ZÁPISNICA č.2/2019
zo zasadnutia rady KT SR z 30.3.2019 - Liptovský Hrádok

Zasadnutie rady Klubu trubačov SR, záujmového klubu Slovenského poľovníckeho zväzu sa
uskutočnilo 30.3.2019 v priestoroch SOŠLaD v Liptovskom Hrádku.
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, Ing.
Mikuláš Komanický – člen rady

PRROGRAM ZASADNUTIA:
Otvorenie a schválenie programu
Certifikácia trubačov
Rozpočet KT SR na rok 2019
ČSSPT – 5. ročník
Poľovnícke Vianoce Bytča
Desiate výročie KT SR
Zástava KT SR
Členská základňa a GDPR
Sponzoring KT SR
Účasť slovenských trubačov na domácich aj zahraničných podujatiach
Rôzne
a.) kontrolná činnosť v KT SR
b.) kronika KT SR
c.) facebook KT SR
d.) spolupráca so SŠ a VŠ
e.) Zbierka Slovenské poľovnícke fanfáry
12.) Diskusia
13.) Návrh a schválenie uznesení
14.) Záver
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)

K bodu 1:
Zasadnutie rady otvoril predseda KT SR, Edmund Hatiar, privítal prítomných a predniesol
návrh programu zasadnutia. Ing. Vallová navrhla doplniť bod rokovania „Stanovy KT SR“.
Po doplnení bodu bol program zasadnutia jednohlasne schválený.
K bodu 2:
Rada KT SR prerokovala návrh certifikácie trubačov. Po diskusii a doplnení návrhov rada
dokument upravujúci certifikáciu jednohlasne schválila. Dokument bude zverejnený na
www.trubaci.sk v časti dokumenty. Prvé skúšky pre získanie certifikátu uskutoční KT SR
počas LKT 2019. Záujem bude zisťovaný už pri podávaní prihlášok na LKT. Rada vybrala
predbežný grafický návrh certifikátu a odsúhlasila text certifikátu s informáciou čo získaný

certifikačný stupeň obsahuje. R. Fedor do mája 2019 dokončí grafickú úpravu certifikátu
a ochranných prvkov.
K bodu 3:
Rada KT SR prerokovala a schválila rozpočet KT SR na rok 2019. Predložený návrh rozpočtu
bol na základe pripomienok členov rady v niektorých bodoch upravený. Pri hlasovaní za
rozpočet sa jeden člen rady (R. Fedor) zdržal, ostatní členovia boli za. Po skončení zasadnutia
bola v schválenom rozpočte zistená súčtová chyba. Vzhľadom na to, bude rozpočet upravený
a zaslaný členom rady na schválenie „per rollam“.
K bodu 4:
Rada KT SR prerokovala organizačné zabezpečenie 5. ročníka ČSSPT. O stave príprav
informoval riaditeľ súťaže Ing. Beniač a Ing. Hatiar. Rada prerokovala a schválila rozpočet
súťaže a grafický návrh diplomov. Organizáciou Svätohubertskej omše počas súťaže bol
poverený Ing. Olos v spolupráci s Ing. Beniačom. KT SR podal na odbor kultúry ŽSK projekt
na podporu súťaže vypracovaný Ing. J. Beniačom. Je potrebné vypracovať a zaslať žiadosť
o podporu aj na Lesy SR š.p. (Z: E. Hatiar)
K bodu 5:
Ing. Beniač oboznámil radu KT SR s prípravami koncertu Poľovnícke Vianoce, ktorý sa
uskutoční 1.12.2019 v sobášnom paláci v Bytči. V spolupráci s J. Badrnom pripravujú
program tematicky venovaný 10. výročiu KT SR a 50. výročiu SPZ. V programe bude
vyčlenený priestor pre odovzdanie pamätnej medaily KT SR. Skladby pre TUTTI je potrebné
oznámiť predsedovi KT do júna 2019, aby mohli byť zaradené do vzdelávania na LKT. KT
SR podporí súťaž z prostriedkov KT SR a z prostriedkov zaslaných SPZ a SPK na tento účel.
K bodu 6:
16.4.2019 oslávi KT SR 10. výročie vzniku. Ing. Hatiar navrhol aby KT SR oslávil výročie
vzniku posvätením zástavy KT na súťaži a zostavením vhodného programu na koncert
Poľovnícke Vianoce v Bytči. Rada navrhla pamätnou medailou oceniť osoby a organizácie,
ktoré prispeli k vzniku a rozvoju KT SR podľa nasledujúceho zoznamu:
1. Milan Húževka – in memoriam (KT SR pozve manželku)
2. Tibor Andrašovan – in memoriam (KT SR pozve dcéru Silviu)
3. Pavel Poruban - in memoriam (nemá potomkov, medaila bude udelená symbolicky
a umiestnená vo vitríne trubačov v Múzeu vo sv. Antone)
4. JUDr. Imrich Hronček – zakladajúci člen KT SR
5. Ing. Michal Olos – zakladajúci člen KT SR, dlhoročný podpredseda, organizátor,
autor
6. Ing. Marian Plenta – emeritný podpredseda KT SR, zakladajúci člen, propagátor
7. Ján Jancík - zakladajúci člen KT SR, propagátor
8. JUDr. Petr Vacek – podporovateľ myšlienky vzniku KT SR, lektor, porotca
9. Petr Šeplavý – podporovateľ myšlienky vzniku KT SR, spoluorganizátor podujatí
10. Mgr. Petr Duda – podporovateľ myšlienky LKT na Slovensku, dlhoročný lektor,
porotca

11. Klub trubačov ČMMJ – Bc. Petr Votava – predseda KT ČMMJ – dlhoročná
spolupráca
12. ČMMJ – Ing. Jiří Janota, predseda – dlhoročná spolupráca pri podujatiach trubačov
13. Ing. Jozef Daňko – emeritný člen rady, gestor poľovníckeho trúbenia v Prešove
14. Ing. Štefan Petrikovič – gestor poľovníckeho trúbenia v Banskej Štiavnici
15. Jozef Martiš – dlhoročný člen KT SR, propagátor poľovníckej hudby, autor
16. Mgr. Bohuslav Smutný – lektor, propagátor, organizátor, autor
17. Slovenský poľovnícky zväz – Ing. Tibor Lebocký, prezident materskej organizácie
18. SOŠ lesnícka a drevárska L. Hrádok – Ing. Viliam Prukner, riaditeľ – spolupráca na
LKT, ZKT, seminároch, podpora KT SR
19. SOŠ lesnícka Prešov – Ing. Miroslav Fuchs, riaditeľ – spolupráca na seminároch
a podujatiach KT
20. SOŠ lesnícka Banská Štiavnica – Ing. Miroslav Ďurovič, riaditeľ– spolupráca na
seminároch
21. Múzeum vo sv. Antone – Ing. Štefan Engel a Ing. Marián Číž – spolupráca , podpora,
trubačské minimúzeum
22. +4 ks (rezerva, archív KT)
Pamätná medaila bude vyhotovená v počte 25 ks. Možnosť spracovania návrhu, realizácie a
cenu zistí J. Beniač.
Udeliť pamätný odznak k 10. výročiu KT SR:
1. Ing. Róbert Komjáti - Nagy - predseda osvetovej komisie SPZ – za dlhoročnú
spoluprácu
2. Ing. Jozef Herud - predseda osvetovej komisie SPK - za dlhoročnú spoluprácu
K bodu 7:
O postupe pri výrobe zástavy KT SR informoval R. Fedor. Na základe návrhu zástavy
schváleného členmi rady a účastníkmi ZKT R. Fedor v spolupráci s H. Grellnethovou oslovili
zhotoviteľku zástavy pani Bolekovú z Mútneho. Dňa 9.2.2018 vycestovali členovia rady
(Hatiar, Fedor, Beniač, Grellnethová) do Mútneho aby dohodli realizáciu zástavy.
Zhotoviteľka nemá živnosť. Fakturáciu zástavy zabezpečí R. Fedor. Na základe dohody bola
konečná cena zástavy, žrde a obalového kufríka dohodnutá na 800 €. Zálohová platba za
zástavu bola R. Fedorovi vyplatená vo výške 350,- € dňa 10.2.2019. Termín dokončenia
zástavy je koniec apríla 2019.
Ing. Hatiar v súvislosti so zástavou navrhol zabezpečiť v KT SR funkcie zástavníka a dvoch
členov čestnej stráže. Tiež je potrebné vypracovať a schváliť „Štatútu zástavy“. Návrh štatútu
vypracuje Ing. Vallová na základe konzultácie s Ing. J. Herudom, predsedom osvetovej
komisie SPK.
K bodu 8:
O členskej základni KT SR, členských príspevkoch a GDPR informovala lenov rady H.
Grellnethová. Členom KT SR v spolupráci s R. Fedorom rozposlala personalizovaný e-mail

s upozornením na blížiaci sa termín úhrady členského príspevku. Ako prílohu e-mailu zaslala
tlačivo k GDPR.
K 28.3.2019 malo členský príspevok uhradený caa 90 členov a tlačivo GDPR odovzdalo len
cca 40 členov. Na základe dohody rady KT SR dôjde k zrušeniu členstva a výmazu z databázy
KT SR neaktívnych členov (tí ktorí neuhradia členský príspevok) k dátumu 30.8.2019.
Ing. Vallová uviedla, že podľa uznesenia Rady SPZ je od 1.1.2019 v platnosti nariadenie č,.
12/18, podľa ktorého majú záujmové kluby uhradiť poplatok za svojich členov, ktorý nie sú
členmi SPZ. Po telefonickej konzultácií (dňa 30.3.2019) s pracovníkmi kancelárie SPZ (I.
Šuba, M. Khernová, K. Svobodová) a predsedom osvetovej komisie SPZ (R. Komjáti Nagy) bolo Ing. Hatiarovi oznámené, že SPZ v priebehu mesiaca apríl 2019 pošle svojim
záujmovým klubom usmernenie k platbe (ktorých členov sa platba týka, termín úhrady, číslo
účtu, variabilný symbol, výšku poplatku, požadované údaje o členoch). Za študentov, ktorí sú
členmi KT SR a nie sú členmi SPZ sa organizačný poplatok nehradí. Podľa informácií H.
Grellnethovej je v KT SR cca 5 osôb, ktoré nie sú členmi SPZ (okrem študentov).
K bodu 9:
R. Fedor predniesol rade KT SR koncepciu získavania sponzorských príspevkov. Koncepcia
pozostáva zo získania generálneho partnera KT, hlavných partnerov a príležitostných
partnerov. Generálny partner by bol partnerom KT na dlhšie obdobie a prispieval by
pravidelne väčšou sumou. R. Fedor zároveň predložil zoznam sponzorov, ktorých je vhodné
osloviť.
Predseda KT SR požiadal členov rady aby pri hľadaní sponzorov nespájali KT SR
s politickými stranami a hnutiami, ani nepriaznivo medializovanými a vnímanými
spoločnosťami. V rámci diskusie ďalej požiadal členov rady aby klub nezhromažďoval
bezcieľne veľké množstvo financií, ale naopak aby boli vytýčené konkrétne a zmysluplné
ciele, na realizáciu ktorých následne oslovíme sponzorov.
K bodu 10:
Predseda KT SR informoval radu KT o účasti slovenských trubačov na súťaži v Kranichsteine
(SRN) na ktorú dostal osobné pozvanie od Steffena Liebiga a Jűrgena Kellera. Súťaž sa
uskutoční v termíne 14.- 16.6.2019. Na požiadanie Ing. Vallovej oznámil mená účastníkov (E.
Hatiar, J. Badrna, M. Komanický, J. Beniač, J. Daňko, B. Smutný, L. Blšáková).
Ing. Vallová informovala členov rady KT SR, že na položke klubu v rozpočte osvetovej
komisie SPK bola v minulosti pravidelne alokovaná suma. Je potrebné overiť, či ju klub bude
môcť tento rok čerpať. Na základe tejto informácie KT SR bude žiadať SPK, ale aj SPZ
o finančnú podporu tohto podujatia.
Ing. Hatiar požiadal Ing. Olosa, aby zostavil súbor trubačov, ktorý by mohli v sobotu
15.6.2019 vo Zvolene reprezentovať KT SR pri príležitosti konferencie k 50. výročiu SPZ,
ktorá sa koná v termíne súťaže trubačov v SRN.

Ing. Hatiar oboznámil radu KT SR s pozvaním Reprezentačného telesa a slovenských
trubačov na Festival lesnej a poľovníckej hudby v obci Gołuchów (Poľsko) v termíne 25.26.5.2019. Bližšie informácie zatiaľ Mgr. Ján Smutný, ktorého organizátori festivalu oslovili
neposlal.
K bodu 11:
a) Ing. Hatiar požiadal radu KT SR o zváženie možnosti vypracovania interného
dokumentu KT SR, ktorý by ustanovil kontrolný orgán v KT SR. Súčasné stanovy KT
SR takýto orgán neustanovujú. Išlo o reakciu na neodôvodnené podozrenia
z netransparentnej činnosti KT v predchádzajúcom období. Ing. Vallová uviedla, že to
chce riešiť zmenou stanov, nie len interným predpisom. Rada s jej návrhom súhlasila.
(K bodu stanovy viď. nižšie)
b) Ing. Valová požiadala o možnosť viesť kroniku KT SR v elektronickej podobe
v prezentácii PowerPoint. Rada KT návrh odsúhlasila, s tým, že kronika bude vo
formáte PDF zverejňovaná na web stránke klubu www.trubaci.sk v časti Dokumenty /
Kronika KT a dokument sa každoročne po vytlačení založí do samostatnej zložky.
c) Ing. Vallová oboznámila členov rady so spôsobom vedenia facebookovej stránky KT
SR. Požiadala členov rady o zasielanie príspevkov. Facebooková stránka by sa mala
využívať len na komunikáciu súvisiacu s aktivitami Klubu trubačov. R. Fedor
prisľúbil, že vytvorí stránke nový dizajn.
d) Ing. Komanický informoval radu KT SR o tom ako funguje poľovnícke trúbenie na
stredných lesníckych školách. Uviedol orientačné počty trubačov a problémy
s ktorými školy pri vzdelávaní zápasia. Existujú dva hlavné problémy a to nedostatok
kvalifikovaných učiteľov a nedostatok kvalitných nástrojov. Školy požiadali KT SR
o skoré informovanie o vzdelávacích podujatiach organizovaných KT SR. R. Fedor
prisľúbil vytvoriť plagát o organizovaní LKT v elektronickej podobe a Ing.
Komanický jeho rozposlanie na školy.
e) J. Badrna informoval členov KT o vývoji poľovníckeho trúbenia na VŠ. Trubačov TU
vo Zvolene vedie Mgr. B. Smutný. Pravdepodobne z dôvodu odchodu starších členov
krúžku a slabšieho záujmu nových členov poľovnícke trúbenie vo Zvolene
nenapreduje doteraz nastoleným tempom. Na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre
existuje malá skupinka trubačov zoskupená okolo T. Komanického. V súčasnosti
nemajú stáleho lektora, ani pravidelné vzdelávanie.
f) Ing. Olos informoval radu KT o výbere skladieb do novej publikácie Slovenské
poľovnícke fanfáry. Niektoré skladby (od autorov M. Olos a J. Martiš) navrhli
členovia rady vzdať ako samostatné publikácie. Zoznam skladieb do novej publikácie
Slovenské poľovnícke fanfáry je potrebné zaslať E. Hatiarovi do konca mája 2019.
g) Ing. Valová oboznámila členov rady, že súčasné stanovy KT SR nie sú v súlade so
vzorovými stanovami SPZ zverejnenými na web stránke SPZ. Pre členov rady
pripravila návrh nových stanov KT SR. Keďže tento materiál nebol dopredu
predložený na rokovanie rady, navrhol predseda KT SR, aby si ho členovia rady
dôkladne preštudovali. Ing. Hatiar skontroluje návrh predložený Ing. Vallovou,
porovná ho so stanovami SPZ a súčasnými stanovami KT SR. V prípade potreby urobí
zmeny a návrh stanov predloží rade KT najneskôr dva týždne pred júlovým

zasadnutím rady. Návrh nových stanov bude po schválení v rade KT, predložený na
schválenie SPZ. Po odsúhlasení nových stanov SPZ ich následne môže schváliť
členská schôdza KT SR.

V Liptovskom Hrádku 30.3.2019

Zapísal: Ing. Edmund Hatiar

Uznesenia zo zasadnutia rady KT SR z 30.3.2019
Rada KT SR berie na vedomie informácie:









o prípravách 5. ročníka ČSSPT v Žiline
o príprave koncertu Poľovnícke Vianoce v Bytči
o stave prác na zástave KT SR
o členskej základni KT SR
o účasti slovenských trubačov na súťaži v SRN a PL
o prípravách osláv 50. výročia SPZ vo Zvolene
o stave poľovníckeho trúbenia na SŠ a VŠ
o návrhu skladieb pre publikáciu Slovenské poľovnícke fanfáry

Rada KT SR schvaľuje:





program zasadnutia rady KT SR
rozpočet KT SR na rok 2019
rozpočet 5. ročníka ČSSPT v Žiline
dokument Certifikácia poľovníckych trubačov

Rada KT SR ukladá:












pripraviť prehľad hospodárenia KT SR za roky 2017 a 2018 (Z: E. Hatiar, R. Fedor T:
17.7. 2019)
požiadať SPZ a SPK o finančné prostriedky na 5. ČSSPT, koncert Poľovnícke Vianoce
v Bytči a podporu reprezentácie KT SR v SRN (Z: E. Hatiar, T: 15.4.2019)
vypracovať „Štatút zástavy KT SR“. Návrh zaslať členom rady. (Z: V. Vallová, T:
15.5.2019)
vypracovať grafický návrh a cenovú ponuku na pamätnú medailu k 10. výročiu KT SR
v počte 25 ks (Z: J. Beniač, E. Hatiar, T: 15.5.2019)
po zverejnení propozícií na LKT vypracovať plagát a osloviť SŠ a VŠ s ponukou
vzdelávania svojich študentov a zamestnancov (Z: R. Fedor, M. Komanický, T:
30.5.2019)
spolupracovať na získavaní sponzorských príspevkov pre KT SR (Z: všetci členovia rady,
T: priebežne)
vypracovať návrh nových stanov KT SR tak, aby korešpondoval so stanovami SPZ. Návrh
zaslať členom rady pred zasadnutím rady KT SR. (Z: E. Hatiar, T: 27.7.2019)
oceniť pamätnou medailou KT SR počas koncertu Poľovnícke Vianoce v Bytči
jednotlivcov a organizácie, ktoré sa zaslúžili o vznik a rozvoj KT SR podľa schváleného
zoznamu (Z: E. Hatiar, T: 1.12.2019)
dokončiť grafickú úpravu certifikátu a ochranných prvkov (Z: R. Fedor, T: 31.5.2019)
Počas 5. ročníka ČSSPT zabezpečiť organizáciu svätohubertskej omše a posvätenie
zástavy KT SR (Z: M. Olos, J. Beniač, T: 7.6 2019)
Zostavenie programu koncertu Poľovnícke Vianoce v Bytči na tému 10. rokov KT SR
a 50. rokov SPZ. Predsedovi KT SR oznámiť zoznam skladieb TUTTI pre ich zaradenie
do výučby na LKT 2019 (Z.: J. Beniač, J. Badrna T: jún2019)

V Liptovskom Hrádku 30.3.2019
Zapísal: Ing. Edmund Hatiar

