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Klub trubačov Slovenskej  republiky  

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu 
 

 

 

Pozvánka  
na Zimný kurz poľovníckeho trúbenia  

 
Vážení priatelia trubači, poľovníci a priaznivci poľovníckej hudby. Dovoľte mi, 

aby sme Vás pozvali na 10. ročník Zimného kurzu poľovníckeho trúbenia, ktorý sa 
uskutoční 04.02. – 06. 02.2022 v Liptovskom Hrádku. 

 
PROPOZÍCIE ZKT 2022 

 

Názov podujatia: Zimný kurz poľovníckeho trúbenia 

Usporiadateľ: Slovenský poľovnícky zväz, Klub trubačov SR 

Dátum konania: 04. – 06.02.2022 (piatok poobede – nedeľa doobedu) 

Miesto kurzu: Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J. D. Matejovie 
Hradná 534, Liptovský Hrádok 

Súradnice GPS: 49° 2' 18.8819279" N 
19° 43' 27.8852177" E 

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

Cena za 
ubytovanie: 

10,- € / osobu / noc 
(študenti lesníckej školy v L. Hrádku ubytovaní v ŠI za ubytovanie neplatia - 
majú ho uhradené v rámci mesačného poplatku za ŠI) 

Strava: Piatok  
večera – stravu si zabezpečuje každý individuálne  
 

Sobota   
raňajky – stravu si zabezpečuje každý individuálne 
obed – možnosť doviezť  varené jedlo z LPJ Gastro 
večera – možnosť doviezť  varené jedlo z LPJ Gastro 
spoločenský večer – v spoločenskej miestnosti  
 

Nedeľa   
raňajky – stravu si zabezpečuje každý individuálne 
obed  – možnosť doviezť  varené jedlo z LPJ Gastro 

Cena za stravu: Poplatok za stravu je  
Obed - 4,50 €, Večera – 4,00 € 

Cena za výučbu: 80,- € pre záujemcov, ktorí nie sú členmi KT SR, alebo KT ČMMJ 

40,- € pre členov Klubu trubačov SR a KT ČMMJ (po zľave 50%) 
 

Poznámka: členom klubu sa môžete stať aj vy. V prípade záujmu o členstvo 
je potrebné vyplniť prihlášku (zaslať mailom na rada@trubaci.sk) a uhradiť 
členský príspevok na rok 2022 vo výške 5,- € dospelí a 3,- € študenti, ktorí 
sú členmi SPZ alebo 7,- € dospelí, ktorí nie sú členmi SPZ. 
Prihláška je na www.trubaci.sk v časti dokumenty. 
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Program kurzu: Piatok 
16.00 – 17.45    príchod, prezentácia, ubytovanie účastníkov 
18.00 – 20.45    výučba (3 vyučovacie hodiny) 
 

Sobota 
08.30 – 09.00    slávnostné zahájenie semináru 
09.00 – 10.45    výučba (2 vyučovacie hodiny) 

11.00 – 11.45    hudobná teória (1 vyučovacia hodina) 

                           seminár pred certifikačnou skúškou  
                           (pre záujemcov o skúšku) 
12.00 – 12.45     prestávka na obed 
12.45 – 14.00     prestávka na oddych a regeneráciu 
14.00 – 14.45     spoločná výučba – TUTTI (1 vyučovacia hodina) 

15.00 – 15.45     výučba (1 vyučovacia hodina) 

16.00 – 16.45     spoločná výučba – TUTTI (1 vyučovacia hodina) 

17.00 – 17.30     prestávka na večeru 
18.00 – 18.45     certifikačná skúška / TUTTI (1 vyučovacia hodina) 

19.00 – 19.45     členská schôdza KT SR 
20.00 – 24.00     spoločenský večer  
 

Nedeľa 
09.00 – 09.45     výučba (1 vyučovacia hodina) 

10.00 – 10.45     spoločná výučba – TUTTI (1 vyučovacia hodina) 

11.00 – 11.45     koncert účastníkov 

12.00 – 12.45     ukončenie kurzu, prestávka na obed  
13.00 – 14.00     odovzdanie izieb školského internátu, odchod 

Ciele kurzu: zvládnuť základy hry na lesnicu a poľovnícky roh 
správna interpretácia Slovenských poľovníckych signálov, 
úlovkov a súťažných skladieb na 7. ČSSPT v Divíne (SR) 

Platba za výučbu, 
stravu a 
ubytovanie: 

Suma: 20,- € za ubytovanie + 13,- € za stravu + 40,- € / 80,- € za 

výučbu = 73,- € (členovia KT SR) alebo 113 € (nečlenovia 

KT SR) 
 

Finančné prostriedky posielajte na účet KT SR 
 

Názov účtu:  Slovenský poľovnícky zväz  
Klub trubačov SR  

IBAN:    SK24 5600 0000 0016 5602 1001 
VS:     Vaše telefónne číslo  
KS:     0222 
Správa pre prijímateľa: ZKT a vaše meno a priezvisko   

Termín úhrady: najskôr 14.1.2022, najneskôr 21.1.2022 

Spôsob 
prihlásenia: 

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

Termín prihlásenia: najneskôr do 10.1.2022 
 

Na otázky vám odpovieme telefonicky( +421 911 311 040), alebo mailom e.hatiar@centrum.sk  
V prípade pandémie si vyhradzujeme právo kurz zrušiť a platby vrátiť. Tešíme sa na Vašu účasť.
          

 

Ing. Edmund Hatiar, predseda KT SR 
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