uvedení knihy bola venovaná
zosnulému Makarovi Mrvovi.

6

Klub priateľov Trnavy, občianske združenie

PRESAHY
Na západnom krídle múzy: uvedenie novej knihy Pavla Tomašoviča pod
názvom Presahy sa uskutočnilo 29. mája 2013 v západnom krídle
radnice. Podujatie bolo zaradené do cyklu Májové stretnutie s Janou
Andevskou - Na západnom krídle múzy. Nová, v poradí tretia kniha Pavla
Tomašoviča Presahy vyšla vo vydavateľstve Spolku sv. Vojtecha.
„...cena človeka je v tom, v čom sám seba presahuje, v tom, čím je mimo
seba, v čom je v iných pre iných.“ Milan Kundera, cituje P. Tomašovič v
Presahy str. 50
Pavol Tomašovič je významnou osobnosťou na literárnom poli Slovenska,
ale aj v bežnom živote, s presahom do najrôznejších oblastí, týkajúcich sa
všetkých nás.
Každá úvaha je presahom jedinečnej situácie, skúsenosti,sebapozorovania
či postrehu, ktoré zväčša defilujú ako námet, do principiálnejšej dimenzie,
abstraktnejšej, duchovno-filozofickej oblasti. Tam sa odhaľujú autorove
názory nasmerované na altruizmus, zodpovednosť, porozumenie
a kresťanské hodnoty. Akýmsi kľúčovým leitmotívom celej Tomašovičovej
tvorby je jazyk a reč. S až dojemnou radikálnosťou sa tu obhajuje
esenciálnosť a hodnota komunikácie, čo je vtedy, keď slová majú svoj
význam a dokážu ho sprostredkovať druhému. Paradoxom zostáva, a to
si autor dobre uvedomuje, že sme dospeli do štádia, keď čosi prirodzené,
ako napríklad funkčnosť komunikácie, musíme obhajovať voči
jej devalvácii spôsobenej formalizovaním a mediálnou manipuláciou.
Pavol Tomašovič v novej knihe úvah dokázal presiahnuť a aj zasiahnuť.
Naznačiť i vystihnúť! Témam výborne sekundujú lyrický jazyk („náš život
je pospájaný tónmi našich rozhodnutí“) i fotografie
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Celé podujatie bolo venované 775. výročiu udelenia
kráľovských výsad Trnave, vďaka ktorému mohlo naše mesto prosperovať
a stať sa nielen centrom obchodu, vzdelanosti a kultúry, ale aj veľkého
architektonického a umeleckého bohatstva.

20. jubilejný ročník Trnavských dní -

stretnutie
významných rodákov
s mottom Láska, pokoj, porozumenie, sa uskutočnil v dňoch 20.
- 21 . septembra 2013. Toto jubileum sme si pripomenuli zorganizovaním výstavy
fotografií v západnom krídle historickej radnice. Autorom fotografií bol Blažej Vittek.

21. 9. 2013 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Klubu priateľov
Trnavy v kine Hviezda, po ktorom nasledovalo literárno-hudobné pásmo,
ktoré pripravil Pavol Tomašovič. Prezentované boli ukážky z literárnej
tvorby členov KPT. Ukážky z tvorby trnavských autorov, Gitky
Kánikovej, Miroslava Danaja, Petra Horvátha a Pavla Tomšoviča,
čítali Lucia Rakúsová, Ján Rampák a Pavol Tomašovič.
Jazzové trio Brisk v zložení renomovaných hudobníkov: Jozef Brisuda
(kontrabas), Pavol Bodnár (klavír), Milan Ruček (bicie) a herečka Lucia
Rakúsová (spev) predstavili nový a jedinečný projekt na slovenskej
hudobnej scéne pod názvom Nech je šťastný celý svet. Na podujatí boli
premietnuté staré filmové dokumenty o Trnave – Výročia Trnavy
a Súčasnosť historickej Trnavy.
Na záver jubilejného ročníka Trnavských dní, ktoré sa niesli v znamení
775. výročia povýšenia Trnavy na slobodné kráľovské mesto, sa
uskutočnili ďakovné sv. omše v Evanjelickom kostole a v bazilike sv.
Mikuláša (55. výročie úmrtia Mikuláša Schneidra-Trnavského a 180.
výročie založenia cirkevného hudobného spolku).
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Dňa 4. októbra 2013 sa uskutočnil Deň otvorených dverí na radnici. Pri
tejto príležitosti sme za klub zorganizovali prezentáciu Klubu priateľov
Trnavy v stánku na nádvorí radnice. Obyvatelia mesta a návštevníci
radnice mali možnosť pozrieť si aj knihy, ktorých vydanie bolo doteraz
podporené klubom.

Ďalším podujatím bolo uvedenie novej knihy Miroslava Danaja pod
názvom Rátanie rán. Hudobno-slovné pásmo o literatúre, ranách
a ránach sa uskutočnilo 17. októbra 2013 v zrkadlovej sieni Divadla Jána
Palárika v Trnave. V programe vystúpili: Miroslav Danaj, Peter
Radványi, Mike Kramár, Marián Remenár, Pavol Tomašovič. Klub
priateľov Trnavy pripravil toto podujatie v spolupráci s Divadlom Jána
Palárika v Trnave a s Krajskou knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave.
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Posledným podujatím KPT v roku 2013 bol Adventný večer, ktorý sa
uskutočnil 12. decembra v západnom krídle radnice. Bohumil Chmelík
recitoval básne, hudobný doprovod Jana Andevska a podujatie pripravil a
moderoval Pavol Tomašovič.
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III.

FINANCOVANIE KPT V ROKU 2013

Výdavky Klubu priateľov Trnavy sme uhradili z členského a čiastočne z
„2 %". Celkovo Klub priateľov Trnavy prijal a využil v roku 2013 sumu
919,89 €.

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, marec 2014
Ing. Viera Malatinková
členka výboru KPT

12

Klub priateľov Trnavy, občianske združenie

Prílohy:
Príloha č. 1
Rozpočet Klubu priateľov Trnavy na r. 2013

PRÍJMY

v€
rozpočet
2013

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

v€
rozpočet
2014

147,29
0,29
147,00

201,00
1,00
200,00

2.
2.1.
2.2
2.3

cudzie zdroje
prijaté príspevky z 2% DzP
iné prijaté príspevky od právnických osôb
iné prijaté príspevky od fyzických osôb

1.019,89
919,89
0
100,00

1.000,00
1.000,00
0
0

3.

zostatok finančných prostriedkov k 1. januáru

3.314,15

3.199,74

1.625,82
6.107,15

0
4.400,74

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

616,60
56,70
490,20
69,70
0,00

1.060,00
500,00
500,00
60,00
0

2.

341,68

1730,82

1,50
340,18

5,00
100,00

0

1.625,82

0
0
0
958,28

0
0
0
2.790,82

5.148,87

1.609,92

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

správa Klubu priateľov Trnavy

2.1. dane a poplatky
2.2. spotreba materiálu
Záväzok z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozpočtom
2.3 územnej samosprávy
2.4
odmena za výkon správy klubu
2.5. mzdové náklady
2.6. iné výdavky
SPOLU VÝDAVKY
SALDO PRÍJMY - VÝDAVKY
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Príloha č. 2: Súvaha k 31. 12. 2013 (Súvaha Úč NUJ 1 – 01)
Príloha č. 3: Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2013 (výsledovka Úč NUJ 2 – 01)
Príloha č. 3: Poznámky (Úč NUJ 1 – 01)
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