
Společnost mysliveckých trubačů o.s. Jahodová 2888/40, 106 00  Praha 10 

v spolupráci s 

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16 , 969 01, Banská Štiavnica 

Klub trubačů ČMMJ, Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, 

Klub trubačov SR, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok 

 

 

 

 

POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR TRUBAČOV 

 

Vážený pán riaditeľ, milí kolegovia, trubači lesníckych škôl, 

dovoľte nám, aby sme Vás srdečne pozvali na 5. ročník Medzinárodného 

semináru trubačov spojeného s tradičným stretnutím riaditeľov lesníckych škôl. 

Seminár sa  uskutoční v dňoch 9.10.2015 až 11.10.2015 v priestoroch Strednej 

odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici (Akademická 16, 969 26 Banská 

Štiavnica, Slovenská republika). 

Seminár je určený hlavne trubačom stredných lesníckych škôl z ČR a SR. 

Veľmi radi však privítame aj trubačov z vysokých lesníckych škôl (Zvolen, Brno, 

Praha) spoločne so zástupcami vedenia univerzít. 

Odborné vzdelávanie a program účastníkov kurzu zabezpečuje Společnost 

mysliveckých trubačů prostredníctvom svojich kvalifikovaných lektorov. Ubytovanie 

a stravovanie účastníkov semináru je zabezpečené v internáte SOŠL (Mládežnícka 

4, 969 26, Banská Štiavnica). 

Samostatný program určený riaditeľom lesníckych škôl zabezpečuje riaditeľ 

SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici Ing. Miroslav Ďurovič. 

Vážení páni riaditelia, veríme že naše pozvanie na seminár prijmete a  

prídete spoločne aj  so svojimi trubačmi a v malebnom historickom prostredí Banskej 

Štiavnici, mesta zapísaného do kultúrneho dedičstva UNESCO a jednej z najstarších 

lesníckych škôl v Európe prežijete nádherný víkend naplnený bohatým programom a 

usilovnou prácou trubačov. 

 

 

 

V Banskej Štiavnici 31.8.2015     V Prahe 1.9.2015 

 

 

 

 

  Mgr. Petr Duda 
riaditeľ SMT 

  



Program medzinárodného semináru trubačov – účastníci (žiaci) 

 

 

 

Piatok 9.10.2015 

 

cca do 17.00 príchod do internátu SOŠL, ubytovanie (Mládežnícka 4, 969 26, 

Banská Štiavnica),  

17.00 – 23.00 studená večera v jedálni školského internátu 

18.00 – 20.45 výučba trúbenia v priestoroch školy (cca 10 min peši od ŠI) 

 

 

Sobota 10.10.2015 

 

  7.30 –   8.00 raňajky v jedálni školského internátu 

  8.30 –   8.45 slávnostné zahájenie semináru pred budovou školy 

  9.00 – 11.45 výučba trúbenia v priestoroch školy  

12.00 – 13.00 obed v jedálni školského internátu 

13.00 – 14.00 voľno 

14.00 – 17.00 spoločný program (výlet na Kalváriu spojený s vytrubovaním) 

17.00 – 19.00 večera a voľno 

19.00 – 19.45 TUTTI výučba v školskom internáte 

20.00 – 23.00 spoločenský večer v jedálni školského internátu 

 

 

Nedeľa 11.10.2015 

 

  8.00 –   8.30 raňajky v jedálni školského internátu 

  9.00 –  9.45  TUTTI nácvik pred koncertom 

10.00 – 10.30 spoločný presun do Sv. Antona (cca 5 km) 

10.30 – 11.15 prehliadka poľovníckeho kaštieľa (zámku) rodiny Coburgovcov 

11.30 – 12.30 koncert trubačov na nádvorí, slávnostné ukončenie semináru 

12.45 – 14.00 obed v jedálni ŠI, odovzdanie izieb, odchod domov 

 

* zmena programu vyhradená v závislosti od klimatických podmienok  



Program medzinárodného semináru trubačov – riaditelia škôl  

 

 

Piatok 9.10.2015 
 

cca do 17.00 príchod do internátu SOŠL, ubytovanie (Mládežnícka 4, 969 26, 

Banská Štiavnica),  

17.00 – 23.00 studená večera v jedálni školského internátu 

18.00 – 21.00 individuálna prehliadka mesta Banská Štiavnica a jej „pokladov“ 

 

 

Sobota 10.10.2015 

 

  7.30 –   8.00 raňajky v jedálni školského internátu 

  8.30 –   8.45 slávnostné zahájenie semináru pred budovou školy 

  9.00 – 12.00 prehliadka priestorov školy, botanickej záhrady, školského 

polesia...  

12.00 – 13.00 obed v jedálni školského internátu 

13.00 – 14.00 voľno  

14.00 – 17.00 prehliadka pamätihodností mesta Banská Štiavnica, ukončená 

návštevou a posedením v mestskom pivovare Erb 

17.00 – 18.00 večera  

19.00 – 20.00 voľno 

20.00 – 23.00 spoločenský večer v jedálni školského internátu 

 

 

Nedeľa 11.10.2015 

 

  8.00 –   8.30 raňajky v jedálni školského internátu 

  9.00 –  9.45  TUTTI nácvik pred koncertom 

10.00 – 10.30 spoločný presun do Sv. Antona (cca 5 km) 

10.30 – 11.15 prehliadka poľovníckeho kaštieľa (zámku) rodiny Coburgovcov 

11.30 – 12.30 koncert trubačov na nádvorí, slávnostné ukončenie semináru 

12.45 – 14.00 obed v jedálni ŠI, odovzdanie izieb, odchod domov 

 

* zmena programu vyhradená v závislosti od klimatických podmienok  



Informácie k organizácií semináru 

 
 

Prihlásenie na seminár: je možné od 10.9.2015 do 4.10.2015 prostredníctvom 

prihlasovacieho formuláru zverejneného na www.smtdolce.cz  

Doprava: dopravu na miesto semináru a späť si zabezpečuje každá škola 

samostatne.  

Ubytovanie: ubytovanie je zabezpečené v školskom internáte. Poplatok za 

ubytovanie za dve noci je 13,- € (360,- Kč). Riaditeľ školy (alebo 

menovaný zástupca) a jeden zamestnanec školy majú ubytovanie 

zdarma. 

Strava: stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni v školskom internáte SOŠL. 

Poplatok za stravu  je spolu 20 €  (540,- Kč). Súčasťou stravy je v piatok 

večera, v sobotu raňajky, obed, večera, spoločenský večer, v nedeľu 

raňajky a obed. Riaditeľ školy a jeden zamestnanec školy majú stravu 

zdarma. 

Výučba: poplatok za výučbu je 10,- € (250,- Kč). 

Vstup do múzea: vstup do Múzea vo Sv. Antone je 0, €. Je zabezpečené ako 

sponzorský dar vedenia múzea. 

Slovenských trubačov žiadame, aby poplatok za seminár, ubytovanie a stravu 

v celkovej výške 43,- € uhradili všetci účastníci z jednej školy spoločne do 4.10.2015 

na číslo účtu Klubu trubačov SR. Názov účtu: Slovenský poľovnícky zväz Klub 

trubačov SR, číslo účtu 165 602 1001 / 5600 vedený v Prima banke, pobočka  

Liptovský Hrádok,  IBAN: SK24 5600 0000 0016 5602 1001, Variabilný symbol: 

101015, Správa pre prijímateľa: Seminar BS  nazov skoly (napr. Seminar BS 

SOSL Presov) 

Českých trubačov žiadame, aby poplatok za seminár, ubytovanie a stravu v celkovej 

výške 1150,- Kč uhradili všetci účastníci z jednej školy spoločne do 4.10.2015 na 

číslo účtu Společnosti mysliveckých trubačů  112091349/0800, Variabilný symbol: 

101015, Správa pre prijímateľa: Seminar BS  nazov skoly (napr. Seminar BS SLS 

Zlutice) 

Kontaktné telefónne čísla: 

Ing. Matěj Vacek (SMT): 00420 778 059 787, info@smtdolce.cz 

Ing. Edmund Hatiar (KT SR): 00421 911 311 040, hatiar@slslhr.sk 

SOŠ lesnícka B. Štiavnica: 00421 45/691 1131, soslbs1@gmail.com   

http://www.smtdolce.cz/
mailto:info@smtdolce.cz
mailto:soslbs1@gmail.com

