Výročná správa Klubu priateľov Trnavy za rok 2018
Klub priateľov Trnavy aj v roku 2018 pokračoval vo svojej činnosti a v súlade so
svojimi stanovami a cieľmi pripravil a spolupodieľal sa na viacerých aktivitách. Išlo
hlavne o tieto podujatia:
13. 3. 2018 – Muž z mora, Divadlo Jána Palárika v Trnave
Prvé podujatie v roku 2018 bolo v rámci cyklu Trnavskej poetiky venované prezentácii knihy
Miroslava Danaja Muž z mora. Okrem autora knihy, ktorý ponúkol svojim hosťom rozhovor
plný hlbokých myšlienok a životných skúseností, vystúpili na podujatí aj Lucia Rakúsová
a Zlatica Matláková. Spoločenské stretnutie spríjemnila hudobná skupina The Breakers. Toto
podujatie, ako i ďalšie aktivity pripravili spolu s Klubom priateľov Trnavy aj Trnavský
samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Divadlo Jána Palárika v Trnave, mesto
Trnava, Slovenské centrum PEN, Odbočka Spolku slovenských spisovateľov a Fond na
podporu umenia.
15. 4. 2018 – Rytier a pevec Viliam Turčány, 90. výročie narodenia básnika, Suchá nad
Parnou
Kultúrna verejnosť si uvedením knihy Gabriely Spustovej Izakovičovej Rytier a pevec Viliam
Turčány pripomenula 90. narodeniny básnika (24. 2. 1928). Pedagógovi, literárnemu vedcovi,
básnikovi a prekladateľovi Viliamovi Turčánymu bol venovaný blok rozhovorov, hudby,
spevu i pozdravných slov. Jubilant nielenže vtipne reagoval na jednotlivé príspevky, ale
na záver podujatia si aj spoločne zaspieval s dychovou hudbou Suchovanka. Prihovorili sa mu
starostka obce Suchá nad Parnou Daniela Balážová, trnavský župan Jozef Viskupič, asistent
predsedu NR SR Lukáš Machala, poslankyňa NR SR Magdaléna Kuciaňová a na spoločné
študentské časy si zaspomínal aj spolužiak, novinár a spisovateľ Ladislav Szalay. Rozhovor
s básnikom, ako aj s autorkou knihy Gabrielou Spustovou Izakovičovou a ilustrátorom
Jozefom Ilavským viedol Pavol Tomašovič.
26. 4. 2018 – Predstavenie zbierky Trnavský nádych, Knižnica J. Fándlyho v Trnave
V apríli bol hosťom Trnavskej poetiky Teofil Klas, občianskym menom Jozef Zavarský,
básnik, prozaik, prekladateľ, výrazný predstaviteľ slovenskej duchovnej, kresťansky
orientovanej poézie. V Knižnici Juraja Fándlyho predstavil zbierku Trnavský nádych. Zbierka
vyšla vďaka Klubu priateľov Trnavy a ponúkla reminiscencie autora na roky 1956 až 1958.
Hudobným hosťom bola skupina Family Friend.
2. 5. 2018 – Ako sa rodí poslanie, Synagóga – centrum súčasného umenia
Literárno-hudobné podujatie bolo venované stému výročiu narodenia Alfréda Wetzlera,
trnavského rodáka a spisovateľa, jedného z dvoch väzňov, ktorým sa podarilo v roku 1944
utiecť z koncentračného tábora Osvienčim. Pod krycím menom Jozef Lánik a spolu s druhým
utečencom Rudolfom Vrbom (pôvodným menom Walterom Rosenbergom) napísal koncom
apríla 1944 správu o hrôzach v Osvienčime. Je i autorom autobiografického románu Čo Dante
nevidel, v ktorom opisuje svoje životné osudy v tomto historickom období. Hosťami
moderátorov tretej Trnavskej poetiky v roku 2018 boli slovenský básnik, spisovateľ

a prekladateľ Milan Richter a historik Ivan Kamenec. Podujatie hudobne obohatila Jana
Andevská so svojím zborom.
15. 5. 2018 – Uvedenie knihy Kalendárenie, Malý Berlín
V zaplnenom kultúrnom centre Malý Berlín bola v máji uvedená kniha fejtónov Petra
„Bonza“ Radványiho Kalendárenie. Vďaka podpore Klubu priateľov Trnavy vyšla kniha vo
vydavateľstve Tirna s podtitulom Sprievodca kalendárnymi cestami počas celého roka.
Súčasťou prezentácie bola aj spomienka na Mariána „Makara“ Mrvu, trnavského hudobníka,
speváka, prozaika, publicistu a humoristu, na ktorého spomínala jeho dcéra Anita. Pre Makara
zaspievala a zahrala na gitare aj poetka a pesničkárka Beáta Vargová Kuracinová.
6. 6. 2018 – Trnavská poetika s Jánom Tazberíkom a Erikom Ondrejičkom, Západné
krídlo trnavskej radnice
Letné stretnutie v rámci Trnavskej poetiky bolo síce kvôli dažďu presunuté z nádvoria
trnavskej radnice do západného krídla, no vďaka dvom známym slovenským spisovateľom a
básnikom – Erikovi Ondrejičkovi a Jánovi Tazberíkovi – vládla počas podujatia sviatočná
atmosféra. Tú znásobila aj speváčka a hudobníčka Jana Andevská.
3. 7. 2018 – Eva Luka, záhrada Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave
Množstvo priaznivcov poézie prišlo do knižničnej záhrady, aby si vypočulo rozprávanie Evy
Lukáčovej o tom, ako premieňa svoje emócie na poéziu. Zarecitovala aj svoje obľúbené básne
a prezradila, že chystá novú básnickú zbierku. Keďže je aj prekladateľkou z angličtiny
a japončiny, porozprávala nám aj o náročnej prekladateľskej práci. Na záver prečítala kapitolu
zo svojej úplne čerstvej knihy Pani Kurčaťová. Príjemný letný podvečer bol umocnený
skvelou hudbou v podaní dvojice Pavel Opatovský a Jozef „Laci“ Pagáč.
6. 9. 2018 – Literatúra bez hraníc, záhrada Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave
Pri príležitosti stého výročia vzniku Československa boli hosťami moderátorov septembrovej
Trnavskej poetiky dvaja mladí českí autori – Michal Šefara a Martin Schweitzer. Michal
Šefara je spisovateľom porevolučnej generácie, autorom modernej sociálnej drámy
a historických románov. Napísal knihy Banda lvů, Krylova kytara a Podsvětí. Na podujatí
predstavil námety pre svoju tvorbu, z ktorej prečítal krátke ukážky. Martin Schweitzer sa
zaoberá tzv. slam poetry. Ide o špecifický štýl básnického prednesu, ktorý predstavil aj
v záhrade knižnice. Pohodovú atmosféru dotvorili hudobné vstupy Pavla Opatovského
a Jozefa „Laciho“ Pagáča. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Městskou knihovnou
Břeclav a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.
12. 9. 2018 – Trnava – prechádzka v čase, Divadlo Jána Palárika v Trnave
V rámci dní Európskeho kultúrneho dedičstva bola uvedená kniha Simony Jurčovej s názvom
Trnava – prechádzka v čase, ktorej vydanie finančne podporil aj Klub priateľov Trnavy.
Počas podujatia predstavila autorka koncept a ideový zámer knihy, ktorá prostredníctvom
starých fotografií, pohľadníc a textu zachytáva premeny mesta. Stretnutie spríjemnili svojou
hudbou Pavel Opatovský a Jozef „Laci“ Pagáč.

14. 9. 2018 – Panteón Malého Ríma, Divadlo Jána Palárika v Trnave
Po výročnej schôdzi Klubu priateľov Trnavy sa v rámci Trnavských dní uskutočnilo podujatie
s názvom Panteón Malého Ríma. Hosťom Petra Horvátha a Pavla Tomašoviča bol autor knihy
Živého ma nedostanete Mons. Imrich Tóth, ktorý pôsobí vo Francúzsku. Divákom v zaplnenej
sále predstavil nielen knihu spomienok na pátra Františka Revesa, ale priblížil aj situáciu
v cirkvi na Slovensku v období totality. Hudobným hosťom večera bola Jana Andevská.
24. 10. 2018 – Trnavská poetika a Trnavská univerzita, Trnavská univerzita
Po minuloročnej prezentácii básnikov a pedagógov sa v rámci Trnavskej poetiky predstavili
aj mladí autori spomedzi trnavských študentov. Svoju tvorbu predniesli Nina Ševčíková,
Dominik Štrbo a Ľubomír Šottník. Hudobným hosťom bola skupina Family Friend. Podujatie
spolu s Univerzitnou knižnicou pripravili Klub priateľov Trnavy a Trnavská univerzita.
25. 10. 2018 – Radosci a starosci Bapky Blažkovej, Knižnica J. Fándlyho v Trnave
Vtipné predstavenie novej knihy, ktorá vyšla vďaka podpore Klubu priateľov Trnavy,
pripravil Peter Dobák. Knihu na cestu k čitateľom vypravili Daniela Urbanovská a Pavol
Tomašovič. Bapka Blašková vo svojej poslednej knihe potvrdila, že Trnava a tiež aj
„trnafčina“ sú jej srdcovou záležitosťou. Autorka to dokazuje každé dva roky od roku 2012,
kedy vydala svoju prvú knihu.
8. 11. 2018 – Jubilanti v jubilejnom roku mesta, Knižnica J. Fándlyho v Trnave
Po stretnutí s Viliamom Turčánym a Jozefom Šimončičom pripravila knižnica a Klub
priateľov Trnavy aj stretnutie s Petrom Horváthom, Bohumilom Chmelíkom a Branislavom
Matouškom. Všetkých jubilantov spája nielen mesto Trnava, ale aj jeho fenomény, akými sú
literárna tvorba a gymnázium, v ktorom študovali. Medzi účinkujúcimi bol aj Ján Rampák,
ktorý v „trnafčine“ prečítal ukážku z textu Petra Horvátha.
29. 11. 2018 – Určite je to tak, Knižnica J. Fándlyho v Trnave
Fórum humoristov pripravilo v čitárni knižnice prezentáciu knihy epigramov Evy Jarábkovej
s názvom Určite je to tak. Vydanie knihy podporil aj Klub priateľov Trnavy.
13. 12. 2018 – Vianočná poetika, Knižnica J. Fándlyho v Trnave
Vianočné stretnutie Trnavskej poetiky sa nieslo v duchu rekapitulácie a srdečného
poďakovania všetkým autorom, hudobníkom, organizátorom a priaznivcom, ktorí venovali
svoj čas a energiu zmysluplnému poetickému projektu. Večer hudobne spríjemnili
a predvianočne naladili Pavel Opatovský a Jozef „Laci“ Pagáč.

Financovanie Klubu priateľov Trnavy v roku 2018
Počiatočný stav účtu k 1. 1. 2018: 4 236,36 EUR
Konečný stav účtu k 31. 12. 2017: 1 490,10 EUR
Krátkodobé rezervy: 280,00 EUR
Výnosy budúcich období: 102,24 EUR
Klub priateľov Trnavy získal z 2 % dane k 31. 12. 2017 sumu vo výške 3 297,71 €, ktorú
použil takto:
V roku 2017 bolo z tejto sumy vyčerpaných 804,14 €:
• na čiastočnú úhradu na dodanie a inštaláciu fotografií pre Zariadenie seniorov pre projekt
KPT realizovaný G. Teplickou
519,07 €
• na nákup materiálu na reprezentačné účely pre podujatia KPT
285,07 €
Ostatné finančné prostriedky vo výške 2 493,57 € boli využité v súlade s verejnoprospešným
zámerom Klubu priateľov Trnavy v roku 2018.
Prostriedky z 2 % dane boli formou darovacích zmlúv v celkovej výške 1 110 € použité na:
1. Vydanie knihy Starosci a radosci Bapky Blaškovej – Janka Blašková 500 €
2. Projekt Magni animi ac scientiae viro – Trnavská univerzita
300 €
3. Vydanie knihy Možno je to tak – Eva Jarábková
200 €
4. Prezentácia knihy Stredoveké výsady Trnavy – ANIMA
110 €
Prostriedky z 2 % dane boli v celkovej výške 1 383,57 € použité na vlastnú činnosť:
1. Spracovanie a tlač publikácie KPT s názvom Trnavská poetika 2018
s prehľadom aktivít KPT v danom roku – LOGOS ART KLUB
950 €
2. Hudobné vystúpenie Family Friend – Martin Molnár
240 €
3. Účtovná závierka KPT čiastočná úhrada – Jana Stanová – FiM
140,07 €
4. Zápis KPT do Notárskeho registra – JUDr. Opatovský Peter
50 €
5. Poplatky súvisiace s 2 % – redakcia Obchodný vestník
3,50 €
Členská schôdza Klubu priateľov Trnavy sa uskutočnila 14.9.2018 v Zrkadlovej sieni Divadla
Jána Palárika v Trnave.
Členská schôdza schválila výročnú správu KPT za rok 2017, ako aj rozpočet na rok 2018.
Členská schôdza potvrdila aj pokračovanie výboru KPT v zložení, ktoré bolo doposiaľ.
Po skončení členskej schôdze pokračovalo stretnutie KPT podujatím Panteón malého Ríma.

Výpis z účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2018.
Položka
1.
1.1.
1.2.
2.
2.2

vlastné plánované príjmy
úroky z BÚ
príjmy klubu (členské)
cudzie zdroje
Predpokladané príjmy z 2% v r. 2018

2.3

iné prijaté príspevky od právnických osôb

2.4
3.

iné prijaté príspevky od fyzických osôb
zostatok finančných prostriedkov k 1. 1. 2018
(vrátane príspevkov z 2% DzP prijatých do 31. 12. 2017)
SPOLU plánované PRÍJMY

rok 2018
42,00
0,00
42,00
102,24
102,24
0,00
0,00
4 236,36
3 297,71
4 380,60

VÝDAVKY
1.

činnosť klubu

1.1.

výdavky na reprezentáciu klubu

1.2.

ostatné služby

1.3.

Ostatné dane a poplatky

90,50

1.4.

Rozdelenie 2% na klubové aktivity

1 384

Rozdelenie 2% na projekty na formou darovacích zmlúv

1 110

1.5.

Záväzok z r. 2017 (projekty z 2% uhradené už v roku
poukázania)

739,07

1.6.

Rozdelenie 2% na úkony potrebné s registráciou na 2%

100,00

2.

správa Klubu priateľov Trnavy

166,66

2.1.
2.2.
2.3
2.4.
2.5.

dane a poplatky
spotreba materiálu
odmena za výkon správy klubu
mzdové náklady
iné výdavky
SPOLU VÝDAVKY

0,00
0,00
0,00
2 890,50

SALDO PRÍJMY - VÝDAVKY

2723,34
38,84
0

1 490,10

ODMENY ZA VÝKON FUNKCIE
Za výkon funkcie predsedu klubu a ani iného orgánu občianskeho združenia
nebola vyplatená žiadna odmena.
POĎAKOVANIE
Občianske združenie Klub priateľov Trnavy ďakuje za finančnú podporu
všetkým poskytovateľom 2 %. Z týchto prostriedkov je možné zabezpečiť
aspoň minimálnu činnosť Klubu priateľov Trnavy.
Srdečne ďakujeme!
V Trnave, 15. mája 2019
Spracoval: Ing. Pavol Tomašovič

