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Klub priateľov Trnavy - charakteristika
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 v r. 2000.
Cieľom KPT je združovať fyzické a právnické osoby, ktoré majú pozitívny vzťah k mestu
Trnava a k hodnotám jeho dedičstva. KPT má 112 členov, ktorí sú rodákmi z Trnavy,
študovali v Trnave, určité obdobie pôsobili v Trnave, alebo nejakým iným spôsobom je ich
život spojený s mestom Trnava. KPT je občianskym združením občanov Slovenskej
republiky, ako aj občanov iných štátov, ktorí prejavili záujem dodržiavať stanovy KPT, jeho
zásady, zámery a podporujú rozvoj jeho aktivít.
Slováci žijúci v zahraničí očakávajú, že mesto Trnava im zachová priazeň a že budú môcť pri
návštevách domova prichádzať medzi svojich – do prostredia, ktoré budú spolu vytvárať.

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.
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
prezentoval v rámci stánku mesta Trnava na Libriáde, výstave a predaji kníh, ktorý sa
uskutočnil

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
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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.
Pán Leo Blažek nebol členom KPT, ale bol členom klubu, ale veľmi úzko s nami spolupracoval.
Bol zakladateľom folklórneho súboru „Trnafčan“, pomáhal pri organizovaní folklórnych
festivalov. V roku 2006 zozbieral spolu s kolektívom autorov texty i noty ľudových piesní pod
názvom „Ľudové piesne a zvyky Trnavskej roviny“. Túto zbierka bola vydaná s podporou
klubu. Leo Blažek náhle zomrel 20. 2. 2009. Ing. Lea Blažeka sme na jeho poslednej ceste na
tomto svete odprevadili dňa 24. 2. 2009. Mal veľa plánov do ďalších rokov, ktoré už nenaplní.
V mestskej športovej hale sa uskutočnila v dňoch 27. – 28. 3. 2009 Libriáda 2008. V rámci
tohto dvojdňového knižného salónu svoju publikačnú a propagačnú činnosť prezentovalo
mesto, Klub priateľov Trnavy a kultúrne organizácie Trnavského samosprávneho kraja.
Sprievodný program bol zameraný na stretnutia autorov s návštevníkmi, na besedy, poetické
pásma, autogramiády, zábavné a vzdelávacie podujatia pre deti, ankety, propagáciu literatúry
na verejných priestranstvách.
Dňa 24. júna 2008 navštívila radnicu pani Orliková, manželka po zomrelom Ing. Ľudovitovi
Orlikoví, dlhoročnom členovi KPT. Želaním pán Orlika bolo, že chcel venovať Klubu
priateľov Trnavy vecný dar z rodinnej zbierky. Darované predmety predstavujú knižky
„Spomienky na moju mladosť“ a „Spomienky na moju činorodú dospelosť“, ktorých autorom
je Ing. Orlik, potom je to bojový meč a vojenská „esšálka“(otca pána Orlika).
Počas osláv 770. výročia mesta sa uskutočnilo i odovzdávanie ocenení významným
osobnostiam. KPT navrhol udeliť ocenenie za celoživotné dielo v oblasti rozvoja vedy
a vzdelávania svojmu členovi Prof. Ing. Ivanovi Wilhelmovi, CSc. Tento návrh bol komisiou
na udeľovanie ocenení mesta Trnava schválený a následne podporený i mestským
zastupiteľstvom. Cena Mesta Trnava bola odovzdaná Prof. Wilhelmovi primátorom mesta
Trnava dňa 14. 9. 2008 v ms. športovej hale v Trnave počas slávnostného aktu udeľovania
mimoriadnych ocenení mesta Trnava.

V r. 2008 zorganizoval klub zasadnutie členskej schôdze v zasadacej miestnosti mestského
zastupiteľstva mesta Trnava dňa 24. novembra 2008. V septembri sa konali oslavy 770.
výročia udelenia kráľovských výsad mestu Trnava a KPT spoluorganizoval Trnavské dni
v čase osláv. Z organizačných dôvodov nebolo možné zvolať zasadnutie členskej schôdze
v rámci Trnavských dní 2008. Na úvod členskej schôdze bol premietnutý členom klubu film
o Trnave, ktorý bol vyrobený pri príležitosti osláv 770. výročia udelenia výsad slobodného
kráľovského mesta. Po informácii o činnosti a hospodárení klubu za uplynulé obdobie
nasledoval krátky kultúrny program vo forme ukážok z diel trnavských autorov. Na záver boli
všetci členovia pozvaní na prehliadku obnoveného západného krídla radnice a výstavy Genius
Loci.
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Ako spomienku na novembrové udalosti zorganizoval už po tretí raz literárno-hudobné pásmo
pod názvom „Včera, dnes a...“ v západnom krídle trnavskej radnice dňa 27. 11. 2008. Bola to
spomienka na novembrové udalosti v roku 1989 a zároveň posedenie pri literatúre a dobrej
hudbe. Hosťami večera bol Marián Mrva, publicista a hudobník, ktorý predstavil svoju novú
knihu pod názvom „Ako som premohol tasmánskeho vakovlka“ Bolo to odľahčené
spomínanie na obdobie reálneho socializmu spojené s akciou združenia umelcov BonArt.
Podujatie moderoval Pavol Tomašovič.
V Štúdiu Divadla Jána Palárika v Trnave sa uskutočnila dňa 20. 11. 2008 prezentácia knihy
trnavskej poetky Beáty Vargovej-Kuracinovej pod názvom „Starší o pár slov“ . Túto svoju
tretiu zbierku poézie vydala p. Kuracinová po 30tich rokoch od vydania zbierky „Náručie“.
Jej novú zbierku predstavili členovia divadla Disk. Zbierka vyšla s podporou klubu a nadácie.
Dňa 4. 12. 2008 zorganizoval klub adventný večer pod názvom „V šere ticha“ s prezentáciou
poézie Bohumila Chmelíka. Prof. Chmelík má vo svojej básnickej zbierke „V šere ticha“
viacero tém a jednou z nich je i básnické zamyslenie a meditácie. Druhou malou zbierkou
„Sedem textov“ by mohlo byť dekódovaných ako 7: znak plnosti, 70: vekom zrelosti, 770
rokov mesta. Je to 7 krátkych textov, modlitieb, myšlienok. Počas adventného večera odznelo
niekoľko pekných básní v podaní autora a tiež niekoľko pekných skladieb hraných na harfe
v podaní Jakuba Rizmana.
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.

Orgány občianskeho združenia:

Orgánmi združenia sú:
- členská schôdza
- predseda
- výbor
- revízor
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Predseda KPT:

Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta Trnava

Členovia výboru KPT: PhDr. Peter Horváth
Prof. Doc. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.
Doc. Fedor Svatý, CSc.
Mgr. Priscilla Štubňová
Ing. Michal Lošonský
Ing. Viera Malatinková

Revízor:

Ing. Ladislav Szalay

Prehľad činnosti za r. 2008

V r. 2007 sa KPT, tak ako aj po iné roky, podieľal na organizovaní Trnavských dní 2007 pod
názvom „Trnavské dni lásky-pokoja-porozumenia“. Uskutočnili v dňoch 13. – 15. 9. 2007.
Vo štvrtok 13. 9. sa uskutočnila na Gymnáziu Jána Hollého beseda hostí Trnavských dní,
bývalých študentov gymnázia, so súčasnými študentmi Gymnázia Jána Hollého (Michal
Lošonský, Štefan Korček, Karol Kapeller, František Ohrablo). V podvečer sa v knižnici Juraja
Fándlyho uskutočnil literárny večer „Trnavčania Trnavčanom“ pri príležitosti 80. výročia
knižnice. Večer sa uskutočnila vernisáž výstavy „Rozmarné cesty“ v Galérii Jána Koniarka
(Kopplova vila). Pod týmto názvom bola prezentovaná tvorba Maji Poláčkovej žijúcej
v Belgicku. 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. Túto výstavu
zorganizoval Klub priateľov Trnavy v spolupráci s Galériou Jána Koniarka. V piatok sa
uskutočnilo prijatie hostí na radnici, v Evanjelickom kostole sa uskutočnilo duchovné
a kultúrne stretnutie a večer bol venovaný 100. výročiu Gejzu Dusíka. V sobotu bola odhalená
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pamätná tabula Mons. Augustínovi Raškovi na budove Gymnázia Jána Hollého a slávnostnou
sv. omšou sme si pripomenuli v katedrále sv. Jána Krstiteľa 30. výročie ustanovenia
samostatnej slovenskej cirkevnej provincie a 70. výročie prvého vydania Jednotného
katolíckeho spevníka. Popoludní sa uskutočnilo zasadnutie Klubu priateľov Trnavy v kine
Hviezda, na ktorom sa zúčastnilo ….. členov KPT. Na úvod si všetci členovia uctili pamiatku
zomrelých členov minútou ticha a Predseda klubu zablahoželal jubilantom – členom KPT,
ktorí sa dožili významného životného jubilea. Na klube bola zhodnotená činnosť klubu za
uplynulé obdobie a bola odsúhlasená výročná správa za rok 2006. O kultúrny program sa
postaral Stanislav Šurin, diecézny hudobník (klavír + spev), Andrej Rapant (gitara + spev) a
Zuzana Šebestová (spev). Členom KPT sa predstavili 4 skladbami:
Deus poémes élegiaques (trnavská premiéra) – 2 poémy:
„Chanson de l´Automme“ Pieseň jesene (Paul Verlaine – In memoriam William Schiffer
a „Sous le pont Mirabeau“ (Guillaumme Apollinaire) Most Mirabeau . V ďalšej časti sa
predstavili týmito skladbami: Hommage á Miroslav Válek, (trnavská premiéra)
Okienko, Smutná ranná električka, List pre princeznú, Kaplnka a Nite.
Potom nasledovala prezentácia troch nových kníh formou rozhovoru s autormi. Rozhovory
viedol Martin Jurčo, redaktor Slovenského rozhlasu, s pani Margitou Kánikovou - „Z
oblakov na tvrdú zem“, pánom Júliusom Molnárom - „Veselé i vážne príhody zverolekárov“
a Pavlom Tomašovičom – „Nič v krajine nikoho“.
Po krátkej diskusii boli všetci zúčastnení členovia KPT pozvaní na ďalší program trnavských
dní (ako napr. hudobný program ktorý „Rodný môj kraj“ – pri príležitosti 100. výročia Gejzu
Dusíka, piesne spieval Ivan Ožvát) a na malé občerstvenie vo foyeri kina Hviezda.
Tam si mali možnosť záujemcovia kúpiť i niektoré knihy, ktoré klub ponúkal na predaj a
ktoré boli vydané s podporou klubu. Boli to napr.:
Juraj Kadlec: LOPTA A KALICH
Marián Mrva: LÁSKA V ČASE SLINTAČKY
Michal Lošonský: KAŹDÝ POŠIEL SVOJOU STRANOU
Michal Lošonský: AKO SPLAŠENÝ KOŇ
Michal Lošonský: NA VLNÁCH POROZUMENIA
Margita Kániková: Z OBLAKOV NA TVRDÚ ZEM
Pavol Tomašovič: NIČ V KRAJINE NIKOHO
.
V dvojtýždenníku o nových knihách „Knižná revue“ dňa 2. 9. 2009 bol uverejnený
redaktorkou Elenou Ťapajovou článok o novej knihe Zlaty Matlákovej pod veľkým nadpisom
„O veciach všedných i zázračných“. „Tí, ktorí si obľúbili verše poetky Zlaty Matlákovej,
držiteľky Medaily sv. Gorazda za tvorivú pedagogickú, literárnu a publikačnú činnosť, majú
šťastie, lebo v trnavskom Tripsofte jej vyšla v priebehu troch rokov už 3. zbierka. Spolu
s predchádzajúcicmi zbierkami Nečakané veci a Kytica za dverami tvoria pôvabnú, akoby
bibliofilskú edúciu. Rozopnutá duša vyšla v grafickej úprave Jozefa Haukeho a s ilustráciami
Mariána Minárika. Súčasťou knižočky je i DVD, na ktorom autorkine verše recituje Lucia
Jagerčíková. Knižka vyšla s finančnou podporou Klubu priateľov Trnavy a je dôkazom, že
kultúrny život v slovenských regiónoch pretrváva.
Autorka rozdelila básne do troch častí: Vodoznaky a zvuky, Hodvábnieť a Jednobosá. Hovorí
v nich o veciach všedných i zázračných. Záleží od uhla pohľadu. Je to svojský intímny
denník, ktorý osloví čitateľa, ak je naladený na podobnú strunu, a vyvoláva až filmové
obrazy. Takže celkom vhodne sa namiesto doslovu vyjadruje ku knihe známy slovenský
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filmový režisér Eduard Grečner a na morgo básní Zlaty M. medzi iným píše: „ Vyvolávajú
vrúcnosť, vyžaruje z nich duša jemnej poetky. Jej slová usínajú v krehkom hniezde básne
a odpovedajú na otázky, ukryté v pradive nekonečna“. Útle dielko vyšlo v náklade 300 kusov,
ale dobrého veľa nebýva.“

V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z., s účinnosťou od 1. 1. 2004, bolo možné poukázať 2 %
zaplatenej dane od fyzických i právnických osôb pre občianske združenia a nadácie. Klub
priateľov Trnavy sa uchádzal o takúto možnosť získania finančných prostriedkov a preto sa
zaregistroval i v r. 2007 do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb
oprávnených na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie 2007.
Na účet KPT bolo v rámci 2 %
poukázaných 16.477,- SK (546,94 €). Prepočet kurzom
30,126 za €. Tieto finančné prostriedky z 2 % boli použité na úhradu faktúry za ekonomické
služby firme A-Z Consult, s.r.o., ktorá predstavovala výšku 17.850,- SK (592,51 €).

Prehľad príjmov a výdavkov v r. 2008

Stav na bežnom účte KPT ku dňu 31. 12. 2006 bol: 88.065,- SK
Výdavky:
Faktúra
za
ekonomické
služby firme A-Z Consult
s.r.o.

17.850,- SK

1.950,- SK
29.750,- SK
Registrácia KPT v komore
notárov na 2 %

1.464,- SK
2.000,- SK

Hudobný
program
ZUŠ
Trnava
počas
výročnej
schôdze KPT

1.000,- SK

Ozvučenie Agency J.H.

1.485,- SK
4.000,- SK

Výber z pokladne na úhradu v
hotovosti

4.000,- SK

Bankové poplatky

3.456,- SK

Kurzové straty

3.350,- SK

Výdavky spolu:

94.582,- SK
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Príjem:
Príjem za predaj kníh

11.084,- SK

Príjem – príspevky od
fyzických osôb (členské a
fin.dary)

33.770,- SK

Príspevky z podielu zaplatnej
dane (2%)

16.477,- SK

Príjem spolu:

70.161,- SK

Stav na bežnom účte KPT ku dňu 31. 12. 2008: 53.307,- SK

Poďakovanie

Klub priateľov Trnavy, občianske združenie, ďakuje za svoje získané

finančné zdroje

všetkým priaznivcom a poskytovateľom 2 %. Z týchto prostriedkov bolo možné zabezpečiť
činnosť Klubu priateľov Trnavy.

Srdečne ďakujeme!
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Príloha č. 1 – Ročná účtovná uzávierka za r. 2008
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