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Stručná správa o činnosti predsedu ZDHS od 8. konferencie ZDHS v Podbrezovej.
15.5.2010 – do 19.11.2011.

Máj 2010 od 16.5.2010
• Príprava a spolupráca na Celoštátnej súťažnej prehliadke DDH a MLDH v Dolnej Súči. 2223.5.2010. Príprava organizácie, poroty, harmonogramu výberu skladieb do monster koncertu
a priebeh celej súťaže. Závery, publikácia súťaže na stránke ZDHS.
• Príprava a pomoc pri spracovaní grantu na súťaž do Rybnika – vyslaného DO mladých R.
Hečka.
Názov
Prezentácia
slovenskej
dychovej
hudby
na
Medzinárodnom
festivale dychových orchestrov Zlatá lýra. – Grant bol poskytnutý – súťaž sa konala 18-20.júna
2010. Konzultantom orchestra a odporúčateľom je ČP A. Hudec, ktorý je aj členom poroty
v Rybniku. Vysielaný orchester je zloženým orchestrom a nie je členom ZDHS.
• Do konca mesiaca práca na uzatvorení podujatí s výsledkami a publikáciou na internete.
Jún 2010.
• Práca na spracovávaní materiálov z konferencie, príprava a publikácia výsledkov podujatia na
stránke, príprava a práca na vyúčtovaní poskytnutých grantov HF a MK SR. – kompletizácia
materiálov.
• 13.6. – KSP MDH TN Kraj – Horný Lieskov – príprava a účasť s DH Lieskovanka.
• Spolupráca a príprava akcie ZDHS pod organizáciou mesta Bardejov a Mgr. Jana Marhulíka PP
ZDHS „ Slovenské tango“ 26.6+. – 27.6. 2010. Obnovený 16. ročník ako prehliadka. ZDHS
vysiela na žiadosť DH Lieskovanka, DH Drotári, MDH Bánovčanka a HS MRCHANE. Ďalej sú
účastníci DH Kodurka a DO baníkov z Poľska. Na tomto festivale osobná účasť predsedu
s využitím udelenia odmien – plakety k 20. výročiu ZDHS a iných ocenení, pre orchestre,
jednotlivcov, mesto a kúpele. – publikované aj na stránke ZDHS.
• Dňa 27.6.2010 odchodom z Bardejova poobede – účasť predsedu na Slávnostnom koncerte
a pripomienke 50. výročia vzniku DH CHEMLON v Humennom. Pri koncerte odovzdanie
udelených ocenení podľa dohody aj od NOC in memoriam pre dlhoročného dirigenta orchestra
p. Alberta Hrubovčáka. Účasť na posedení a debate o osudoch DH v Humennom - publikované
aj na stránke ZDHS.
• Príprava podujatí ZDHS Seminár mladých talentov Inštrumentalistov a spevákov DH v Omšení
v dňoch 03.07. - 9.7.2010 – podľa harmonogramu a účastníkov – príprava na Tvorivú dielňu
NOC a vystúpenie DOMT na Dychfeste vo Vištuku.
Júl 2010.
• Konanie podujatia ZDHS Seminár mladých talentov Inštrumentalistov a spevákov DH v Omšení
v dňoch 03.07. - 9.7.2010 – podľa harmonogramu a účastníkov – príprava na Tvorivú dielňu
NOC a vystúpenie DOMT na Dychfeste vo Vištuku. Ďalšie práce na pokračovanie v Tvorivej
dielni NOC v Omšení ktorá bude 17.8. - 22.8.2010.
• Dňa 18.7. 2010 sa v Tvrdošíne oslavovalo malé jubileum vzniku DH Tvrdošanky a festivalu DH
FORDYCH Tvrdošín. Podnet k vzniku DH a aj k vzniku festivalu vyšiel od kapelníka Tvrdošanka
Daniela Kolejáka a za pomoci mesta Tvrdošín a jeho primátora vznikla na Orave nová dychová
hudba a Nový festival. Tvrdošanka, ako samostatný spolok je aj členom ZDHS a súčasný
kapelník bol zvolený za výkonného predsedu ZDHS v Žilinskom kraji. Akcia bola úspešná, pri
peknom počasí a dobrej dychovej hudbe. Boli sme osobne prítomní pri podujatí a vzápätí aj pri
príprave nahrávky 1 CD Tvrdošanky - publikovanie aj na stránke ZDHS.
• 25.7. – Lieskovský Dychfest – účasť s DH Lieskovanka aj ako metodická pomoc Dychovej hudbe
– novému členovi ZDHS. Aj vrátane príprava na vystúpenie na Dychfeste ZDHS.
• 26-29.7.2010 – Nahrávka CD Nosiča s Tvrdošankou firmou MIKMIX a za metodickej pomoci
Pavla Šianského a režijnej práce predsedu ZDHS. – Vznikol úspešný a dobre nahratý nosič
s názvom „ Zázračným kľúčom“ - ktorý si úspešne razí cestu do sveta DH.
August 2010.
•

Prípravné práce na konanie 18. ročníku Dychfestu vo Vištuku. Spolupráca s DH Vištučanka P
ZDHS BA kraja a hlavne p. Špačkom. Celé podujatie pripravuje štáb ZDHS BA Kraja. Overenie
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•
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výšky poskytnutých grantov a koordinácia rozpočtu podujatia, predpríprava zmlúv
a zabezpečenie prepravy DOMT spolu s DH Lieskovanka na podujatie Dychfestu.
Konanie TVD NOC – Omšenie 17.8. - 22.8.2010 – príprava a koncerty v obci Omšenie,
otváranie ihriska a hranie pri oslave. Koncertné vystúpenie na Dni remesiel v Trenčianskych
Tepliciach. Zabezpečenie jednotného oblečenia orchestra DOMT – tričká, účasť a hranie svätej
omše v Omšení spolu s DH Lieskovanka a účasť v koncertoch na Dychfeste 2010 vo Vištuku.
Dychfest 18.ročník 21.-22.8.2010 konaný pod záštitou DH Vištučanka a P ZDHS BA Kraja.
Účasť na vystúpeniach, zabezpečení financií z GRANTOV HF a MK. Príprava rozpočtu, scenara
a zab. DH. Podujatie zabezpečovalo v plnej miere ZDSH BA kraja a DH Vištučanka –
organizačne a materiálne s pomocou obce. Povedal by som – príkladne. – publikované aj na
internete ZDHS – prípravné materiály a plagát. Nahrávka nočnej pyramídy a relácie kapela hraj.
Obrazová publikácia bola publikovaná na stránke Vištučanky.
26.8.2010 – sklárska burza – nákup – upomienkových predmetov pre ZDHS spolu s Ladislavom
Košútom z DH Lieskovanka.
28.8.2010 – účasť na oslavách založenia 100. rokov DH v GROBANKA v Slovenskom Grobe. –
Zabezpečenie požadovaných odmien. Účasť aj ČP A. Hudecom a zástupcami ZDHS BA Kraja.
Spracovávanie a príprava uzatvorenia zúčtovania GRANTOV Dychfest 2010.

September – december 2010
• 5. september – účasť na koncerte 120. výročia vzniku DH Dolančanka. Odmeny DH a vybraným
jednotlivcom.
• 19.9.2011 – účasť na Festivale dychových hudieb v Predmieri – ZA Kraj aj s Predsedom kraja p.
Kolejákom.
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

1.10.2010 – Cena K. Pádivého – účasť odovzdaní udelenej ceny Ing. Ivanovi Trchalovi spolu
s Ing. Paulinom a ČP Mgr. A. Hudecom.
V priebehu mesiaca ešte aj cez mesiac november práca na notových materiáloch a prepisu
z písaných partitúr do PC v programe Capella s uložením aj do PDF a zaradením do
vytváraného elektronického archívu ZDHS. Zameranie hlavne pre mládež a semináre mladých
talentov ZDHS v roku 2011.
Potrebné práce pri vydávaní potvrdení pre 2% , granty a podobné potreby spolkov.
20. november – 55. výročie vzniku DH DETVA – účasť na slávnostnom koncerte – odovzdanie
cien – komunikácia s MKC. – poďakovanie za udržiavanie DH.
21.november – KSP MDH – Helcmanovce spojená s oslavou 90. výročia vzniku DH
v Helcmanovciach – základné jednanie ohľadne uskutočnenia 19. ročníka Dychfestu ZDHS 27 –
28. august 2011. Jednanie s OSK – účasť v Porote – seminári – koncerte – odovzdanie ocenení
a poďakovaní.
17.december – účasť na odovzdaní funkcie riaditeľa HF Miloša Kociana a prevzatí novým
riaditeľom Matúšom Jakabčicom. Potrebné dohody na podpore akcií DH v nasledujúcom
období, Omšenie a iné granty. Stretnutie s pracovníčkami Bellovho domu v Omšení a dohoda na
konaní seminára mladých talentov. Účasť aj na posedení na osobné pozvanie odchádzajúceho
riaditeľa.
Dokončovanie a odovzdanie vyúčtovania Grantov udelených Hudobným fondom – komplet
všetky Granty.
Príprava propozícií a vyhlásenia AS Novomestská nota 2011 – 6. ročník. Výber termínov
a spôsobu vyhlásenia.
Vianočné koncerty v okolí Považskej Bystrice s DH Lieskovanka a Považanka.
Práca na technickej príprave Grantov pre rok 2011. Zámery ZDHS pre hlavné podujatia ZDHS
2011.
Dokončenie a príprava na odovzdanie vyúčtovaní Grantov MK za rok 2010, Odovzdanie
v mesiaci Januári 2011 do stanoveného termínu.

Január – marec 2011
• Príprava, spracovanie, dokončenie, elektronická registrácia a zaslanie požiadaviek do
Dotačného programu MK 2011 a to do Podprogramu 4 – Umenie / Poplatok CISM za rok 2011/ a
/ AS Novomestská nota 2011 – 6. ročník./ do Podprogramu 8. – Tradičná kultúra a kultúrne
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dedičstvo . / Dychfest 2011 – Helcmanovce/ Cielená metodická pomoc a Tvorivé dielne 2011/
CSP VDO a SDO s medzinárodnou účasťou– Vyšehradské dni 2011 Považská Bystrica/
Vyhlásenie AS ZDHS k 24.1.2011 – podľa propozícií – rozoslanie propozícií skladateľom ZSDH
– E-mailami.
30.01.2011 – účasť na slávnostnom novoročnom koncerte DO ZUŠ P. Bystrica – predbežné
jednanie s primátorom mesta o usporiadaní CSP VDO a SDO v septembri 2011 asi 10-11. – bol
daný prísľub, že áno. Na základe tohto sú pripravované v ďalšom aj Granty ZDHS.
Uzávierka podania Grantov MK 2011 bola predĺžená do 8.2.2011. Podali sme všetky potrebné
a plánované žiadosti spolu s potvrdeniami.
11.2.2011 – účasť na stretnutí priateľov DH v Trenčíne – organizátor DH Vlčovanka, jednanie aj
so zástupcami rádio Dychovky. Účasť spolu so zástupcami TsOS a NOC. Tiež prítomný metodik
poradca ZDHS P. Belavý.
Predbežné práce na zháňaní zabezpečenia zahraničnej spoluúčasti na projekte Vyšehradských
dní. Prísľuby od Maďarov, Poliakov, Čechov . Ťažké zháňanie týchto potvrdení a ich originálov.
Do poslednej chvíľky, celkom nie moc dobré. Najmä Poliaci z Rybnika – problémy a nutnosť
zháňania náhrady cez Kolejáka u DO z Poľska. Problém i z Maďarmi, ale to sa nakoniec
podarilo. Promptne iba SDOČR a prezident Hlaváček.
Od 1.3.2011 práca spolu s poradcom P. Belavým na podaní Grantu na Vyšehradský fond 15. 3.
2011 – dokončenia a podanie. Ďalej je priebežná práca na overovaní a dokončovaní niektorých
údajov do brožúry k 100-ročnici KP. Kontroly správnosti a dodatočné konzultácie. Poverený Ing.
Belavý pracuje aby odobrená publikácia mohla uzrieť svetlo k CSP MDH V Lednických Rovniach
v júni 2011.

Apríl – Jún 2011
•

•

•

•
•
•
•
•
•

7. 4.2011 – Účasť na medzinárodnom seminári vo Fryštáku a na „Valašskom setkání“ Seminár,
ako prednášajúci spolu s A. Hudecom a J. Balážom. Na setkání aj DH Maguranka z Kanianky,
ktorá robila aj výchovné koncerty okrem koncertného vystúpenia. Nadviazanie nových kontaktov
s DH TRNKOVIANKA a jej využitie na akciách ZDHS v roku 2011 – objednávka na CSP MDH
Lednické Rovne, Dychfeste 2011 v Helcmanovciach a AS ZDHS Novomestská nota.
Priebežné práce na zbere dodaných notových materiálov pre AS NN – 2011, evidencia
a potrebné prepisy do PC v programe Capella. Stav ku koncu mesiaca je neuspokojivý
a nasleduje priebežné oslovovanie jednotlivých skladateľov. Uzávierka súťaže podľa propozícií je
24.5.2011.
1.5.2011 – účasť na krajskej súťažnej prehliadke Prešovského kraja v KD Studenec spolu so
zástupcami Podtatranského osvetového strediska, p. Theisom a p. Grančajom v porote. Súťaž
dvoch kapiel – Ordzovianky a Kežmarčanky.
Na návrh poroty bohužiaľ pre úroveň
nedoporučená žiadna.
2.5. 2011 – Po prespaní v Helcmanovciach jednanie na Košickom osvetovom stredisku
v Košiciach o spolupráci pri pripravovanom 18. ročníku Dychfestu v Helcmanovciach. Prítomný
na jednaní aj p. Peter Schürger z DOM Košice a p. Tibor Theis.
8.5.2011 – účasť na KSP MDH v Kremnici v rámci Bellovho festivalu spoločne s čestným
predsedom A. Hudecom a p. Bibzom v Porote súťaže.
Príprava a podanie všetkých žiadostí o Granty na Hudobný fond – akcie konané v druhom
polroku 2011. Termín odovzdania do jún 2011 /Dychfest, Seminár mladých talentov, AS NN –
2011, CSP VDO – VD4 Považská Bystrica./
24.5.2011 – uzávierka prijímania prác DO AS ZDHS – Novomestská nota 2011 – 6. ročník.
Situácia je bohužiaľ slabšia a je potrebné ešte autorov naháňať na poslednú chviľku. – hrozia
sklzy pri kompletizácii materiálov a ich konečnom výbere pre súťaž.
Zasadania prípravného výboru pre CSP MDH v Lednických Rovniach. Spolu s Pov OS , obcou
a NOC. Riešenie zápisnice a úloh s prípravou materiálu o orchestroch, bulletinu, kontaktov
a harmonogramu priebehu súťaže.
28.5.2011 – Metodická pomoc účasťou na skúške a poskytnutím notových materiáloch v DH
Ordzovianka – mala záujem sa stať členom Združenia, ale sa tak nestalo a je to ešte stále
v riešení. Je v kapele potrebný potenciál až na niekoľko problémov v bicích a tube. Presun
autom kapely do Margecian a odchod do Helcmanoviec.
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29.5.2011 – Metodická pomoc účasťou na skúške a pomoc pri príprave na celoštátnu súťaž
MDH v Lednických Rovniach. Pomoc pri dokončení výberu súťažného repertoáru.
V poobedňajších hodinách odchod do Považskej Bystrice – vlakom z Margecian.
31.5.2011 – druhé zasadnutie prípravného výboru v LR. – zabezpečenie zápisnice
a stanovených úloh pri príprave. Účasť Jamriška, Burič, Savara, Čižmárová, Martikáňová,
Zbínová.
Až do CS súťaže MDH - Prípravné práce, komunikácia s vybranými dychovými hudbami,
spresnenie harmonogramov, povinné skladby, skladby do monsterkoncertu, porota, riešenie
dopravy kapiel, vystúpení po okolí, sprievod a Galaprogram. Riešenia a komunikácia so
zahraničným hosťom. DH Trnkovjanka. Príprava potrebných tlačív pre porotu a pokynov pre DH,
mailová komunikácia, materiály do bulletinu pre PovOS.
18-19.6.2011 – CSP MDH – Lednické Rovne – porota, organizácia, potrebné. – účasť oba dni.
V priebehu CSP MDH bolo krátke mimoriadne zasadnutie predstavenstva, pretože prevažná
väčšina členov bola účastná. Konkrétne: Jamriška, Šianský, Koleják, Baláž, Sandtnerová,
Skaličan, Špaček, Paulína, Trchala, Theis, Polčík, Bola rozoberaná súčasná situácia v ZDHS
a prečo zasadnutie takto. Dohodnuté mailové komunikácie a hlavne pomoc pri členskej
disciplíne. Rozobratá aj otázka, ako sme na tom s udelenými grantmi a že sme na Dychfest
v Helcmanovciach nedostali od MK žiadne prostriedky a treba vzniknutú situáciu riešiť a podľa
výšky prostriedkov riešiť spojenie Dychfestu s akciou Vyšehradských dní a CSP
VDO
v Považskej Bystrici. A. Hudec v tejto dobe aj s podpredsedom J. Králom na festivale Zlota lira
v Rybniku PL. Na predstavenstve boli rozdané pracovné výtlačky A-4 – spracovanej brožúry na
ev. prípadné pripomienkovanie alebo upozornenia na ev. chybičky. Komentár mal aj
zostavovateľ P. Belavý.
Do 25.6.2011. práca na organizácii vyslania orchestrov na Slovenské Tango do Bardejova.
Zúčastnili sa DH Tvrdošanka, DH Minciar, DH Dubovčianka. Pred festivalom som ochorel
a nemohol som sa zúčastniť aj keď som chcel.

•

2.7.2011 účasť na organizovanom Vištuckom Dychfeste vo Vištuku s odovzdaním žiadaných
ocenení.

•

Pre dlhšie trvanie choroby som sa nemohol zúčastniť na ďalších pozvánkach na festivaly
v Tvrdošíne, Drietome, Modrom kameni a ďalších napr. v Predmieri. Tiež sa to dotýka akcií cez
mesiac Júl2011. Cez toto obdobie i pri chorobe prebiehajú práce na príprave a uskutočnení
Seminára a TVD v Omšení, CSP VDO Vyšehradských dni DH a Dychfestu v Považskej Bystrici,
a AS ZDHS Novomestská nota v Novom Meste nad Váhom.
25. júl. – žiadosti o stretnutie s primátorom mesta P. Bystrica, pre prípravu a zabezpečenie CSP
VDO a VD-4 spojené s Dychfestom ZDHS 2011. Prísľub na stretnutie v auguste 2011.
26. júl – účasť na pohrebe M. Mešťana v Kremnici, spolu s Ing.Trchalom. Pietna spomienka
a kondolencie. Odovzdane vence a kvetinové dary za ZDHS aj osobne.

•
•

August – Október 2011
•
•
•

13.8.2011 – účasť na obnovenom festivale v Bánovciach nad Bebravou, ktorý po prerušení
uskutočnilo mesto za organizačného pôsobenia p. Juraja Gregora. Účasť ako morálna podpora
návratu festivalu. Odovzdanie diplomu mestu.
14.8.2011 – moja sľúbená účasť na oslavách a festivale pri 160 výroční vzniku DH v Skačanoch
sa bohužiaľ pre pokračovanie ochorenia nekonala a odovzdanie ceny ZDHS bolo presunuté na
Dychfest 2011.
16.8. – 27.8. – Seminár sólistov a TVD NOC v Omšení spolu. V závere pobytu sa uskutočnili
koncerty DOMT v Omšení, Trenčíne a záverečný koncert v Považskej Bystrici, ako náhrada za
pobyt na Dychfeste. V priebehu pobytu v Omšení, skoro v začiatkoch došlo k havárii môjho PC
a bol som nútený kúpiť nový notebook. Bolo to drsné, lebo po celý pobyt som bol ešte
nedoliečený a bolo potrebné venovať čas konfigurácii nového počítača, aby bol schopný aj pre
ďalšie akcie. Výdatne pomohol v tomto p. Jurík z DH Bánovčanka. Po túto dobu tiež ešte
dokončovacie práce v príprave na CSP VDO – Vyšehradské dni a Dychfest v PB. Tiež materiály
na AS NN – 2011 – 6. ročník, pre DH Maguranka a p. Baláža, ktorí budú, ako zástupcovia ZSDH
Tvoriť festivalový orchester na súťaži.
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25.8.2011 – Lednické Rovne - Sklárska burza – nákup upomienkových predmetov pre potreby
odmien ZDHS
10. – 11.9.2011 – CSP VDO + VD-4 , Dychfest 2011 – 19. ročník. – celková organizácia –
súťaže,. Plagáty, bulletin, diplomy, komunikácia s PX centrom. Otvorenia Vyšehradských dní
v nedeľu sa zúčastnila europoslankyňa K. Neveďalová, ktorá bola pri odovzdávaní ocenení spolu
s primátorom mesta a Mgr Buričom. Maratón vystúpení DH v podobe VDO, MDO a HS Mrchane.
Účasť VDO Chorvatsko/Gradska Glazba Metkovic./ VDO Hornonitrie, VDO ZUŠ P. Bystrica,
VDO Železiarne Podbrezová, Promenádne koncerty aj MDH Považská Veselka a Považanka.
V druhom dni Vyšehradských dní Galaprogram s monsterkoncertom z diel K. Pádivého, dirigujú
renomovaní dirigenti Galovec, Král, Hudec. V Gala programe, ktorý je aj 19. ročníkom Dychfestu
ZDHS 2011, ďalej 3 VDO, mažoretky MARIJA, Nadličanka, Maguranka, Fatranka, HS, Mrchane,
DH Trnkovjanka CZ ako hosť. Odovzdanie cien ZDHS a NOC. Podujatie bude mať svoju 3.
ročnú periodicitu v budúcnosti v stejnom, alebo podobnom termíne. V rámci podujatia prebehol aj
koncert VDO ZELPO v Púchove. Organizačne sa najviac angažoval DO ZUŠ PB a p. Marián
Belobrad s Mgr. Bróskom a PX Centrum PB s riaditeľkou p. Kardošovou, ktorá zabezpečila
potrebné zázemie pre súťaž, promenády a Galaprogram. Ozvučenie v sobotu PX Centrum DO
ZUŠ PB. V nedeľu MIKMIX Bošáca. Videozáznam zabezpečoval DO ZUŠ PB.
17.9.2011 – AS Novomestská nota 6. ročník – Nové mesto nad Váhom. – Predvedených
a ohodnotených celkom 18 súťažných prác v troch kategóriách. Festivalový orchester DH
Maguranka pod vedením Jozefa Baláža sa zhosti úlohy na výbornú a pripravil spolu s posilou
spevákov z DH Nadličanka vybrané skladby na dobrej úrovni. – Pripravujeme diplomy ocenenia,
zmluvy, vyplatenie cien a odmien. V závere celého podujatia vybavil riaditeľ festivalu a moderátor
Ing. Ivan Trchala, finančné prostriedky od mesta na vydanie notových materiálov zo súťaže, ako
zborník vybraných skladieb, aj pre potreby mesta a budúcej súťaže. Presunuté prostredie na
novom námestí prilákalo nadštandardný počet divákov. Súťaž sa konala aj ako Festival DH
okresu. Zúčastnili sa DH Bošáčanka, Bučkovanka, Vlčovanka, Lieskované, DH Trnkovjanka sa
nemohla s technických príčin zúčastniť a pohotovo ju nahradila DH Maguranka.
Od tejto doby nepretržite prebiehajú potrebné práce na vyúčtovaní poskytnutých Grantov od
MK, HF a príspevok NOC na jednotlivé akcie, ktoré sú prevažne až na veľkú akciu
Vyšehradských dní DH a Dychfestu a CSP uzatvorené a pripravené na odovzdanie.
Tiež súbežne sa pripravuje vydanie notových materiálov zo súťaže v zborníku a elektronickej
podobe. Ako mladá pomoc spolupracuje Jozef Križan, člen DO ZUŠ PB, ktorý pomáha
spracovávať a dokončovať party v programe Capella. Dokončenie by malo prebehnúť do konca
roka 2011. Na začiatku roka 2012 aj s so záznamom na CD odovzdaný dohodnutý počet
výtlačkov mestu Nové mesto a autorom vydávaných skladieb.
24.9.2011 – účasť na podujatí s názvom „KUKURIČŇÁK“ v Bánove na podporu podujatia.
Skvele pripravené podujatie s osobitnými nápadmi vystúpením MLDH Bánovčanka a novej
mladej nádejnej detskej DH ROSIČKA pod vedením Jozefa Kozára a okrem súborov iných
žánrov aj HS MRCHANE.
V závere, sa stále dokončujú vyúčtovania Grantov, prebehlo uhradenie ČLENSKÉHO CISM vo
výške 740 €, príprava na podanie žiadosti o DOTÁCIE MK pre rok 2011 s uzávierkou 1. kola do
30. 12. 2011 vo všetkých podprogramoch, podľa materiálov na nete.
Príprava zasadnutia PZDHS dňa 19.11. 2011 v P. Bystrici – organizácia a uskutočnenie na pôde
ZUŠ PB od 10:00 do 17:00 hod. podľa zaslaného programu s riešením najdôležitejších
problémov ZDHS výhľadovo na rok 2012, prípravu 20. ročníka Dychfestu v DK a ďalších
prioritných vecí konkrétne s postupným prenášaním zodpovednosti na poverených členov.
Doriešenie prevádzky internetovej stránky a zabezpečenie zodpovedného ADMINA a ľudí okolo.
Riešenie ponúknutej abdikácie predsedu a funkcie tajomníka – konkrétne. Plán odovzdania
funkcie a zámery činnosti ZDHS pre ďalšie roky s rekonštrukciou poverení členov
predstavenstva.

Považská Bystrica 18.11.2011
Materiál spracoval: Ján Jamriška – predseda ZDHS

