KLUB PRIATEĽOV TRNAVY

Výročná správa za rok 2015

máj 2016

Čl. I
Všeobecné údaje
Návrh na registráciu OZ s názvom KPT, Klub priateľov Trnavy z poverenia ustanovujúcej
členskej schôdze OZ s názvom Klub priateľov Trnavy, v zmysle zák.č. 83/1990 podával
"Prípravný výbor" v zložení:
Dr. Peter Horváth, Ing. Štefan Bošnák, Mgr. Priska Štubňová, MUDr. Bohumil Chmelík,
Doc. Ing. Fedor Svatý, Ing. Ladislav Szalay
Dátum založenia: Občianske združenie bolo zaregistrované dňa 10. 11. 2000 na MV SR pod
č. VVS/1-900/90-17600.
Informácie o členoch výboru Klubu priateľov Trnavy:
Meno a priezvisko členov:

Názov orgánu:

Poznámka:

Ing. Pavol Tomašovič

výbor

predseda

Ing. Štefan Bošnák

výbor

podpredseda

PhDr. Peter Horváth

výbor

Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.

výbor

Doc. Fedor Svatý, CSc.

výbor

Ing. Viera Malatinková

výbor

Ing. Rudolf Sládkovič

výbor

Ing. PhDr. Ladislav Szalay

revízor

čestný člen

Činnosť klubu v roku 2015:
Klub priateľov Trnavy získal za rok 2014 z 2% dane z príjmov od fyzických a právnických
osôb sumu: 11.241,15 €, ktorú rozdelil formou darovacích zmlúv 17 žiadateľom o dotáciu na
základe projektových žiadostí vo výške 5 757,00 EUR (v prílohe sú darovacie zmluvy,
žiadosti a tiež vyúčtovania) a na vlastnú klubovú činnosť vynaložil klub z 2 % sumu vo
výške 5 521,86 EUR (podklady sú pri výpisoch z účtu z banky, položky na výpise sú
označené 2%).
V Obchodnom vestníku MS SR je zverejnená špecifikácia použitia 2% vo výške 11.278,86 €,
podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

KLUBOVÉ AKTIVITY V ROKU 2015:
Vďaka klubu, ktorý vznikol s cieľom skvalitniť život Trnavčanov cez kultúrno-spoločenské
aktivity, uzrela svetlo sveta publikácia s listami, ktoré si autor-novinár a redaktor Slobodnej
Európy a Hlasu Ameriky vymieňal s viacerými osobnosťami Československa. Klub priateľov
Trnavy v spolupráci s Krajskou odbočkou Spolku slovenských spisovateľov v Trnave
zorganizovali 2. mája v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave prezentáciu knihy
Listy aj pre Teba. Jej autorom je spisovateľ Michal Lošonský, ktorého poznajú poslucháči
rozhlasu Slobodná Európa a Hlasu Ameriky pod menom Michal Želiar, kde ako emigrant
vysielal svoje glosy, úvahy a komentáre.

Prvé dve knihy Michala Lošonského odkrývajú spomienky svedka doby na mladosť, pomery
a vojnové roky (Ako splašený kôň) i na neľahký život ľudí v emigrácii (Každý svojou pošiel
stranou).

Tretia kniha (Na vlnách porozumenia) priniesla výber z príhovorov známeho moderátora
a autora, ktorý sa prostredníctvom rádia Slobodná Európa prihováral v dobe odlúčenia svojim
rodákom ponad ostnatý drôt hraníc. Napriek tomu, že vyše 65 rokov žije v zahraničí, na svoju
vlasť nezanevrel a rád sa do nej vracia. Prezentácia štvrtej knihy Michala Lošonského Listy aj
pre Teba sa uskutočnila pri príležitosti 90. narodenín autora. Ide o výber listov významných
osobností, s ktorými autor udržiaval myšlienkový a duchovný kontakt. A neboli to iba blízki
rodinní príbuzní, ale aj spisovatelia, známi maliari, hudobníci, speváci, architekti… Možno
spomenúť napríklad Kolomana Sokola, Dominika Tatarku, Hanu Ponickú, Karla Kryla,
Jozefa Herdu, Viliama Gruska. V knihe venuje spisovateľ priestor aj kňazom Rudolfovi
Dilongovi a Titusovi Zemanovi. V dnešnej dobe rýchlej výmeny informácií, keď mobil,

internet, facebook či email nahrádzajú nielen písomný listový kontakt, ale i osobné stretnutia,
sa rukou písané listy stávajú raritou a mnohé z nich sú vďaka rukopisu i samotnému obsahu
nielen dokumentom doby, ale i umeleckým dielom. Nahliadnutie doň nám priniesla i táto
kniha. Michal Lošonský zbieral po celý život obrazy, umelecké predmety, betlehemy,
keramiku, ku ktorým mal vrúcny vzťah, keďže väčšina z nich pochádzala zo Slovenska alebo
ich vytvorili slovenskí emigranti v zahraničí. Časť svojej zbierky predstavil Trnavčanom
v západnom krídle radnice. Program sprevádzal špičkový klavirista Gabo Jonáš spolu
s herečkou a speváčkou Luciou Rakúsovou, ktorá sa zamerala najmä na staré známe šlágre.
23. mája 2015 zomrela spisovateľka, redaktorka, textárka, členka Spolku slovenských
spisovateľov a odborných porôt literárnych súťaží, členka KPT, PaedDr. Eva Kopúnková
(*7.10. 1937 Trnava), trnavská literátka sa dožila 77 rokov. Česť jej pamiatke!

Celý život bola učiteľkou, popritom prispievala do známych
regionálnych periodík a časopisov pre deti. Napísala viacero knižných publikácií. Prvá pre
deti vyšla v roku 2004 a niesla názov Kam, kam, kam, kam sa poberám. Neskôr pridala
ďalšie, k 770. výročiu mesta vydala zbierku poviedok Promenády Trnavou, kde si spomína na
zážitky z mladosti a cez príbehy ľudí približuje známe zákutia v meste. V Zlatej Bráne jej
zhudobnili 29 básní a textov, mnohé boli publikované v časopisoch, na LP platniach či
kazetách. V 80. rokoch minulého storočia spolupracovala aj s Československým rozhlasom
Bratislava, pre ktorý napísala štyri rozhlasové hry (Dobrý sluha, zlý pán, Ponáhľaj sa pomaly,
Zlatý dážď a Výrobné tajomstvo).

Pokračovanie rozhovorov s osobnosťami mesta Trnava o meste i o
živote v ňom pod názvom Trnavský Pantheon sa uskutočnilo 18. júna v Knižnici Juraja
Fándlyho v Trnave. Hosťami Petra Horvátha a Pavla Tomašoviča bol prvý ponovembrový
primátor mesta Imrich Borbély a legendárny futbalista Jozef Adamec. Hudobným hosťom bol
Peter Bonzo Radványi.

24. júna zorganizoval klub podujatie pod názvom Vitajte v Trnave v rámci
osláv 777. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Trnave. Na nádvorí radnice sa
uskutočnila prednáška o Hviezdoslavovej ulici – ako živého svedka zrodu mesta, o histórii
jednej z najstarších ulíc mesta. Po prednáške si mohli účastníci podujatia pozrieť výstavu
o Hviezdoslavovej ulici v kaplnke západného krídla radnice. Súčasťou podujatia bolo
i koncertné vystúpenie Jany Andevskej a zboru Felicitas.
V kaplnke trnavskej radnice bola vďaka iniciatíve KPT inštalovaná výstava historických
pohľadníc a fotografií Trnava - výlet do minulosti, ktorú pripravila Simona Jurčová zo
Západoslovenského múzea v Trnave. Táto výstava ponúkla zaujímavé pohľady do histórie
Trnavy prostredníctvom historických fotografií a pohľadníc . Vernisáž sa uskutočnila 16.
septembra a výstava bola prístupná do konca októbra.
Trnava si v r. 2015 pripomínala 777. výročie udelenia výsad slobodného kráľovského mesta
pestrým programom, ku čomu prispel i náš klub. Toto jubileum bolo jedinečné. Len raz za sto
rokov môže pozostávať z troch rovnakých číslic, a len jediný raz v histórii z troch sedmičiek.
Symbolickému sedmičkovému jubileu bolo venovaných viacero kultúrnospoločenských
podujatí pripravené mestskou samosprávou a Klubom priateľov Trnavy. 15. septembra sa
uskutočnilo koncertné pásmo Trnavského tria na nádvorí Spolku svätého Vojtecha. Večeru
dominovali skladby starých majstrov z obdobia baroka a klasicizmu Thomasa Albinoniho,
Antonia Vivaldiho, Jozefa Mislivecka a Jozefa Haydna v podaní Františka Ferienčika (prvé
husle), Milana Horáka (druhé husle) a Jaroslava Kabu (violončelo).
22. ročník Trnavských dní sa uskutočnil 18. - 19. septembra. V piatok 18. septembra v
zasadačke mestského zastupiteľstva na trnavskej radnici oboznámili hostí a poslucháčov s
najnovšími poznatkami z histórie mesta Vladimír Rábik z Trnavskej univerzity a Simona
Jurčová zo Západoslovenského múzea.
V kine Hviezda sme pripravili slávnostné zasadnutie klubu pre členov a aj pre hostí literárnohudobné soirée. Moderátori oslovili televízneho dramaturga, filmového scenáristu a
publicistu Jozefa Heribana a diplomata a cestovateľa Daniela Belanského, o hudobné
spestrenie sa postarala Jana Andevska. V sobotu večer sa uskutočnil v Divadle Jána Palárika v
Trnave galavečer v réžii Kamila Žišku a Petra Cagalu. Medzi hosťami podujatia bola
prorektorka Vysokej školy múzických umení Ida Hledíková, kulturologička a turistická
sprievodkyňa na Malte Adriana Oliva, primár očnej kliniky Neovízia Radovan Piovarči a
spevák Opery Slovenského národného divadla Daniel Čapkovič. V nedeľu sa uskutočnila
slávnostná omša v Bazilike sv. Mikuláša, na ktorej sa predstavil Rímskokatolícky cirkevný
hudobný spolok sv. Mikuláša s dielom Václava Emanuela Horáka Missa Solemnis. Večer sa

v kine Hviezda predstavila legendárna trnavská skupina The Breakers (v pôvodnom zložení
a hosťom bol spevák, skladateľ a inštrumentalista Laco Lučenič).

Podujatie pod názvom „Rovnováha ľudského bytia. Strom na konci ulice“ (prezentácia básnických
zbierok Štefana Kuzmu: Tvár (ne)videného, Prelet, Do zbla a románu zo súčasnosti Strom na konci
ulice) sa uskutočnilo v Štúdiu Divadla Jána Palárika v Trnave dňa 24. novembra.

Na podujatí Pantheon Malého Ríma na Trnavskej univerzite 9. decembra odzneli spomienky
na začiatky Trnavskej univerzity pri príležitosti 380. výročia založenia Trnavskej univerzity
(12. mája 1635), o výskumoch zo stredoveku zaujímavo rozprával Vladimír Rábik (prorektor
TU pre vedeckú a umeleckú činnosť) a o hudobný program sa postaral Peter Bonzo Radványi.

Sviatočnú atmosféru vo svetle sviece a tiché zamyslenie v očakávaní vianočných sviatkov
ponúkol tradičný Adventný večer, ktorý sa uskutočnil 1. decembra v priestoroch západného
krídla radnice. Milovníci poézie a duchovného hĺbania si mohli vychutnať recitátorské
umenie Bohumila Chmelíka a úvahy Pavla Tomašoviča.
O hudobnú zložku večera sa postarala mladá harfistka Mária Kmeťková, absolventka VŠMU
v Bratislave, ktorá sa v oblasti sólovej interpretácie venuje najmä súčasnej klasickej hudbe 20.
a 21. storočia. Vďaka širokému spektru žánrov, v ktorom sa ako interpretka pohybuje, je jej
prednosťou plnohodnotné odkrývanie zvukovo neobmedzených možností harfy.

Benjamín Škreko uviedol 16. decembra v západnom krídle radnice svoje Sonety pre
Trnavu. Novú knihu poézie a fotografií pripravil známy trnavský publicista, dramatik a
básnik Benjamín Škreko v spolupráci s grafickým dizajnérom a fotografom Waldemarom
Švábenským. Uvedenie knihy moderovala Alena Beňová a hudobným hosťom bol Peter

Bonzo Radványi. Na slávnosti odznel aj sonet Návraty, ktorý zhudobnil a interpretuje ho
trnavský hudobný skladateľ Stanislav Šurin. Na vydanie knihy finančne prispel Klub
priateľov Trnavy.

17. decembra sa uskutočnila prezentácia vydania detskej knihy pod názvom Lienka
Snehulienka, autorka Beata Kuracinová – Vargová, ilustrácie PhDr. Vilma Holická, na
vydanie ktorej prispel KPT.

Posledným podujatím v roku 2015 bolo uvedenie autobiografickej knihy Mikuláša
Schneidera-Trnavského: Slzy a úsmevy, s pôvodnými ilustráciami akad. maliarky Edity
Ambrušovej, 18. decembra v Dome hudby. Klub finančne prispel k vydaniu tejto knihy.

Účtovná závierka zostavená k 31. 12. 2015:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Finančné účty

9 011,61

11 944,27

pokladnica

35,27

63,68

Bankové účty

8 976,34

11 880,59

Majetok spolu:

9 011,61

11 944,27

Náklady:
Náklady na reprezentáciu

1 014,68

254,26

Spotreba materiálu

75,23

54,42

Ostatné služby

6 190,36

947,00

Iné ostatné náklady

98,30

81,46

Poskytnuté príspevky iným
účtovným jednotkám

4 131,99

Poskytnuté príspevky
fyzickým jednotkám

1 785,00

Výkaz ziskov a strát:
Úroky

11,18

0,52

Prijaté príspevky od iných
organizácií

18,80

292,00

Príspevky z podielu
zaplatenej dane

11 838,85

429,00

Výsledok hospodárenia

-1 426,88

-617,16

Významné položky výnosov budúcich období:
Položky výnosov
budúcich období
z dôvodu

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

prírastky

úbytky

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Podielu
zaplatenej dane

11 241,15

9 615,37

11 241,15

9 615,37

Stav na bežnom účte KPT k 1. 1. 2015: 11 880,59 EUR
Konečný stav na bežnom účte KPT k 31. 12. 2015: 8 976,34 EUR

Odmeny za výkon funkcie
Za výkon funkcie predsedu klubu a ani iného orgánu občianskeho združenia nebola vyplatená
žiadna odmena.
Z hospodárenia KPT bola vykonaná riadna účtovná závierka v súlade s aktuálnym znením
zákona o účtovníctve a príslušnými postupmi účtovania, ktoré platia v SR.

Poďakovanie
Klub priateľov Trnavy, občianske združenie, ďakuje za svoje získané finančné zdroje
všetkým poskytovateľom 2 %. V poslednom roku to bola suma 11.868,83 €. Z týchto
prostriedkov je možné organizovať klubové aktivity a tiež rozdeliť finančné prostriedky na
projekty.
Srdečne ďakujeme!

Vypracovala: Ing. Viera Malatinková

Schválil: Ing. Pavol Tomašovič

