
        
 

 

 
 
 

Slovenský poľovnícky zväz ústredie Bratislava 
 

Klub trubačov SR 
 

vyhlasuje 
 

111...   rrrooočččnnníííkkk      

ČČČEEESSSKKKOOO   ---   SSSLLLOOOVVVEEENNNSSSKKKEEEJJJ   SSSÚÚÚŤŤŤAAAŽŽŽEEE   

PPPOOOĽĽĽOOOVVVNNNÍÍÍCCCKKKYYYCCCHHH   TTTRRRUUUBBBAAAČČČOOOVVV   

   
38. ročník Celoslovenskej súťaže v hre na lesnicu a poľovnícky roh 

20. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů 

   

ktorý sa uskutoční dňa 6.6.2015 
v Malackách 

 

pod záštitou predsedu OPK Miroslava Kopiara 
 
 

 

Organizátorom súťaže je 
 

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Malacky 
 

Obvodná poľovnícka komora so sídlom v Malackách 
 

 

v spolupráci s   
 

Mestom Malacky 
Klubom trubačů ČMMJ 

 
Súťaž sa uskutoční podľa podmienok uvedených v propozíciách 

 



PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 
 

Miesto konania 
súťaže 

Zámocký park Malacky 
V  prípade nepriaznivého počasia: 
v  Mestskom centre kultúry a Kultúrním domečku  / kino / 

Adresa a GPS súradnice: Zámocká 932/14 
901 01 Malacky 
GPS: 48.439869 N, 17.031052 E 

  

Termín súťaže 6.6.2014 (sobota) 
  

  

Vyhlasovateľ súťaže Slovenský poľovnícky zväz, Klub trubačov SR 
  
Odborný garant Klub trubačov SR 
  

  

Gestor súťaže Miroslav Kopiar, predseda OPK a OkO SPZ Malacky 
  

Riaditeľ súťaže Ing. Peter Šimkovič 
  

Organizačný výbor Edmund Hatiar 
 Matěj Vacek 
 Ján Smutný 
 Petr Duda 
 Petr Votava 
 Petr Šeplavý 
  
  

Porota č. 1 Mgr. Art. Ján Smutný  
Súbory B, sólisti Es prof. PhDr. Ján Budzák, ArtD. 
 Mgr. Karel Šimek 
  

Porota č. 2 Prof. Jindřich Petráš 
Súbory Es, sólisti B Štefan Ladovský 
 Ing. Matěj Vacek (supervizor) 
  

Porota č. 3 Mgr. Bohuslav Smutný 
Praktickí trubači Kristýna Vacková 
 Piotr Grzywacz (PL) 
 Radek Šroler 
 Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v obsadení poroty. 

  

Hodnotiace kritériá Prednes      0 – 5 bodov 
 Rytmus a súhra 0 – 5 bodov 
 Ladenie 0 – 5 bodov 
 Tónová kultúra 0 – 5 bodov 
 Celkový dojem 0 – 5 bodov 
  

 V prednese sa hodnotí: tempo – správna rýchlosť, ak nie je určená v zápise, 

vychádza sa z charakteru skladby, dynamika – dodržiavanie dynamických 
rozdielov uvedených v skladbe, Rytmus a súhra  – dodržovanie dĺžky nôt 

a pomlčiek, spoločné začiatky, konce a súhra jednotlivých hlasov v priebehu 
skladby,  Ladenie – v rámci alikvotnej rady i medzi jednotlivými nástrojmi 
a hlasmi v súbore, Tónová kultúra – znelosť tónu, čistota a kultivovanosť, 
Celkový dojem – oblečenie a doplnky súťažiacich, správanie sa počas 

vystúpenia, celkový dojem z hry 
 Hodnotenie : 1 bod – dostatočne, 2 body – dobre, 3 body - veľmi dobre, 4 

body – výborne, 5 bodov - excelentne 



  

Všeobecné 
podmienky  

 súťaž je vyhlásená pre slovenských a českých trubačov  

 zúčastniť sa môžu aj  zahraniční hostia z Poľska a Rakúska 

 súťažiaci musia spĺňať podmienky účasti jednotlivých kategórií 

 súťažiaci musia zaslať 1 prihlášku do súťaže a partitúry voliteľných skladieb  

 súťažiaci musia uhradiť štartovné, fotokópiu dokladu o prevode peňazí 
zasiela spolu s prihláškou, pri prihlásení sa elektronickou prihláškou 
potvrdenie posielajte na adresu csptr@centrum.sk. Správa pre prijímateľ  je 
vždy meno súboru a telefónne číslo na vedúceho,  resp. účastníka sólistu. 

 súťažiaci musia zaslať partitúry voliteľných skladieb pre súbory a  party pre 
sólistov. Ak sólista zašle partitúru, musí jasne vyznačiť ktorý hlas bude hrať. 
Pri elektronickej prihláške sa posiela jedna skladba v jednom súbore. 

 súťažiaci musia hrať povinné skladby podľa partov a partitúr zverejnených 
v propozíciách bez vlastných úprav 

 súťažiaci hrajú na poľovnícke nástroje v ladení in B, alebo in Es. Môžu sa 
použiť aj nástroje s ventilmi (klapkové rohy a lesnice). Ventily sa počas 
súťažného vystúpenia nesmú použiť. Technika krytia vo voliteľných 
skladbách je povolená a vítaná. 

 jeden súťažiaci môže v každej kategórií sólisti  vystúpiť maximálne jeden 
krát (1x sólisti na lesnice, 1x sólista rohy in B, 1x sólista rohy in Es) 

 jeden súťažiaci môže v každej kategórií súbory vystúpiť maximálne v dvoch 
súboroch (v 2. súboroch  in B a v 2. súboroch in Es) 

 noty povinných súťažných skladieb sú zverejnené na 
www.trubaci.sk/sutaze  

 skladby hrajú interpreti spamäti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Súťažné kategórie 1. Sólisti na  lesnice in B (borlice)  
 Solisten – Fürst Pless Horn 

Podmienky účasti : - vystupuje jednotlivec – jeden trubač - sólista 
- hráč hrá na lesnicu (v ČR - borlici) bez použitia ventilov  
- skladba podľa vlastného výberu musí mať minimálne 16 taktov včítane repetície 
  

Súťažné skladby: 1. Josef Selement - Díkůvzdání (Halali) 
 2. Michal Olos - Jeleň  
 3. Jedna skladba podľa vlastného výberu 

  

  

 2. Sólisti na poľovnícke rohy in B (lesnice) 
 Solisten – Parforcehorn in B 

Podmienky: - vystupuje jednotlivec – jeden trubač - sólista 
- hráč hrá na poľovnícky roh in B (v ČR - lesnici) bez použitia ventilov 
- skladba podľa vlastného výberu musí mať minimálne 16 taktov včítane repetície 

  

Súťažné skladby: 1. Petr Vacek - Pocta Josefu Haydnovi (Pochod) 
 2. Edmund Hatiar - Daniel II 
 3. Jedna skladba podľa vlastného výberu 
  

  

 3. Súbory in B 
 JHBG in B 

Podmienky: - vystupuje súbor – zoskupenie minimálne troch  trubačov, bez dirigenta 
- hráči hrajú na nástroje v ladení B bez použitia ventilov 
- skladba podľa vlastného výberu musí mať minimálne 16 taktov včítane repetície 
- trojčlenné súbory vynechávajú 4. hlas, ostatné súbory sú povinné hrať všetky 

hlasy 
- rozdelenie nástrojov do hlasov je ponechané na interpretoch 
  

Súťažné skladby: 1. P. Poruban / T. Andrašovan – Uvítanie  
 2. P. Vacek – Vyznamenání (Brněnské promoční fanfáry) 
 3. P. Vacek – Žertovná (skladba pre 2. kolo - finále) 
 4. Jedna skladba podľa vlastného výberu 
  

 

mailto:csptr@centrum.sk
http://www.trubaci.sk/sutaze


  

 4. Praktický trubači in B 
  

Podmienky: - Súťažiť  môžu len občania SR a ČR, držitelia poľovného lístka alebo bez poľovného 

lístka len zamestnanci štátnych a neštátnych lesníckych subjektov zabezpečujúcich 
poľovačky. Súťažiaceho musí delegovať organizácia, ktorá vydá potvrdenie o tom, že 
trubač sa aktívne zúčastňuje poľovačiek opatrené pečiatkou.  Pri elektronickej prihláške 
pošlite naskenované potvrdenie organizácie ako prílohu mailu na cspt@centrum.sk. 
Kategória nie je primárne určená pre pokročilých a profesionálnych trubačov. 

Súťažiaci si pri prezentácií vyžrebujú 3 súťažné skladby. Signály je možné hrať aj 
v  zjednodušenej trojtónovej úprave (jednohlasné desatoro). Skladby hrajú interpreti 
spamäti. Súťažne môže vystúpiť jednotlivec alebo max 3. členné družstvo.  

- Súťažiaci okrem hry signálov plnia ešte 3. ďalšie disciplíny 
  

Súťažné skladby: Slovenskí trubači 
 

 P. Poruban / T. Andrašovan – Slovenské poľovnícke signály 
Slovenské poľovnícke signály, oficiálne jednohlasné vydanie rok 2012, interpret môže hrať 
skladbu v zjednodušenej trojtónovej úprave na tónoch g

1
, c

2
, e

2
. Vydal KT SR. V prípade 

družstva hrajú všetci členovia  vyžrebované skladby jednohlasne.  
  

 

 Českí trubači  
 

 Prof. A. Dyk – Trubačské desatero 
Trubačské desatero v jednohlase, oficiálne jednohlasné vydanie rok 2003, interpret môže 
hrať skladbu v zjednodušenej trojtónovej úprave na tónoch g

1
, c

2
, e

2
. Vydal THOMAS 

MUSIC PUBLISHING PRAGUE. V prípade družstva hrajú všetci členovia jednohlasne.  
  

Streľba: Strieľa sa zo vzduchovky, 5 rán na stojaci terč. Body získané zo streľby sa pripočítajú 
k hodnoteniu poroty. Vzduchovku poskytuje organizátor. Súťažiaci si môže priniesť vlastnú 
zbraň, ktorá musí spĺňať všetky bezpečnostné kritériá. Pri streľbe sa udelia „trestné body“ 
za nesprávnu manipuláciu so zbraňou. Za družstvo strieľa jeden delegovaný zástupca. 

Otázky poroty: Súťažiaci odpovie na jednu otázku, ktorá sa týka praktického použitia poľovníckych 
signálov na poľovačkách a poľovníckych podujatiach. Za družstvo odpovedá jeden 
delegovaný zástupca. 

Poľovnícky vtip: Súťažiaci povie jeden vtip s poľovníckou tematikou.  Vtipy by sa počas súťaže nemali 
opakovať. Je preto potrebné pripraviť si viac vtipov do zálohy a sledovať vystúpenia 
ostatných súťažiacich. 

  
 

  

 5. Sólisti in Es 
 Solisten – Parforcehorn in Es 

Podmienky: - vystupuje jednotlivec – jeden trubač - sólista 
- hráč hrá na poľovnícky roh in Es, hráči môžu použiť aj lesný roh s ventilmi a hrať bez 

použitia ventilov na 1 klapku. 
- skladba podľa vlastného výberu musí mať minimálne 16 taktov včítane repetície 
  

Súťažné skladby: 1. Tibor Andrašovan - Gratulačný 
 2. Anonymus - Naháňka 

 3. Jedna skladba podľa vlastného výberu 
  

  

 6. Súbory in Es 
 JHBG in Es 

Podmienky: - vystupuje súbor – zoskupenie minimálne troch  trubačov, bez dirigenta 
- hráči hrajú na nástroje v ladení Es bez použitia ventilov, hráči môžu použiť aj lesný roh 

s ventilmi a hrať bez použitia ventilov na 1 klapku. 
- skladba podľa vlastného výberu musí mať minimálne 16 taktov včítane repetície 
- trojčlenné súbory vynechávajú 4. hlas, ostatné súbory sú povinné hrať všetky hlasy 
  

Súťažné skladby: 1. Tibor Andrašovan – Pochod pre 4 lesné rohy 
 2. Tomáš Kirschner – Císařský pochod (skrátená verzia) 
 3. Jedna skladba podľa vlastného výberu 
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Prihláška do 
súťaže 

Súťažiaci sa prihlasujú do súťaže jednou z dvoch možností: 
 

1. Vyplnením elektronickej prihlášky (odkaz zverejnený na 
www.trubaci.sk/sutaze) + zaslaním nôt mailom 

 

2. Zaslaním písomnej prihlášky poštou . Tlačivo pre písomnú 
prihlášku je zverejnené na  www.trubaci.sk/sutaze   

 

Súčasťou prihlášky sú aj noty skladieb podľa vlastného výberu. 
 

Pri písomnej prihláške sa noty zasielajú v 3 exemplároch. 
 

Pri elektronickej prihláške sa noty zasielajú 1x ako príloha vo 
formáte PDF, alebo JPG na adresu cspt@centrum.sk  
 

Organizátor uprednostňuje prihlasovanie a zasielanie nôt elektronickou 
formou. Písomná forma je určená len trubačom ktorí nemajú prístup 
k internetu. 

  

Termín podania:  30.4.2015 
  

Adresa zaslania 
písomných 
 prihlášok: 

Klub trubačov SR 
Ing. Edmund Hatiar 
Hradná 534 
033 14 Liptovský Hrádok 
cspt@centrum.sk  

  

Konzultácie: V prípade potreby môžete problémy s vyplnením prihlášky 
konzultovať s Ing. Edmundom Hatiarom, predsedom Klubu trubačov 
SR telefonicky na 00421 911 311 040, alebo mailom cez 
cspt@centrum.sk. 
 

  

Účastnícky 
poplatok 

Súťažiaci sú povinní uhradiť účastnícky poplatok, bez ktorého nebude ich 
prihláška zaevidovaná. Poplatok sa platí raz za každú zúčastnenú osobu bez 
ohľadu na to, v koľkých kategóriách súťaží. Členovia KT SR,  KT ČMMJ 
a poľského klubu trubačov  s uhradeným členským príspevkom na rok 2015 majú 
50% zľavu na štartovnom. 
Súčasťou výšky účastníckeho poplatku je pamätný list, odznak, obed pre 
súťažiaceho a voľný vstup na večeru a  spoločenský večer po súťaži. 

  

Výška poplatku: Členovia KT SR, KT ČMMJ a PL Ostatní účastníci 

 15,- € 400,- Kč 30,- € 800,- Kč 
  
  

Údaje k platbe Slovenskí , poľskí a rakúski trubači 
 Názov účtu: Slovenský poľovnícky zväz,  

Klub trubačov SR 
 Číslo účtu: 165 602 1001 / 5600 
 Názov banky: Prima banka 
 Adresa banky: Slovenského národného povstania 137 

033 01 Liptovský Hrádok 
 IBAN: SK24 5600 0000 0016 5602 1001 
 BIC kód banky: KOMASK2X 
 Variabilný symbol: 06062015 
 Konštantný symbol: 0008 
 Správa pre 

prijímateľa: 
Názov súboru a telefónne číslo vedúceho 
súboru (alebo meno a telefónne číslo sólistu)   

   

http://www.trubaci.sk/sutaze
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Účastnícky 
poplatok 

Českí trubači 
Názov účtu: Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

 Číslo účtu: 6630011/0100 
 Názov banky: Komerční banka 
 Variabilný symbol: 107060615  
 Konštantný symbol: 0308 
 Správa pre 

prijímateľa: 
Názov súboru a telefónne číslo vedúceho 
súboru (alebo meno a telefónne číslo sólistu)   

  

Finančné prostriedky ČMMJ prevedie jednorázovo na účet KT SR za všetkých českých 
trubačov. Týmto opatrením sa snažíme odbúrať zbytočné výdavky súťažiacich na 
zahraničný prevod. Poverený člen KT ČMMJ má zároveň možnosť skontrolovať či údaje 
o zaplatenom členskom príspevku na rok 2015 zo strany členov KT sú správne. Ďakujeme 
za pochopenie. 
 

   

Dátum úhrady: 30.4.2015 
 

  

Doprava Dopravu na súťaž zabezpečuje a hradí vysielajúca organizácia, 
resp. sami súťažiaci. 
Dopravu medzi miestom konania spoločenského večera 
a  doporučenými miestami ubytovania zabezpečuje organizátor 
súťaže autobusom. Odchody autobusu budú oznámené v deň 
súťaže. 
 

Prezentácia Prezentácia účastníkov prebehne v sobotu 6.6.2015 v kancelárií 
súťaže v kaštieli v zámockom parku od 7.00 do 8.30 
V prípade nepriaznivého počasia v Mestskom centre kultúry 
Malacky / MCK/. 

  
  

Ubytovanie Ubytovanie si objednáva a hradí každý súťažiaci sám. 
Pre ubytovanie účastníkov súťaže odporúčame rezervovať si 
ubytovanie v nasledujúcich zariadeniach.  Pri rezervácii ubytovania 
v zariadeniach BANARKA a KAMENNÝ MLYN Vajarský uveďte 
názov akcie (sú dohodnuté nižšie ceny pre účastníkov  súťaže 
oproti oficiálnym cenám ubytovania).  
 

Názov: Banárka – poľnohospodársky dvor 
Kapacita: 120 lôžok + možné stanovanie 

Cena za noc: Stanové miesto 10 € / noc  vrátane sociálneho zariadenia 
Karavan – 15 € vrátane el. prípojky 
Turistické ubytovanie na rozkladacích posteliach / vlastný spací vak  
– 7 € /noc 
Standard lôžko – 15 € / noc 

Adresa: 900 62 Malacky – Kostolište, GPS 48.415690 N, 16.978098 E 
Kontakt: Tel.: 00421 903 668 994, www.banarka.sk   

  

Názov: Kamenný mlyn - Vajarský 
Kapacita: 168 lôžok (hotel + bungalovy) + možné stanovanie 

Cena za noc: 2 posteľ izba  stredný a vyšší štandard 28 € / izba/noc 
3 posteľ izba stredný a vyšší štandard 34 € / izba/noc 
2 posteľ vyšší štandárd 38 € / izba / noc 
4 posteľ bungalov  56 € / bungalov / noc 

Adresa: 900 68 Plavecký Štvrtok, GPS 48.21413 N, 17.01327 E 
Kontakt: Tel.: 00421 34 7793279, http://www.kamennymlyn.sk   

http://www.banarka.sk/
http://www.kamennymlyn.sk/


  

Názov: Hotel Átrium Malacky 
Kapacita: 80 lôžok (hotel + turistická ubytovňa) 

Cena za noc: 13 € / posteľ až 65 € / izbu 
Adresa: Zámocká 1, 901 01 Malacky, GPS 48.436932 N, 17.020317 E 
Kontakt: Tel.: 00421 34 773 40 77 , http://www.hotel-malacky.sk   

  
Iné ubytovanie: Ďalšie ubytovacie zariadenia v regióne nájdete na  

 http://www.malacky.sk/index.php?page=navstevnik&menuid=35  
  

  

Stravovanie Organizátor súťaže poskytuje účastníkom súťaže stravu nasledovne 
 

Sobota 6.6.2015 
 

- obed – reštaurácia v mieste súťaže, obed na lístok 
- večera – BANARKA poľnohosp. dvor – súčasť spoločenského večera 
 

Lístky na obed a spoločenský večer si vyzdvihnite bezplatne pri 
prezentácií pre každého účastníka. Miesto obeda bude uvedené na 
lístku (Zámocká reštaurácia alebo Hotel Átrium). 
 

Ostatnú stravu si zabezpečujú účastníci súťaže samostatne na 
vlastné náklady.  
 

V priestoroch zámockého parku bude zabezpečená aj možnosť 
doplnkového stravovania vo forme stánkového predaja. 
 

  

Sprievodné 
podujatia: 
 

Svätohubertská 
omša: 

 
 
 

Koncert: 

Súčasťou súťaže budú sprievodné podujatia 
 
 
V piatok 5.6.2015 o 18.00 v kostole vedľa námestia (Hubertskú 
omšu B od P. Vacka a J. Selementa hrá Lovecké trio Praha a jeho 
hostia a spievajú zúčastnení trubači. Počas sv. prijímania hrajú 
všetci trubači. 
 
V sobotu poobede o 17.30 sa v zámockom parku uskutoční 
spoločný koncert poľovníckej hudby. Súčasťou koncertu bude aj 
odovzdávanie cien 
 
TUTTI sa budú hrať súťažné skladby a skladby slovenského 
a českého Desatora. 
 
Vystupovať na koncerte budú vybrané  súbory, ktoré zahrajú svoje 
voliteľné skladby. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. 

  

 
 
 
Prílohy Program súťaže 

 Prihláška do súťaže www.trubaci.sk/sutaze 

 Orientačná mapka 

 Partitúry povinných skladieb na www.trubaci.sk/sutaze  

 

http://www.hotel-malacky.sk/
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Program súťaže Piatok 5.6.2015 

  
 18.00 – 19.00 Nácvik svätohubertskej omše (kultúrne stredisko) 
 19.30 – 20.30 Svätohubertská omša  (kostol pri námestí Malacky) 
 21.00 – 22.00 Porada organizačného výboru a poroty 
  
 Sobota 6.6.2014 
  
 07.00 – 08.30 Prezentácia súťažiacich (kaštieľ v zámockom parku, 

/v prípade nepriaznivého počasia v kultúrnom centre) 
 08.30 – 09.00 Slávnostné zahájenie súťaže (priestor pred kaštieľom) 
 09.30 – 12.30 Súťaž podľa rozpisu (zámocký park / kino / kult. centrum) 
 11.30 – 14.00  Obed reštaurácia v mieste súťaže – počas súťaže 
 13.00 – 14.00 Súťaž kategórie Praktickí trubači 
 14.30 – 17.00 Súťaž podľa rozpisu (zámocký park / kino / kult. centrum) 
 17.00 – 17.30 Nácvik na koncert (zámocký park / kult. centrum  – len 

spoločné skladby) 
 17.30 – 18.30 Koncert poľovníckej hudby a vyhlásenie výsledkov 

súťaže (priestor pred kaštieľom) 
 19.30 – 24.00 Večera a spoločenský večer s kapelou (BANARKA) 
   

 

Sponzori  a partneri súťaže 
 
 
 

    

Súťaž sa uskutočňuje vďaka týmto organizáciám a sponzorom.  
Parí im naše spoločné poďakovanie. 

 

Slovenský poľovnícky zväz ústredie Bratislava, Klub trubačov SR,  Obvodná 
poľovnícka komora Malacky, OkO SPZ Malacky,  

Lesy SR š.p., Vojenské lesy a majetky š.p.,  
Klub trubačů ČMMJ, Českomoravská myslivecká jednota, Rembrandt s.r.o 

 
 
 

Mediálni partneri súťaže 
 

 
 

 
 

časopis Myslivost, televízna relácia Halali, časopis Poľovníctvo a rybárstvo  
 

 



Orientačná mapa 
Malacky 

 

 
 
 

Miesto súťaže - Zámocký park 
 

 
  



Miesto súťaže - Zámocký park 
 

 

1. Kaštieľ (zámek) (miesto registrácie účastníkov, kancelária súťaže – priaznivé počasie) 
2. Súťažné miesto č. 1. (sólist in Es, Súbory in B, miesto zahájenia súťaže, ukončenia súťaže a koncertu) 

3. Súťažné miesto č. 2 (sólisti in B, súbory in Es) 
4. Zámocká reštaurácia (miesto obedu pre účastníkov – priaznivé počasie) 
5. Najbližšie parkovisko 

 

 
Miesto súťaže – nepriaznivé počasie 

 

 
1. Kino Záhoran (súťaž - nepriaznivé počasie) 
2. Kultúrno-osvetové stredisko (súťaž a prezentácia - nepriaznivé počasie) 
3. Kostol (omša) 
4. Hotel Átrium (obed – nepriaznivé počasie, možnosť ubytovania) 
5. Zámocká reštaurácia (obed – priaznivé počasie) 
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Poloha odporýčaných ubytovacích zariadení 
 a zariadenia pre spoločenský večer 

 

 
 
 
 

Banárka 

Hotel Atrium 

Kamenný mlyn 


