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Pozvánka zimný kurz poľovníckeho trúbenia  
 

Vážení priatelia trubači, poľovníci a priaznivci poľovníckej hudby. Dovoľte mi, 
aby som Vás pozval na zimný kurz trubačov, ktorý sa uskutoční od 23.1. do 
25.1.2015 v malebnom podtatranskom mestečku Liptovský Hrádok. 

Kurz sa uskutočňuje na základe dlhodobého plánu Klubu trubačov SR, ktorý 
je záujmovým klubom Slovenského poľovníckeho zväzu. Cieľom nášho klubu je 
pripraviť pre trubačov a záujemcov o poľovnícke trúbenie možnosť pravidelného 
stretávania sa a vzdelávania pod odborným vedením kvalitných lektorov.  

Na kurzy a semináre pozývame začínajúcich aj hrajúcich trubačov, ktorí sa 
chcú naučiť hrať nové skladby, prípadne osvojiť si skladby na blížiace sa súťaže 
a tiež sa zdokonaliť v technike hrania. Zimný kurz bude zameraný na: 

 nácvik viachlasného vydania Slovenských poľovníckych signálov 

 nácvik skladieb na smútočné príležitosti 

 nácvik súťažných skladieb na celoslovenskú súťaž v hre na lesnici 

 nácvik  výberu skladieb podľa požiadaviek účastníkov v prihlasovacom 
formulári 

Obzvlášť srdečne privítame nových záujemcov o poľovnícke trúbenie, ktorí 
chcú začať hrať a nevedia ako,  prípadne začínajúcich trubačov, ktorí sa neúspešne 
pokúšali zvládnuť techniku hry na lesnicu a poľovnícky roh doma. Skúsení lektori 
Vám odhalia tajomstvo hry a pod ich vedením to zvládnete rýchlejšie a hlavne 
správne. Začínajúci trubači sa budú učiť základy hry – vydanie prvých tónov, 
nasadzovanie, tónu, striedanie tón a hrať základné poľovnícke signály na jednom až 
dvoch tónoch spoločne s hrajúcimi trubačmi.  

Pevne veríme, že Vás pripravované podujatie oslovilo a spoločne sa na ňom 
stretneme. Prípadné otázky Vám zodpovie predseda klubu Ing. Edmund Hatiar 
prostredníctvom e-mailu (hatiar@slslhr.sk), alebo telefonicky na čísle 0911 311 040. 
Podrobnejšie informácie o seminári nájdete v propozíciách. 

 
S pozdravom 

Lesu a lovu zdar! 
 

Edmund Hatiar 

mailto:hatiar@slslhr.sk
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predseda KT SR 
 

 
Propozície  Zimného kurzu trúbenia  

23.1 až  25.1.2015 – Liptovský Hrádok 
 
 
Usporiadateľ: Klub trubačov SR 

Dátum konania: 23. – 25.1.2015 

Miesto semináru: Stredná odborná škola lesnícka J. D. Matejovie 
Hradná 534,  Liptovský Hrádok 

Miesto ubytovania: Školský  internát SOŠL, Hradná 535,  Liptovský Hrádok 

Cena za ubytovanie: 7,- €/ osobu/ noc 
(študenti lesníckej školy v L. Hrádku ubytovaní  v ŠI majú ubytovanie v rámci 

mesačného poplatku za ŠI, t..z., že počas semináru neplatia) 

Strava: Piatok  
večera – stravu si zabezpečuje každý individuálne  
 

Sobota   
raňajky – v školskej jedálni  
obed – v školskej jedálni  
večera – v školskej jedálni  
 

Nedeľa   
raňajky  
obed  

Cena za stravu: Poplatok za stravu je spolu 14,- € 

Cena za výučbu: 30,- € pre členov Klubu trubačov SK a ČMMJ (po zľave 50%) 
20,- € pre študentov denného štúdia, členov KT SR a ČMMJ 
60,- € pre ostatných záujemcov. 
 

 

(členom klubu sa môže stať každý aj pred seminárom po vyplnení prihlášky 
a jej zaslaní na adresu klubu (stačí e-mailom) a uhradení členského príspevku 
na rok 2015 vo výške 5,- € dospelí a 3,- € študenti) 

Program semináru: Piatok 
18:00 – 21:30 výučba  
 

Sobota 
08.00 –  raňajky 
08:30 – slávnostné zahájenie semináru 
09:00 – výučba 
12:30 – obed 
14:00 – výučba  
17:00 – večera 
18:00 – výučba 
20:00 – spoločné posedenie  
 

Nedeľa 
08.00 –  raňajky 
09:00 – výučba 
12:30 – ukončenie semináru a obed  
 

Ciele semináru: Začínajúci trubači – zvládnuť základy hry na lesnicu a poľovnícky roh 
Hrajúci trubači – nácvik a správna interpretácia Slovenských 
poľovníckych signálov, skladieb určených do súťaže, smútočných 
skladieb a skladieb podľa záujmu účastníkov 
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Semináre sú otvorené pre verejnosť, vítaní sú predovšetkým poľovníci a pracovníci z 
lesníckeho oboru, ktorí majú záujem naučiť sa trúbiť, alebo sa v trúbení zdokonaliť.  
 

Tiež uvítame všetkých trubačov, ktorí plánujú súťažiť na celoslovenskej súťaži v 
Malackách a chcú sa oboznámiť so správnou interpretáciou skladieb. 
 

Úhradu za seminár posielajte prosím na účet:  
Názov účtu:   Slovenský poľovnícky zväz Klub trubačov SR  
Č. účtu:    1656021001/5600  
VS:     uvádzajte Vaše telefónne číslo  
Správa pre prijímateľa : uveďte Vaše meno a priezvisko  
Termín úhrady:  najneskôr 9.1.2015 
 

UPOZORNENIE: Na účet klubu posielajte len poplatok za výučbu (30, 20, resp. 60,- €).  

Poplatok za ubytovanie a stravu sa bude hradiť priamo na mieste.  

 

Ako sa na seminár prihlásiť? 
 

Na www.trubaci.sk kliknite na odkaz Prihlasovací formulár na ZKT. Vyplňte on-line 
formulár a odošlite.   

Prihlášku na seminár vypĺňajte  najneskôr do 19.12.2014 

 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

 

S pozdravom 
 
 
Lesu a lovu zdar! 

 
Edmund Hatiar 

predseda KT SR 
 

 

http://www.trubaci.sk/
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