ZÁPISNICA č.1/2019
zo zasadnutia rady KT SR z 11.-12.1.2019 - Velké Bílovice

Zasadnutie rady Klubu trubačov SR, záujmového klubu Slovenského poľovníckeho zväzu sa
uskutočnilo 11. a 12.1.2019 v obci Velké Bílovice (ČR). Výjazdové zasadnutie bolo
v niektorých bodoch rokovania spoločné s členmi rady KT ČMMJ.
Zúčastnení: Ing. Edmund Hatiar – predseda KT SR, Ing. Veronika Vallová –
podpredsedníčka rady KT SR, Jakub Badrna – člen rady, Ing. Michal Olos – člen rady, Hana
Grellnethová – členka rady, Rastislav Fedor – člen rady, Ing. Juraj Beniač – člen rady, Mgr.
Lucia Blšáková – členka KT SR
Ospravedlnený: Ing. Mikuláš Komanický – člen rady
PRROGRAM ZASADNUTIA:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)

Otvorenie a schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Zhodnotenie 2. ME v poľovníckom trúbení v Levoči
Certifikácia trubačov
ČS súťaž trubačov – zabezpečenie 5. ročník, návrh spoločného súťažného poriadku,
propozície
Poľovnícke pasovanie, Úlovky – predstavenie nových publikácií
Koncepcia osláv desiateho výročia KT SR
Zástava KT SR
Slovenské poľovnícke Vianoce – informácie, záujem o spoluprácu
Poľovnícke Vianoce Bytča – zhodnotenie, záujem o spoluprácu
Platba pre SPZ za členov KT SR, ktorí nie sú členmi SPZ
Členská základňa + GDPR – v súvislosti s databázou trubačov
Účasť slovenských trubačov na súťaži v Nemecku
Rôzne
a.) spoločné rokovanie KT SR s KT ČMMJ
b.) iniciácia zápisu hry na lovecké nástroje do UNESCO

K bodu 1:
Zasadnutie rady otvoril predseda KT SR, Edmund Hatiar, privítal prítomných a predniesol
návrh programu zasadnutia. Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.
K bodu 2:
Kontrolu úloh z 11.12.2017 urobil Ing. Hatiar podľa zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia.
Úlohy boli splnené, alebo sa priebežne plnia. V platnosti zostávajú nasledovné aktivity:




Pripraviť prezentáciu s praktickými ukážkami signálov pre okresy na teoretickú časť
kurzov na prípravu kandidátov o prvý poľovný lístok. (zodp. Hatiar, Vallová T:
priebežne)
Dohodnúť stretnutie s TV Halali - pripravenie videa o priebehu spoločnej poľovačky
riadenej poľovníckymi signálmi a poľovnícke pasovanie. (zodp. Vallová T: priebežne)



Pripraviť zoznam kvalitných trubačov, ktorí by mohli vystupovať pod hlavičkou Klubu
trubačov na dôležitých podujatiach v rámci SR, prípadne reprezentovať SR v zahraničí.
Túto skupinu bude manažovať J. Badrna. (zodp. Badrna, T: priebežne)

K bodu 3:
O priebehu 2. ME v poľovníckom trúbení v krátkosti informovala Mgr. Lucia Blšáková,
členka KT SR, ktorá plnila počas podujatia úlohu PR manažérky. ME sa zúčastnilo cca 200
trubačov zo 7 štátov (SR,ČR, HU, AT, SLO, DE, PL). Celý program ME bol kladne
hodnotený zo strany súťažiacich ako aj zo strany verejnosti. Prostredníctvom médií (televízia,
rádio, web, časopisy, PR články) boli ME propagované pred a následne i po ich uskutočnení,
čo zvýšilo celkové povedomie o podujatí a trubačoch.
Ing. Hatiar predstavil členom rady KT SR pracovnú verziu fotoknihy o ME. Po vytlačení
bude jeden exemplár knihy zdarma zaslaný všetkým zúčastneným súborom, partnerom
a sponzorom. V prípade záujmu si budú môcť ďalšie knihy záujemcovia zakúpiť Partnerom
a sponzoriom bude zaslaný aj ďakovný list. Ing. Hatiar oboznámil členov rady aj s reálnym
plnením rozpočtu ME.
K bodu 4:
Rada KT SR prerokovala dokument Certifikácia trubačov, ktorý pripravili J. Badrna, R.Fedor
a J. Beniač. Radou KT SR bol prijatý základný rámec a koncepcia štyroch certifikačných
stupňov. Ing. Hatiar v nasledujúcom období vytvorí komplexný návrh dokumentu
o certifikácií trubačov (do nasledujúceho zasadnutia rady).
K bodu 5:
O stave príprav piateho ročníka ČSSPT informoval Ing. Hatiar. OPK Galanta, ktorá pozvala
trubačov na 4. ročníku v Lipníku nad Bečvou do Galanty z organizačných a personálnych
dôvodov odriekla prísľub organizovania 5.ročníka. Ing. Hatiar na odporučenie J. Badrnu
navštívil Skalicu a Holíč a prerokoval s predsedom OPK p. M. Honzom možnosť konania
súťaže v uvedených mestách. Bohužiaľ predstavenstvo OPK Skalica neschválilo žiadosť KT
SR o spoluprácu pri organizovaní súťaže. Ďalšou možnosťou pre organizovanie súťaže je
mesto Žilina, ktoré odporučil J. Beniač. Po konzultácií s predsedom OPK Žilina p. P.
Marčulincom sa súťaž uskutoční v termíne 8.6.2018 na Budatínskom zámku a sprievodné
podujatia v meste Žilina. Ubytovacie a stravovacie kapacity overuje Ing. Hatiar a Ing. Beniač
na SOŠ stavebnej a u kateringovej firmy. Do konca mesiaca je potrebné dokončiť a na
www.trubaci.skzverejniť propozície súťaže. Súťažné skladby boli vopred navrhnuté
v spolupráci s Mgr. P. Duda, E. Hatiar a R. Tauer a schválené hudobnou komisiou.
K bodu 6:
Ing. Hatiar členom rady KT predstavil dve hudobné publikácie vydané KT SR. V roku 2017
bola vydaná publikácia autorskej dvojice J. Badrna a Marián Číž – Poľovnícke pasovanie.
Publikáciu uviedli autori v spolupráci s reprezentačným telesom SPK v rámci hlavného
programu DSH vo Sv. Antone. V roku 2018 vydal KT SR zbierku skladieb pod názvom
Úlovky od autorov L. Balucha, E. Hatiar J. Martiš, M. Olos a B. Smutný. Prvá zbierka bola

v roku 2017 oficiálne uvedená do života na DSH vo Sv. Antone. Obe vydania revidoval Mgr.
Art. Ján Smutný a sadzbu nôt zabezpečoval Mgr. Tomáš Kirschner z Umeleckej agentúry
THOMAS.
K bodu 7:
V roku 2019 si KT SR pripomenie 10. výročie od založenia KT. V rámci rokovania sa rada
KT zaoberala myšlienku dôstojnej realizácie osláv tohto výročia. Rada sa rozhodla osláviť 10.
výročie formou slávnostnej Svätohubertskej omše spojenej s posvätením zástavy KT počas
súťaže trubačov v Žiline a vhodným koncipovaním programu koncertu Poľovnícke Vianoce
v Bytči. Počas koncertu budú vybraným osobám a organizáciám udelené pamätné medaile.

K bodu 8:
Ing. Hatiar predložil rade KT SR na schválenie opravený návrh zástavy KT SR. Členovia rady
nesúhlasili s návrhom zhotovenia zástavy v kombinácií potlač a výšivka za cenu 700 €.
Odporučili celovyšívanú verziu zástavy s úpravou farebného loga KT SR do jednofarebnej
verzie so žltými kontúrami. R. Fedor sa ponúkol že do ZKT 2019 v L. Hrádku predloží
grafické návrhy, ku ktorým sa budú môcť vyjadriť aj účastníci ZKT. Rada KT navrhla zástavu
vysvätiť počas Svätohubertskej omše na 5. ročníku Česko - Slovenskej súťaže poľovníckych
trubačov v Žiline.
K bodu 9:
Rada KT SR bola oboznámená s informáciou, že SPK plánuje v roku 2019 uskutočniť koncert
Slovenské poľovnícke Vianoce v divadle v Košiciach, alebo vo Zvolene. Rada KT SR
odporúčala poučiť sa zo skúseností z predchádzajúceho ročníka. Odporučila spolupracovať
s SPK vo väčšom časovom predstihu tak, aby boli skladby na koncert zaradené do výučby na
LKT 2019 a za vopred dohodnutých podmienok.
K bodu 10:
Rada KT SR zhodnotila 3. ročník koncertu Poľovnícke Vianoce v Bytči ako úspešné
a perspektívne podujatie. Poďakovanie za organizáciu patrí členovi Rady KT SR J. Beniačovi
(za prípravu a realizáciu koncertu), ako aj všetkým účinkujúcim. V roku 2019 sa koncert
uskutoční 1.12.2019 v sobášnom paláci v Bytči. Program koncertu bude prispôsobený
oslavám 10.výročia KT SR a 50. výročia SPZ. Ako hostia vystúpia členovia Loveckého tria
Praha. KT SR bude hľadať v rozpočte prostriedky na podporu tohto podujatia.
K bodu 11:
Ing. Vallová informovala o nadobudnutí platnosti uznesenia Rady SPZ, podľa ktorého za
členov záujmových klubov SPZ, ktorí nie sú členmi SPZ je klub povinný uhradiť
organizačný poplatok vo výške 2,- €. Vzhľadom na to, že SPZ doposiaľ nevydal bližšie
informácie k prijatému uzneseniu (termín, výška, č. účtu, variabilný symbol, požadované
údaje o členoch...) počká KT SR s odvodom organizačných príspevkov na usmernenie
kancelárie SPZ.

K bodu 12:
H. Grellnethová oboznámila členov rady s aktuálnym stavom členskej základne. KT SR vedie
vo svojej evidencii spolu 380 trubačoch. Z toho aktívnych (majú uhradený členský poplatok)
je 135 trubačov. Približne 1/3 z celkového počtu nie sú členmi SPZ (vrátane študentov). Nie
je zistený presný počet študentov. Vzhľadom na vedenie databázy a evidenciu členov je
potrebné v budúcnosti riešiť súlad s GDPR. Rada KT odporúča neaktívnych členov osloviť
personalizovaným e-mailom.
K bodu 13:
Ing. Hatiar oboznámil členov rady, že v termíne 14. – 16.6. 2019 sa v Kranichsteine (v SRN)
uskutoční národná súťaž trubačov. Prostredníctvom Steffena Liebiga a Jurgena Kellera dostal
Ing. Hatiar pozvanie na túto súťaž spolu so súborom slovenských trubačov.
K bodu 14:
Spoločné rokovanie Rady KT SR a KT ČMMJ sa uskutočnilo zo vzájomnej iniciatívy oboch
klubov, nakoľko bolo potrebné prerokovať záležitosti ohľadom pokračovania spoločnej
Československej súťaže poľovníckych trubačov. Obe rady spoločne prerokovali a odsúhlasili
nový súťažný poriadok, ktorý bude spoločný pre trubačov oboch krajín. Poriadok bude po
preklade do slovenského jazyka zverejnený na webovom sídle klubu. Kluby sa dohodli aj na
spoločných postupoch pri tvorbe propozícií československej súťaže poľovníckych trubačov.
Ing. Hatiar a P. Šeplavý zhodnotili doterajšiu spolupráca klubov, ktorá bola iniciovaná
memorandom o vzájomnej spolupráci podpísaným 6.4.2013 v Prešove. Pred zástupcami rád
KT SR a KT ČMMJ prezentovali konkrétne plnenie jednotlivých bodov memoranda.
V roku 2018 vnikla v Taliansku, Francúzsku a Holandsku iniciatíva zápisu hry na poľovnícke
nástroje ako nehmotné kultúrne dedičstvo UNESCO. Petr Votava, predseda KT ČMMJ
informoval radu KT SR aj KT ČMMJ o možnosti zapojenia sa do prístupového procesu. Zápis
na celosvetový zoznam je podmienený zápisom na národný zoznam. Informácie o postupe
zápisu môže KT SR poskytnúť Slovenský klub sokoliarov pri SPK, ktorý už má s podávaním
žiadosti skúsenosti. Tento proces trvá približne jeden rok. Predseda KT ČMMJ Petr Votava sa
v roku 2019 zúčastní pracovného stretnutia v Taliansku. Bude rokovať s iniciátormi zápisu na
svetový zoznam UNESCO. Po stretnutí bude informovať oba kluby o získaných poznatkoch.

Velké Bílovice 12.1.2019
Zapísal: Ing. Edmund Hatiar

Uznesenia zo zasadnutia rady KT SR
z 12.1.2019 (Velké Bílovice)

Rada KT SR ukladá:
 Dopracovať a vytlačiť fotoknihu z ME. Zaslať po 1 ks každému zúčastnenému súboru.
Zaslať knihu a ďakovný list partnerom a sponzorom ME. V prípade záujmu bude možné
ďalšie exempláre fotoknihy zakúpiť. (Z.: Hatiar, T:ihneď)
 Vypracovať komplexný návrh dokumentu o certifikácií trubačov podľa kritérií
schválených radou KT SR. Dokument pripraviť na odsúhlasenie na ďalšie zasadnutie rady
KT SR. (Z.: Hatiar, T: február 2019)
 Pripraviť propozície 5. ročníka ČSSPT a zverejniť ich na webovom sídle www.trubaci.sk,
(Z.: Hatiar, Beniač T: 31.1.2019)
 Preložiť súťažný poriadok KT SR do slovenského jazyka a zverejniť ho na webovom sídle
www.trubaci.sk, (Z.: Hatiar, T: 31.1.2019)
 zabezpečiť komunikáciu s OPK Žilina za účelom podpory spolupráce na podujatí.
(Z.: Hatiar, Vallová, Beniač T: 31.1.2019)
 Na webe www.trubaci.sk zabezpečiť zverejnenie ponuky na predaj nôt. Cena zbierok
Poľovnícke pasovanie 5,- € pre členov KT SR / 8,- € pre ostatných, Úlovky 10 ,- € pre
členov KT SR /12 ,- € pre ostatných. (Z.: Hatiar T: 31.1.2019)
 Spracovať a zverejniť článok o činnosti KT SR k 10. výročiu jeho založenia na webe
www.trubaci.sk a v poľovníckom časopise. (Z.: Vallová, T: apríl 2019)
 Zistiť aké sú možnosti pre výrobu pamätných medailí k 10. výročiu KT SR (Z.: Hatiar,
Beniač, T: apríl 2019)
 Zostaviť programu koncertu Poľovnícke Vianoce v Bytči (Z.: Beniač, Badrna T: jún
2019)
 Vypracovať dva grafické návrhy zástavy KT SR. Návrhy zaslať e-mailom na odsúhlasenie
členom rady KT SR (Z.: Fedor, T: ZKT)
 Zriadiť e-mailovú adresu rada@trubaci.sk (Z.: Hatiar, T: január 2019)
 Rokovať so zástupcami SPZ a SPK ohľadom prípravy koncertu Slovenské poľovnícke
Vianoce v Košiciach / Zvolene (Z.: Hatiar, T: marec 2019)
 Zostaviť formuláru GDPR pre nových záujemcov a zaslať tlačivo o GDPR existujúcim
členom. Zverejniť informácie o GDPR na web stránke klubu. Sledovať úhrady členských
poplatkov. (Z:. Grellnethová, Beniač, Hatiar, T: 31.3.2019)
 Zostaviť výber trubačov na súťaž v SRN, zaslať propozície a doplňujúce informácie
účastníkom. (Z:. Hatiar)
Vzhľadom na dlhé spoločné rokovania s radou KT ČMMJ a pripravený spoločenský program, rada KT SR nestihla schváliť uznesenia zo zasadnutia. Zapisovateľ
zápisnice sformuloval uznesenia podľa jednotlivých bodov rokovania. Rada KT SR na záver zasadnutia nehlasovala za konkrétne znenie uznesení.

Vo Velkých Bílovicích 12.1.2019
Zapísal: Ing. Edmund Hatiar

