ZDRUŽENIE DYCHOVÝCH HUDIEB SLOVENSKA
Mudrochova 13
831 06 Bratislava
SLOVENSKO

Členom
Predstavenstva ZDHS
podľa adresára ( internet)

Vaša značka

Naša značka 01/09 – P ZDHS

Bratislava, 20. 03. 2009

Vec: Prvé zasadnutie 2009 P ZDHS - pozvánka
Pozývame Vás na prvé tohoročné zasadnutie P ZDHS, ktoré sa bude konať v zariadení HF
„Bellov dom", Omšenie 110 pri Trenč. Tepliciach.
v dňoch 4. a 5. apríla 2009 /So, Ne/
s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia, privítanie členov predstavenstva a prezentácia prítomných, – predseda
2. Zmeny programu, príspevky do rôzneho a schválenie programu – predseda
3. Plnenie úloh a uznesení z jarného zasadnutia predstavenstva ZDHS v Považskej Bystrici
26.4.2008 - predseda – kraje.
4. Hlavné podujatia ZDHS v roku 2009(Seminár mladých talentov Omšenie, Tvorivá dielňa NOC
Oravice, Dychfest 2009 D. Krupá, ZSDH), stav Internetovej stránky www.zdhs.sk – výročia
spolkov – Krajské súťaže MDH , Celoštátna súťaž MDH Lednické Rovne. spolupráca
s inštitúciami, AS ZDHS„ Novomestská nota“ 2009 – stav fin. zabezpečenia k realizácii - info –
predseda, manažér ZDHS, Ing. Belavý – Granty a situácia.
5. Príprava, plán a uskutočnenie krajských konferencií pred 8. konferenciou, ktorá sa bude konať
27.3.2010 v sále ZUŠ v Považskej Bystrici. – predsedovia krajov, Predseda. ,, 0
6. Ocenenia P ZDHS v roku 2009 – návrhy (Ceny ZDHS, NOC, Cena HF KP a iné zreteľa hodné návrhy od krajov. Pozor! Príprava a podanie návrhov pre odmeny NOC (pocty, MDGL, listy a i.)
je potrebné pripraviť na celý rok dopredu a odovzdať na NOC. Nenahlásené nebudú môcť byť
realizované – ide o nový postup GR NOC. – Prosím zodpovedne pripraviť.!!! 7. Zahraničné aktivity ZDHS, Aktivity CISM na Slovensku a v Európe, iné informácie o dianí DH,
v rozhlase a p.. Potrebné informácie o autoroch a SOZA, - čestný predseda.
8. Stav členskej základne k 31.3.2009 – noví členovia a, plnenie povinnosti, členské príspevky –
návrhy na zrušenia registrácie – konečné riešenie situácie. Elektronické evidenčné karty
a evidencia na krajoch, výmena informácii s ústredím a pod. Súčasné možnosti ekonomiky
ZDHS, záväzky a pohľadávky ZDHS. Prehľad príjmov a výdajov za rok 2008, uzávierka
k 31.12.2008. Informácia o vyúčtovaní Grantov poskytnutých MK a HF na akcie ZDHS v roku
2009, Finančné podiely spoluorganizátorov podujatí. Dve percentá z daní daňovníkov,
informácie, o výške a cielených výdavkov spolkom, Zmluva o reklame a využitie takto získaných
financií. Vyúčtovanie hotovosti – seminár Omšenie. Informácie - predseda, manažér. Informácie
a hotovostné vyplatenie podielu z členských príspevkov pre krajské predstavenstvá formou
výdavkových dokladov na pokladnicu. Poučenie o vyúčtovaní.
9. Funkcia tajomníka ZDHS, riešenie súčasnej patovej situácie. Možné spôsoby a návrhy v súlade
so stanovami. – Informácia predsedu KK, vyjadrenie tajomníčky a predsedu.
10. Stručné informácie predsedov krajov k činnosti za obdobie od zasadnutia 2008 a hlavne
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pripravované pre rok 2009 – doplňujúce údaje pre kalendár podujatí. Informácie o problémoch
a plnení Zámerov činnosti a možné termíny krajských konferencií.
Predsedovia krajov
odovzdajú, stručné a podstatné záznamy z informácie písomne, alebo na záznamovom médiu
do správy zo zasadnutia, ako aj menovité návrhy na odmeny, požiadavky a prípadné návrhy pre
ústredie.
11. Zámery činnosti – do konferencie 2010 – stav a akcie na plnenie. – Rozbor a Informácie
o napĺňaní. – predstavenstvo
12. Rôzne - návrhy do rôzneho sa podávajú ústne, alebo stručne písomne pri otvorení zasadnutia.
Predsedovia ZDHS krajov prinesú na zasadnutie:
a) Disketu (alebo USB kľuč) na zaznamenanie ev potrebných údajov a materiálov
zasadnutia, zmien a poskytnutie nových, obojstranná výmena.
b) Krátky prehľad známych hlavných akcií a výročí konaných v krajoch písomne, alebo
na médiu, pre evidenciu na ústredí. Ďalšie návrhy a pripomienky pre činnosť ZDHS.
Požiadavky na ústredie, ako je uvedené vyššie.
Časový rozvrh zasadnutia P ZDHS:
4.4.09 /So/ - 11 – 12:00 príchod do Bellovho domu, ubytovanie,
12 – 12:30 obed.
13:00 – 24:00 – rokovanie a závery (večera 18:00 – 19:00)
5.4.09 /Ne/ - 07:30 – 08:00 raňajky,
08:00 odchod zo zasadnutia.
ZDHS hradí účastníkom preukázané výdavky cestovného hromadnou dopravou vlak,
nevyhnutné ležadlá, či lôžko, autobus a poskytne bezplatne stravu a nocľah.
Pri ceste vlastným motorovým vozidlom uhradí ZDHS iba náklady vynaložené na spotrebu
pohonných hmôt, ak bude vozidlo obsadené najmenej 1 plus 2 osobami; ak bude obsadenie
nižšie, prislúchajú vlastníkovi vozidla náhrady ako pri ceste hromadným dopravným prostriedkom,
alebo po dohode a možnostiach ZDHS.
Osobná účasť každého člena P ZDHS je nutná. V osobitných prípadoch neúčasti predsedov
krajov sa predpokladá účasť povereného zodpovedného zástupcu u ostatných ospravedlnenie
a informácia do 2.4.2009 na telefón, alebo mail predsedu. Do 2.4 je potrebná aj predbežná informácia
o nocľahu.
Prílohy:
1) Výročia spolkov a jednotlivcov v roku 2009 – prehľad.
2) Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva ZDHS z 26.4.2008 v Považskej Bystrici.

Zostávame s pozdravom

Ján Jamriška
predseda

Ľubica Jamrišková
tajomníčka ZDHS

Telefón: +421(0)42/4321 264
Mobil: +421(0)905225907
E-mail: zdhs@zdhs.sk
Web: www.zdhs.sk

IČO: 598828
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
pobočka Bratislava - mesto
bežný účet 69432012/0200
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ZÁZNAM 1/09
zo zasadnutia Predstavenstva ZDHS v Omšení v dňoch 4-5.4.2009
I - ÚČASŤ ČLENOV NA ZASADNUTÍ
Zasadnutie členov bolo zvolané pozvánkou č. 02/07 a boli naň pozvaní všetci jeho členovia v počte
16, v tom: s hlasom rozhodujúcim 13 členov, s hlasom poradným 3 členovia a 2 hostia (Ing. Peter Belavý zahraničné granty, Ing. Daniel Koleják – spolupráca osobitne vzniknutého spolku - informácia Dychfest 08)
Prítomní boli: 7 členov s hlasom rozhodujúcim (Ján Jamriška, Jozef Baláž, Tibor Theis, Jozef Kohút,
Vratislav Skaličan, Miloš Viselka, Miroslav Polčík) a 2 členovia s hlasom poradným (Mgr. Adam Hudec, Ing.
P. Špaček). P ZDHS bolo uznášania schopné (prítomných 7 z 13 členov).
Ospravedlnili sa 5 členovia: Mgr. Peter Apolen, Jozef Král, Pavol Šiansky, Mgr. Ján Marhulík, Mgr.
Miroslava Sandterová. Nepozývaný čest. člen: Peter Kopunič zo zdravotných dôvodov. Neospravedlnený :
1 člen - Ľubica Jamrišková.
II - STRUČNE O PRIEBEHU ROKOVANIA
Dňa 4.4.2009 rokovanie P ZDHS otvoril a viedol predseda ZDHS Ján Jamriška. Rokovanie začalo o
13.30 hodine a prerokovali sa podľa pozvánky všetky body.
K bodu 3 programu: Kontrola plnenia uznesení zasadnutia z 26.4.2008 v Považskej Bystrici –
predseda J. Jamriška. Podal informácie o realizovaných akciách v r.2008 – Dychfest, Seminár k 100-ročnici
K. Pádivého, seminár skladateľov. Plnenie zámerov činnosti – čiastočne plnené, pokračuje sa v plnení:
aktualizácia databázy spolkov, štruktúra ocenení a odmien, daňové povinnosti spolkov – metodika vydaná
ZDHS, spolupráca so zahraničím, školenie na počítačový program Capella, školenie dirigentov
mládežníckych orchestrov, Novomestská nota – súťaž vyhlásená, reedícia hlasovej výchovy – v súčasnosti
sa nebude realizovať, encyklopédia DH – podaný grant na MF, Združenie skladateľov dychovej hudby –
založené.
K bodu 4 programu: Podujatia združenia na rok 2009: Seminár mladých talentov Omšenie, Tvorivá
dielňa NOC Oravice, Dychfest 2009 D. Krupá, Celoštátna súťaž MDH Lednické Rovne, Novomestská nota.
Financovanie zabezpečované z grantov MK, HF (predseda), príspevkov obcí v miestach konania, výberu
členského. Granty z MF, VF, nadácií SPP a CEF (Belavý) – doteraz nepodporené, treba doriešiť
komunikáciu s grantovými komisiami a podporu projektov. Nová internetová stránka je vo výrobe,
predpokladané spustenie – máj 2009.
K bodu 5 programu: príprava krajských konferencií – nájsť vhodný spôsob a termín konania,
spájať napr. s festivalmi, súťažami a pod. Výsledkom konferencií majú byť nové orgány krajov, návrhy
na zmeny stanov, programu celoslovenskej konferencie, členov predstavenstva ZDHS.
K bodu 6 programu: návrh na cenu HF – K. Pádivého, pomerov hlasov 7/0/0 - Mgr. A. Hudec za
cyklus 7 koncertov pre sólové dychové nástroje a prínos tohto cyklu v kontexte slovenskej a európskej
dychovej hudby. Náhradný kandidát na cenu K. Pádivého, pomerom hlasov 7/0/0 – DO ZUŠ Považská
Bystrica alebo jeho dirigent M. Bróska. Cena ZDHS pomerom hlasov 7/0/0 p. Miloš Viselka, p. Miroslav
Polčík, DO Supranka Ružomberok. Cena NOC G. Licharda - pomerov hlasov 7/0/0 DDH Hradišťanka.
Pocta NOC, navrhnutí – Mgr. M. Galovec, Ing. J. Baláž st., Pavol Kedro, Ladislav Rojko, Imrich Kummer,
Alena Agricolová, Marián Chlpek, DH Chynorianka, Svätojurská kapela.
K bodu 7 programu: Informácie podal čestný predseda ZDHS Adam Hudec. Podal informáciu
o uskutočnených (2008) a plánovaných (2009) aktivitách v Európe. Z príspevku sa vyberá: 2.-4.5.2008
9.ME Ensched (Hol.), profitrieda 1. Křídlovanka (CZ), 2. Maguranka, 30.-31.5.2008 Viedeň, zúčastnený
VDO Podbrezová (3 zvláštne ceny), 20.-21.6.2008 Rybnik (PL), mládežnícky orchester Hradišťanka, 2.
miesto (cena saxofón), 4.10.2008 Birkfeld (D) – workshop o slov. dych. Hudbe A. Hudec+domáci orchester.
Z pripravovaných podujatí (2009): 4.5.2009 Riva del Grande (Tal.), stretnutie CISM – téma Úlohy
a oprávnenia medzinárodnej organizácie, 3.-6.9.2009 Moskva, Kongres CISM – téma vypísanie súťaží na
roky 2010-11 v najvyššej triede, 26.-28.6.2009 10. ME Praha, neprihlásený žiadny orchester zo Slovenska.
Žiada sa poskytovať podklady pre tvorbu relácie „Kapela hraj“.
K bodu 8 programu: Referoval predseda ZDHS zo o stave členskej základne, o príjmoch za rok
2008 a ich použití. Všetky dotácie boli vyúčtované, združenie je oprávnené čerpať prostriedky z grantov na
r.2009. 2%-percentné príspevky dane z príjmu získané jednotlivými spolkami na účet ZDHS sú
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poskytované týmto spolkom ako príspevok ZDHS na činnosť takmer v plnej výške. Podiely pre kraje
z vybraných členských príspevkov poskytnuté predsedom krajov. Spolky, ktoré nemajú splnené povinnosti
budú vyzvané k splneniu povinnosti. Spolky ktoré si povinnosti nesplnia k stanovenému termínu, budú
vylúčené.
K bodu 9 programu: Predstavenstvo pomerom hlasov 7/0/0 odvoláva Ľubicu Jamriškovú z funkcie
tajomníka ZDHS. Dôvod – neplnenie povinností, nezúčastňovanie na činnosti združenia. Predseda
kontrolnej komisie P. Špaček je poverený vypracovať a zaslať list o odvolaní a vyzývajúci k odovzdaniu
funkcie a všetkých dokumentov ktoré sú v držaní Ľ. Jamriškovej.
K bodu 10 programu: zúčastnení predsedovia krajov informovali o dianí v krajoch – pripravovaných
festivaloch, nahrávkach CD, vzniku nových kapiel, záujme mládeže o dychové nástroje. Bratislavský kraj
pošle informáciu písomne.
K bodu 11 programu: obsiahnuté v bode 3.
K bodu 12 programu: Boli prerokované, aktuálne pripomienky členov. Pomerom hlasov 7/0/0 sa
schvaľuje, že sa združenie vracia k používaniu pôvodného loga z r. 1990. Na základe pripomienky p.
Theisa o možnosti súťaží tzv. stredných dychových orchestrov, ako kategórie, ktorá zatiaľ nie je v tomto
systéme obsiahnutá, predstavenstvo bude iniciovať prostredníctvom poradného zboru NOC riešenie tejto
problematiky.
Rokovanie P ZDHS skončilo 4.4.2009 o 23:00 hod., 5.4.2009 sa nerokovalo.
III - PRIJATÉ UZNESENIA
UZNESENIE č. 1: aktualizovať databázu údajov o spolkoch z dôvodu prípravy novej
internetovej stránky.
Z: predsedovia krajov
T: 30.4.2009
UZNESENIE č. 2: zaslať výzvu spolkom s nesplnenými členskými povinnosťami do r.2009
a predošlé roky do 15.4.2009 predsedami krajov. Zrušiť členstvo spolkom ktoré si nesplnia povinnosti
k dátumu stanovenému vo výzve predsedov krajov a ev. P. ZDHS po 30.4.2009.
Z: výzva - oslovenie spolkov – predsedovia krajov T: 15.4.2009
Z: zrušenie členstva – poverený Predseda ZDHS T: po 30.4.2009
UZNESENIE č. 3: Zabezpečenie prípravy pracovného seminára ZDHS, Tvorivej dielne NOC
a Dychfestu 2009 D. Krupá vrátane materiálneho zabezpečenia a Grantov.
Z: Predseda, NOC, Belavý
T: apríl - december 2009
UZNESENIE č. 4: zabezpečiť podporu grantov Združenia na celoštátnej úrovni (MF, MK, VF –
tzv. loobing), regionálnej úrovni (VÚC). Sústrediť sa na nosné projekty, aby boli zrejmé priority
a neznižovala sa šanca pre získanie finančných prostriedkov.
Z: celé predstavenstvo
T: na trvalo
UZNESENIE č. 5: dopracovať správu o činnosti za r.2008, predložiť kontrolnej komisii.
Z: predseda
T: mesiac po odovzdaní materiálov
tajomníčky ZDHS
UZNESENIE č. 6: schválenie návrhov na udelenie cien HF, ZDHS, NC popísaných kapitole II.
Priebeh rokovania (k bodu 7 programu)
UZNESENIE č. 7: odvolanie z funkcie tajomníčky ZDHS Ľ. Jamriškovej popísané v kapitole II.
Priebeh rokovania (k bodu 9 programu)
UZNESENIE č. 8: vypracovať odvolací list tajomníčky ZDHS Ľ. Jamriškovej, obsahujúci výzvu
k odovzdaniu funkcie.
Z: predseda kontrolnej komisie
T: 15.4.2009
Omšenie 4.4.2009
Zaznamenal: Peter Belavý
Príloha: Doplnenie správy info p. Hudec
Za P ZDHS : Ján Jamriška
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Príloha 1.
Doplnenie správy ČP A. Hudeca vo svojich informáciách.
Domáce akcie
2008
16.-17.8.2008 Dychfest Orava, seminár 100-ročnica narodenia K. Pádivého,
17.8.2008 Dychovky v Preši, víťaz Hodrušanka
30.8.2008 100-ročnica narodenia K. Pádivého, seminár a festival D. Cerekev, rodisko K. Pádivého
13.-14.9.2008 Pádivého Trenčín, súťaž – DOM Košice – 3 ocenenia, Bánovčanka – cena za spev,
orchester Hornonitrie (Hradište, Bojnice) – cena za inštrumentálny výkon
8.10.2008 Ceny SOZA – J.Baláž po 11krát
2009
25.1.2009 založenie Združenia skladateľov dychovej hudby, N. Mesto n/Váhom
23.-24.5.2009 Nahrávka CD Podbrezová
27.5.2009 valné zhromaždenie SOZA
22.8.2009 festival Kanianka
29.-30.8.2009 Dychfest D. Krupá
19.9.2009 Novomestská nota

Zahraničné akcie
2008
2.-4.5.2008 9.ME Ensched (Hol.), profitrieda 1. Křídlovanka (CZ), 2. Maguranka
30.-31.5.2008 Viedeň, zúčastnený VDO Podbrezová (3 zvláštne ceny)
20.-21.6.2008 Rybnik (PL), mládežnícky orchester Hradišťanka, 2. miesto (cena saxofón)
10.-11.2008 Hodonín, Zlatá krídlovka, víťaz Stráňanka (6-7 hráčov zo Slovenska), zúčastnená
Nedanovčianka
4.10.2008 Birkfeld (D) – workshop o slov. dych. Hudbe A. Hudec+domáci orchester
4.10.2008 Ried, Rakúsko, stretnutie delegátov CISM (Slovensko ospravedlnené, vylúčení neplatiči –
Poľsko, Chorvátsko, Bulharsko),
2009
4.5.2009 Riva del Grande (Tal.), stretnutie CISM – téma Úlohy a oprávnenia medzinárodnej
organizácie
8.-10.5.2009 Trosingen (D), Dirigovanie orchestra v teórii a praxi
17.-19.6.2009 Schladming (A), súťaž mládežníckych orchestrov v najvyšších kategóriách
3.-6.9.2009 Moskva, Kongres CISM – téma vypísanie súťaží na roky 2010-11 v najvyššej triede
5.-6.6.2009 Viedeň, zúčastňuje sa Kremnica
13.-14.6.2009 Lednické Rovne
19.-21.6.2009 Rybnik (PL), zúčastňuje sa Bánovčanka
26.-28.6.2009 10. ME Praha, neprihlásený žiadny orchester zo Slovenska
15.-17.10.2009 festival veľkých orchestrov Ostrava
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