Zápisnica zo zasadnutia rady Klubu trubačov SR
zo dňa 4.11.2017
Zasadnutie rady KT SR sa uskutočnilo v dňoch 3. a 4.11.2017 v Zuberci. Prítomní: Ing. Edmund
Hatiar – predseda, Ing. Veronika Vallová - podpredsedníčka, Jakub Badrna – člen, Juraj Beniač - člen,
Rastislav Fedor - člen, Ing. Hana Grellnethová - člen, Ing. Mikuláš Komanický - člen, Ing. Michal
Olos – člen.
Zasadnutie otvoril predseda KT SR, privítal prítomných členov rady. Zasadnutie sa riadilo
nasledujúcim programom:

1.
2.
3.
4.
5.

Určenie kompetencií členov Rady KT SR na nové funkčné obdobie
ME poľovníckych trubačov 2018 – Levoča
Certifikácia trubačov
Využitie Budatínskeho zámku na klubové podujatia
Spracovanie podkladov o poľovníckom trúbení a o klube pre potreby prípravy na poľovnícke
skúšky a zapracovanie do skúšok o poľovníctve otázky v časti „poľovnícka osveta“
6. Zapracovanie, ako súčasti základných kurzov zo strany SPZ a SPK prednášok o poľovníckej
hudbe a oboznámenie so základmi uchádzačov o PL
7. Povinnosť prítomnosti trubačov pri praktických častiach skúšok na poľovný lístok – praktické
ukážky poľovníckeho trúbenia, prípadne samostatná prezentácia poľovníckej hudby
8. Zriadenie notovej knižnice/archívu/databázy;
9. Podpora vytvárania trubačských zoskupení a trubačských talentov;
10. Vytvorenie požičovne nástrojov nie len pre potreby kurzu – s obmedzenou dĺžkou zapožičania
11. Propagácia klubu na poľovníckych podujatiach a podujatiach spojených s poľovníctvom,
lesníctvom, agrosektorom;
12. Ponuka propagácie trúbenia v rámci spolupráce s jednotlivými OPK
13. Spolupráca s lesníckymi a poľovníckymi časopismi
Ad 1.)
Členovia rady KT si rozdelili kompetencie a oblasti pôsobenia v rade KT nasledovne:
V. Vallová: facebook, webstránka, kronika, organizácia súťaží a podujatí, spolupráca (SPZ, SPK,
kluby, zahraničná spolupráca), fotoarchív
J. Badrna: webstránka, certifikácia, vzdelávanie, spolupráca medzi klubom a študentmi, semináre
lesníckych škôl, poľovnícke zvyky a tradície
H. Grellnethová: administratíva, spravovanie databázy členov, členské príspevky, reklamné predmety
KT SR
J. Beniač: práca s verejnosťou, propagácia klubu v laickej verejnosti, certifikácia, regionálne
podujatia, organizácia koncertov, spracovanie materiálov, história archivácia
M. Komanický: komunikácia so strednými lesníckymi školami v rámci SR, certifikácia, spolupráca
s ľuďmi v rámci vzdelávania

M. Olos: notový archív(elektronický, tlačený), evidencia súťažných skladieb, komponovanie
R. Fedor: certifikácia, propagácia, grafika pre web a facebook, sponzorské príspevky
E. Hatiar: vedenie klubu, vzdelávanie, ekonomika, web stránka, medzinárodná spolupráca, súťaže,
vydavateľská činnosť KT a ostatné činnosti

Ad 2.)
ME v poľovníckom trúbení 29-30.9.2018 v Levoči. Očakávame trubačov z 8 rôznych štátov Európy.
Prerokovanie programu ME.
Úlohy na riešenie:
-

-

Spolupráca s miestnymi poľovníkmi v Levoči a okrese - sobota ráno sprievod so zástavami,
kynológovia a sokoliari (zodp. Komnický)
Ubytovanie v rámci Levoče - internát pedagogickej školy - pre CZ a SK účastníkov, zistiť
kontakt pre rokovanie + prípadne internát univerzity kvôli kapacite (zodp. Komnický,
Grellnethová)
Ceny - víťazom (6ks) a účastníkom (20ks) - zatiaľ vyčlenené cca 500,- €, podstavce k cenám
podľa alternatívy (zodp. Badrna, Fedor termín do konca roka 2017)
Sponzori: osloviť Lesy SR, VLM SR, MPRVaSR, Prešovský samosprávny kraj, (členovia
rady oslovia aj iných sponzorov), ak sponzor poskytne min. 1000€ bude jeho logo uvedené
oficiálne na banneroch, ostatní len na webe a v propagačných materiáloch. Možnosť čerpať z
Fondov- Tatrabanka, T-Com, Slovenská sporiteľna (preverí J. Beniač, T: 12.2017)
List pre oslovenie sponzorov + spojazdniť kontaktný e-mail (zodp. Hatiar T: 11.2017)
Komunikácia so sponzormi - kontaktné informácie, e-mail, pošta (zodp. Vallová)

Ad.3)
Ciele certifikácie trubačov:
-

motivácia trubačov k zvyšovaniu ich osobného rastu
vytvorenie systému vnútornej kvality KT
vytvorenie databázy trubačov s informáciou o kvalite trubačov
racionalizácia vzdelávania trubačov na klubových podujatiach (kurzy, semináre)

Komisia, ktorá bude zodpovedať za prípravu materiálov k certifikácii a zostavenie koncepcie
certifikácie bude pracovať v zložení: Fedor, Komanický, Badrna, Beniač.
Úlohy:
- nájsť vhodné pomenovanie troch stupňov ovládania hry. Štvrtý stupeň bude hornmajster
- názov musí byť atraktívny pre trubačov a vystihovať úroveň hráča
- navrhnúť obsahovú náplň jednotlivých skúšok pre získanie certifikátu tak, aby jasne
definovala:
o požiadavky na hráčske schopnosti trubača (aké skladby má vedieť zahrať)
o požiadavky na spevácke schopnosti trubača (aké skladby má vedieť zaspievať)
o požiadavky na vedomosti z hudobnej teórie
o požiadavky z oblasti poľovníckej praxe a organizácie (kedy, kde, čo hrať)
- rozhodnúť, či sa uchádzač musí zúčastniť semináru pred skúškou, stanoviť obsah semináru,

-

určiť frekvenciu vykonávania certifikácie klubom v rámci roka (2x do roka?)
určiť dobu platnosti certifikátu
pre podporu účasti trubačov na súťažiach sa odporúča, aby účastníci súťaží umiestnení do
určitého miesta mali kredit k certifikačnému stupňu
skĺbiť poľovnícku osvetu s hudobnou časťou
vypracovať kritéria hodnotenia pre skúšajúcich (jednotný model)
zisťovať priebežne názor trubačov a odbornej verejnosti na certifikáciu, pozitívne ju
propagovať
stanoviť cenu za vydanie certifikátu (cenovo dostupné, ale musí kryť náklady na skúšky
a vydanie dokumentov)
stanoviť čo preskúšaný trubač dostane (certifikát, odznak, zápis v databáze...)

Navrhovaná časová realizácia:
1. fáza: návrh názvu a stanovenie obsahovej náplne (zodpovední za certifikáciu T: január 2018)
2. fáza: letný kurz 2018 - reálna koncepcia certifikácie
3. fáza: zimný kurz 2019 - pripraviť oficiálne spustenie certifikácie
4. fáza: letný kurz 2019 - prvá certifikácia v praxi
Ad.4)
Je možnosť celosezónne využiť Budatínsky zámok a okolie pre podujatia trubačov, spoločné podujatia
klubu. Možná podpora zo strany mesta a aj VÚC. Pravidelná súčasť podujatí na zámku, možnosť
vystúpení trubačov. Stretnutie trubačov spojené s koncertom pre rodiny, termín júl 2018.
Do zimného kurzu zistiť možnosti (zodp. Beniač T: január 2018). Zaradiť Žilinu a Galantu na
zoznam miest, kde by sa mohla konať CS súťaž poľovníckych trubačov v roku 2019
Ad.5-6)
Spracovanie materiálov pre potreby poľovníckej osvety k téme poľovnícka kultúra, zvyky a tradície
vydaná v rámci klubu trubačov SR. Skĺbenie materiálov spolu s prípravou podkladov na webstránku.
Príprava podkladov pre publikáciu.
Cieľ: vydanie publikácie o zvykoch a tradíciách
Cesta: spracovanie článkov o zvykoch a tradíciách na web. stránke KT SR
(zodp. Badrna, Beniač T:august 2018)
Ad.7)
Pripraviť prezentáciu s praktickými ukážkami signálov pre okresy na teoretickú časť kurzov na
prípravu kandidátov o prvý poľovný lístok.
(zodp. Hatiar, Vallová T:november 2018)
Dohodnúť stretnutie s TV Halali - pripravenie videa o priebehu spoločnej poľovačky riadenej
poľovníckymi signálmi a poľovnícke pasovanie.
(zodp. Vallová T: september 2018)

Ad.8)
Vlastná knižnica klubu, kde by boli uložené zbierky notového materiálu. Zostaviť zbierku oficiálnych
vydaní notového materiálu pre trubačov. Uloženie nôt v sídle klubu t.j. Liptovský Hrádok.
Zakúpenie všetkých oficiálnych vydaní skladieb.
(zodp. Hatiar, T: december 2017)

Ad.9-10)
V súčasnosti klub disponuje 10. nástrojmi (lesnice), ktoré sa zapožičiavajú len na kurzy. KT nemá
vlastné poľovnícke rohy. S ich nákupom sa odporúča počkať po vyúčtovaní ME poľovníckych
trubačov v Levoči 2018.
Na základe rozhodnutia Rady KT SR- bude možné zapožičať po seminári lesnice min. na dobu 3
mesiace a max na 6 mesiacov za sumu 5,- €/mesiac. Do budúcnosti uvažovať aj s požičiavaním
loveckých rohov.
Zhustiť sieť školy poľovníckej kultúry v rámci SR tak, aby trubač mal k dispozícií lektora do
vzdialenosti cca 100 km. Vyhľadávať a odporúčať ľudí, ktorí majú o učenie záujem. Nepokryté
regióny: Zemplín, Gemer, Orava, Gabčíkovo
Ad.11-12)
Zabezpečenie výstav a podujatí - pripravenie koncepcie stánku, tematická a obsahová náplň, ktorá by
slúžila na propagáciu klubu aj na viac rokov.
Nosné podujatia: Celoštátna výstava CVPP (1x za 5 rokov), Výstava Poľovníctvo a oddych (január,
Bratislava), Dni sv. Huberta vo Sv. Antone (september)
(zodp. Fedor T: do konca novembra 2017)
Zostaviť plán práce klubu na rok 2018 a zostaviť rozpočet na rok 2018.
(zodp. Rada KT SR, T: ZKT 2018)
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: december 2017 a priebežne podľa potreby)
Ad.13)
Les a letokruhy + Lesmedium - odprezentovanie klubových podujatí bezodplatne. Poskytovanie
článkov a podkladov pre médiá.
(zodp. Beniač, december 2017)
Ad. bod Rôzne)
a) Zástava klubu- cenové ponuky, firma v CZ 5700,- € - vyšitá, firma v LM 1000,- € kombinácia
potlač a výšivka. Rada KT preferuje nižšiu sumu. Na zástavu sa vytvorí zbierka. Základ zbierky
venoval na LKT Mgr. Bohuslav Smutný vo výške 100,- €.
b) Organizácia zasadnutí Rady KT SR - stretávať sa minimálne 4x do roka- (2x na kurzoch a 2x
výjazdové), stanoviť si rozpočet na stretnutia.

V Zuberci 4.11.2017

zapísala: Ing. Veronika Vallová

