ZDRUŽENIE DYCHOVÝCH HUDIEB SLOVENSKA
Mudrochova 13
831 06 Bratislava
SLOVENSKO
Členom
Predstavenstva ZDHS
podľa adresára ( internet)

Vaša značka

Naša značka 01/13 – P ZDHS

Bratislava, 4. 01. 2013

Vec: Zasadnutie P ZDHS - pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie P ZDHS, ktoré sa bude po vopred dohodnutom termíne
konať opäť v priestoroch ZUŠ P. Bystrica Štefánikova 2 – prízemie.
19. januára 2013/So/
s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia, privítanie členov predstavenstva a prezentácia prítomných, p.ZDHS.
2. Zmeny programu, príspevky do rôzneho a schválenie programu – p.ZDHS.
3. Prehľad a plnenie úloh od posledného zasadnutia 21.apríla 2012 v P. Bystrici do súčasnosti
predsedu, tajomníka ZDHS a členov predstavenstva – predpokladá sa konkrétna krátka
informácia, hlavných úloh, pre šetrenie časom. – riadi predseda.
4. Hlavné plánované podujatia ZDHS do konca roka 2013 konkrétne poverenia jednotlivými
osobnosťami predstavenstva a stanovenie potrebného rozsahu, vrátane informácií
súčasného začínajúceho stavu a prípravy zabezpečenia jednotlivých úloh. – ďalšie možnosti
finančného zabezpečenia prípravy k realizácii – výročia spolkov – Dychfest ZDHS 2013 –
21. ročník – Kanianka./Bojnice/...... Metodická pomoc mládeži, tvorivá dielňa mladých
talentov. /základná informácia o zámere/ - ostatné krajské súťaže MDH, Košický,
Banskobystrický, Trnavský, Nitriansky kraj... Konali sa v Trenčianskom, Žilinskom,
Bratislavskom, Prešovskom kraji a CSP MDH Lednické Rovne /jún. 22 - 23/, krajské súťaže
MLDH – v roku 2013 a CSP MLDH 2014 (asi máj-jún) /D. Súča, alebo inde/ a taktiež krajské
súťaže VDO v 2013 -2014 pre CSP – Vyšehradské dni 2014. – Považská Bystrica / zámery
a info/. Výber povinných skladieb
5. Internetová stránka – informácia o súčasnom stave, vývoji do budúcnosti a požiadavkách
na plnú funkčnosť s potrebnými prepojeniami, doriešenie administrácie, úpravách,
informátoroch Ako vylepšiť zainteresovanosť spolkov a členov na osobnom využívaní
vstupu do sekcií na základe ID a hesla. Doriešenie Informácia o INFO ZDHS a jeho
internetovej podobe - súčasný stav. Koordinácia prispievateľov na www.zdhs.sk
6. Elektronický archív a vydávanie notových materiálov z autorských súťaží ZDHS formou
zborníkov - pokračovanie. Akcia ZDHS – Update a multilicencie Programu Capella 2007 –
informácia a zahájenie náboru záujemcov – informuje Jamriška.
7. Ocenenia P ZDHS v roku 2013 – návrhy a rozhodnutia. Návrhy na odmeny a komplexné
riešenia do konca roku 2013 – kompletne: Cena HF K. Pádivého pre rok 2013, Cena ZDHS,
Medaila D. G. Licharda NOC Pocty NOC a iné zreteľa hodné – nové návrhy - od krajov
a členov PZDHS). Schválenie návrhov. – P ZDHS.
8. Zahraničné aktivity ZDHS, Aktivity CISM na Slovensku a v Európe, iné informácie o dianí
DH, v rozhlase, SOZA, osobné aktivity ČP a p. - čestný predseda.
IČO: 598828
Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka
pobočka Bratislava – mesto
bežný účet 69432012/0200
Telefón: +421(0)42/4321 264
Mobil: +421(0)905225907
E-mail: zdhs@zdhs.sk
Web: www.zdhs.sk

-29. Súčasný stav členskej základne k 01.01.2013 - plnenie povinnosti, členské príspevky –
konkrétne návrhy krajov a sekretariátu na úplné zlepšenie stavu a súčasnej situácie –
návrhy opatrenia a uznesenia. – tajomník a celé P ZDHS
10. Doriešenie a dokončenie zmien na postoch štatutárnych orgánov, aj zmeny sídla ZDHS,
dokončenie odovzdania funkcie tajomníka vrátane archívnych materiálov. Potrebné úlohy
a návrhy na rekonštrukciu predstavenstva v zmysle stanov, s konkrétnym stanovením
náplne práce, ev. riešenie postov podpredsedov a referentov. Riešenia zabezpečenia
plánovaných akcií, s konkrétnou zodpovednosťou funkcionárov predstavenstva.
11. Spolupráca, možné zdroje podpory, spôsoby komunikácie, osobnej spolupráce a podpora
tvorby programov a riešenie aj možného členstva, či čestného členstva v ZDHS /ako majú
VH/ a dohoda o spolupráci s internetovým rádiom radio-dychovka.sk. /radiooddychovka/
12. Stručné prípadné informácie a návrhy členov predstavenstva podľa poverenia najmä
k ďalšej činnosti a úloh v roku 2013.
13. Rôzne - návrhy do rôzneho sa podávajú ústne, alebo stručne písomne pri otvorení
zasadnutia.
Členovia P ZDHS podľa svojho poverenia prinesú na zasadnutie:
a) Písomne a tiež pokiaľ sa dá na médiu stručný prehľad svojej činnosti od
minulého zasadnutia pre dokumentáciu a štatistiku. Tiež krátky prehľad návrhov
a pripomienok pre činnosť ZDHS. Požiadavky vzájomne na seba a na ústredie.
Plánovaný časový rozvrh zasadnutia P ZDHS:
19.01.2013 /So/ 09, 30 - 10,15 príchod do ZUŠ P. Bystrica (z otvoreného dvora školy)
- 10,15 – 13,00 - rokovanie
- 13,00 – 13,30 obed /reštaurácia vedľa školy/.
- 13,45 – 17,00 – ostatné rokovania hlavných bodov a závery
- 17,10 – záver a odchod
Pri konštruktívnom rokovaní je možný koniec aj skôr.
ZDHS uhradí účastníkom podľa dohody náklady na cestovné hromadnou dopravou /os.
vlak, R 2,tr.nad 100 km, autobus/ a poskytne bezplatne obed a občerstvenie – káva, minerálka/
Pri ceste vlastným motorovým vozidlom uhradí ZDHS náklady na PHL po dohode na
mieste, ak bude vozidlo obsadené najmenej 1 plus 2 osobami.
Osobná účasť každého člena P ZDHS je nutná. V osobitných prípadoch neúčasti
predsedov krajov sa predpokladá účasť zástupcu kraja – člena KP ZDHS. U ostatných členov
ospravedlnenie a nutná informácia o účasti pre zabezpečenie stravy do 17.01.2013 na telefón
tajomníka 0905 225 907, alebo E-maily tajomníka jaja.zdhs@pobox.sk , zdhs@zdhs.sk ,
tajomnik@zdhs.sk
Poprosím členov predstavenstva o kreatívne a konštruktívne návrhy a riešenia, ktoré môžu
byť splnené a ktoré aj sami budú plniť v rámci akcií a úloh v roku 2013.
Termín zasadnutia predstavenstva bol navrhnutý, ako jeden z dvoch už v minulom roku pre
dlhodobejšie onemocnenie tajomníka, neboli hlásené zatiaľ žiadne ospravedlnenia členov, takže
predpokladáme účasť členov v počte tvoriacom schopnosť sa uznášať a rozhodovať, aby
nemuselo byť ev. odložené.
Prílohy:
1) Orientačný prehľad Výročí spolkov a jednotlivcov v roku 2013 – na doplnenie návrhov.
Zostávame s pozdravom

Mgr. art. Jozef Baláž v.r.
predseda ZDHS

Ján Jamriška
tajomník ZDHS

ZÁZNAM 1/13
zo zasadnutia Predstavenstva ZDHS v Považskej Bystrici 19.01.2013
I - ÚČASŤ ČLENOV NA ZASADNUTÍ
Zasadnutie členov bolo zvolané pozvánkou č. 01/13 a boli naň pozvaní všetci jeho členovia v
počte 16, z toho: s hlasom rozhodujúcim 14 členov, s hlasom poradným 2 členovia, predseda kontrolnej
komisie a 1 hosť.
Prítomní boli: 10 členovia s hlasom rozhodujúcim (Ján Jamriška, Mgr. Art. Jozef Baláž, Daniel
Koleják, Miroslav Polčík, Tibor Theis, Vratislav Skaličan, Ing. Jan Paulína, Vladimír Pavlovič Marián
Belobrad - zástupca TN kraj), Pavel Špaček – zástupca BA kraj), 1 člen s hlasom poradným (Ing.
Trchala Ivan ), hostia (Mária Michálková – redaktorka INFO, Michal Bróska –riad. ZUŠ), P ZDHS bolo
uznášania schopné (prítomných 10 z 15 členov).
Nezúčastnili sa členovia: Mgr. Mirka Záhumenská – BA – ospr.- pred pôrodom /zast. Špaček/ ,
Juraj Luky /BB/ – ospravedlnil sa, Jozef Král /PPZDHS/ – ospravedlnenie, Marián Vlado /PZDHS/ –
ospravedlnenie – rodina, Mgr. Ján Marhulík /PE/ – ospravedlnenie a abdikácia..
II - STRUČNE O PRIEBEHU ROKOVANIA
Dňa 19.01.2013 rokovanie P ZDHS otvoril a viedol predseda ZDHS Mgr. Jozef Baláž.
Rokovanie začalo o 10:20 hodine v priestoroch ZUŠ Považská Bystrica.
K bodu 2 programu: Program bol schválený bez zmien.
K bodu 3 programu: k bodu 3 referoval J. Jamriška – J. Baláž, uviedol príklady, neplnenia
povinností a lajdáckosť... členské. – Nie je zatiaľ zápisnica z voľby predsedu TN kraja – otvorený
problém predsedu po zvolení p. Baláža za predsedu ZDHS. Debata ku grantom... Info TN – kraj Granty
o problémoch Jamriška.
K bodu 4 programu: Boli predstavené možnosti finančného zabezpečenia a predstavy o
realizácii plánovaných podujatí v roku 2013. Úlohy pre rok 2013 – p. Špaček informoval 6.7. aj
medzinárodný seminár vo Vištuku – organizuje.., Dychfest – Bojnice , Baláž 15. 6. TVD mladých
skladateľov a textárov 1-6.7.2013 pod vedením J. Jamrišku v Omšení, Cielená metodická pomoc...
chystá sa a organizuje Baláž – Skaličan. August ..2013. AS ZDHS a ZSDH „Novomestská nota 2013 –
7.ročník – 21.9.2013 – Nové Mesto – riaditeľ Ivan Trchala. Pomoc prisľúbenie od MK. – treba sa
ozývať a tlačiť.... Zistenie jak je to s krajskými súťažami detských a mládežníckych dychových hudieb
a grantmi.... /konkrétny kalendár a dohoda na krajských súťažiach – dať do uznesenia – nejaký
poriadok v tom treba/. Zatraktívnenie celoštátnych súťaží... Informácia už pred súťažou.
K bodu 5 programu: Internetová stránka.. riešenie úloha dlhodobá.. aj krajskí predsedovia
sa musia zapojiť.... Návrh ... Nápady.... na vylepšenie.... Informovanosť.... vyskakovacie okná…..
Konštatovaná bola spokojnosť so stavom internetovej stránky ZDHS, treba však rozbehnúť
prispievateľov a vyzývať spolky na samostatné pravidelné prispievanie i formou prepojenia na vlastné
stránky linkom a prispievanie na FB ZDHS cez adminov. Anna Brezániová, Majka Michálková.
Administrátor okrem bežnej agendy bude s výrobcom stránky riešiť prepojenie na novo zriadený účet
na FB. Prebehli niektoré rozšírenia na stránke o prehľad odmien a hlavne nová oddiel Video, zásluhou
hlavne p. Hudeca a Jamrišku. Plánované je aj pridanie videí z Autorských súťaží ZDHS p. Balážom.
K bodu 6 programu: Informácia o Elektronickom archíve a jeho spustení a funkčnosti,
vydávanie zborníkov, nábor a zahájenie zadováženia multilicencie Capella 2007 – nábor. Internet
a ostatné. Dokončenie zborníkov 10 a 9. /splnené 27.1.13/ a ďalej zborníkov 8 a 7. – splniť do
1.5.2013. - Jamriška
K bodu 7 programu: návrhy na ocenenia v r. 2013: cena HF – K. Pádivého – Ikov Kopáčik hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg – Partizánske – edukatívna literatúra k jubileu 70. rokov. Medaila
D. G. Licharda NOC – Rudolf Cíferský – jubileu 90 rokov - Modra a VH ASR – jubileum 60. rokov vzniku
– metodická a osvetová činnosť pre DH. Pocta NOC – Tibor Theis k 50, Zachar Vladimír, k 80, Kohút
Jozef k 70, Skaličan Vraťo, Daniel Koleják 50, Ollary Aladár, DH Chabovienka, DH Tučianka, MDSO
L. Mikuláš, Jozef Podracký , 65, Handlová k 100. ročnici.. Mgr. Miroslav Žákovič, Pilný Titus k 80
Ceny ZDHS pre rok 2013 Jednotlivec – Jozef Kozár – aktívna výchova mladej generácie, a udržiavanie
a rozvoj tradícií v Nitrianskom kraji. Kolektív – obec Dolná Súča – dlhodobá podpora a rozvoj dychovej
hudby v Trenčianskom kraji, organizácia CSP detských a mládežníckych DH.

K bodu 8 programu: Zahraničné aktivity – neprítomný ČP Adam Hudec – informáciu dodal
písomne – prečítal a zaradil do programu Jozef Baláž. Urobiť výpis z materiálov. Rakúsky festival DH
a s ním spojené stretnutie delegátov CISM. Orchester sa zatiaľ nepozýva. Ostrava medzinárodný
festival - DO Hornonitrie..... /Dodanie, možnosť zahraničného festivalu MLDH Zrenjanin. – Rybnik..../
Ostatné aktivity, Rádio oddychovka – Kultúrno-sociálny fond SOZA na podporu aktivít a autorskej
súťaže.
K bodu 9 programu: Konštatované bolo neplnenie povinností zo strany spolkov – neplatenie
odvodov členských príspevkov, ešte aj za minulé roky. Pre dosiahnutie zlepšenia vo výbere členského,
v prvom polroku. 2013 bude všetkým spolkom, ktoré uhradili i neuhradili zaslaná výzva/výmer so
základnými informáciami. Členom, ktorí majú nedoplatky na členskom z viacerých predchádzajúcich
období, bude zaslaný osobitný list. List vypracuje Predseda tajomník ZDHS a rozošle. priamo spolkom
s informáciou aj predsedom jednotlivých krajov.
K bodu 10 programu: Pokračovanie v riešení situácie funkcie nového tajomníka ZDHS
a odovzdanie funkcie súčasným tajomníkom s uvedením všetkých potrebných zmien na MV v banke
a na ŠU SR s informáciou o zmenách na ostatných inštitúciách MK, HF, novej pečiatky ZDHS 2x a pod.
ukončiť aj s prevzatím funkcie a materiálu od J. Jamrišku do 30.9.2013. Zainteresovaní na tejto činnosti
sú: predseda J. Baláž, tajomník J. Jamriška, predseda KK P. Špaček a nový nastupujúci tajomník po
dohode. Finančné vyúčtovanie poskytnutých grantov MK HF a iných potrebných prípadov platieb ZDHS
ukončiť do tohto termínu ešte tajomníkom J. Jamriškom a predsedom J. Balážom.
K bodu 10 programu: Predseda ZDHS J. Jamriška predložil návrh úloh a okruhov činností , ktorými je
potrebné sa zaoberať písomne – Príloha č. 2.
K bodu 11 programu:
V tomto bode boli prerokované možnosti programu a pomoci
internetovému rádiu Oddychovka, prostredníctvom kultúrno-sociálnemu fondu SOZA a iných grantových
možností. Možnosť vypracovania Dohody o spolupráci zo strany ZDHS, ZSDH a rádia.
K bodu 12 programu: V tomto bode neboli prerokované žiadne okruhy otázok, pripomienky
alebo návrhy, ktoré by neboli zapracované do predchádzajúcich bodov.
K bodu 13 programu: K bodu rôzne neboli zo strany účastníkov podané žiadne zmeny, alebo
návrhy na prerokovanie. Ostatné boli zapracované do jednotlivých bodov zápisnice.
Rokovanie P ZDHS skončilo 19.11.2011 o 16:30 hod.

III - PRIJATÉ UZNESENIA
UZNESENIE č. 1: Berie sa na vedomie správa o činnosti od minulého zasadnutia prednesená
predložená predsedom ZDHS J. Balážom.
UZNESENIE č. 2: Schvaľujú sa hlavné podujatia v činnosti ZDHS pre rok 2013 popísané v bode 4.
UZNESENIE č. 3: Ustanovuje sa doriešenie administrátora internetovej stránky ZDHS, vrátane
zostavenia tímu prispievateľov na www.zdhs.sk. v jednotlivých krajoch spolupracovníkov prispievateľov
stránky Úlohou všetkých členov ZDHS je poskytnúť administrátorovi stránky aktívnu súčinnosť.
UZNESENIE č. 4: Na návrh Predsedu, Čestného predsedu, Tajomníka, Predsedu KK, administrátor
z internetovej stránky vždy vymaže: príspevky dehonestujúce prácu a poslanie ZDHS, príspevky
vybočujúce z medzí slušného správania, anonymné príspevky (príspevky bez skutočného mena
prispievateľa – označené iba prezývkou), reklamné inzeráty nečlenov ZDHS (členovia ZDHS umiestňujú
svoje ponuky v sekcii Burza. Toto je prenesené trvalé uznesenie z minulého zasadnutia.
Z: administrátor
T: trvalo
UZNESENIE č. 5: Dokončenie a rozbehnutie el. archívu sa stanovuje do doby odovzdania funkcie
tajomníka 30.9.2013. Priebežné doplňovanie notového archívu ZDHS vždy po vyjdení, či získaní nových
zborníkov, alebo notových materiálov v listinnej podobe.
UZNESENIE č. 6: Schvaľujú sa návrhy na ocenenia HF, NOC, ZDHS popísané v bode 7 programu.
UZNESENIE č. 7: Berie sa na vedomie informácia ČP ZDHS Mgr. A. Hudeca o zahraničných aktivitách
a dianí v CISM.
UZNESENIE č. 8: Prípravu a výber súťažných prác na 7. ročník AS ZDHS 2013 „ Novomestská nota
ukončiť do 20. mája 2012 aj s prípravou materiálov pre súťažný orchester
Z: Výberová komisia
T: 20.05. 2013
UZNESENIE č. 9: Rozoslať informáciu príp. výmer k plateniu členských príspevkov, jednotlivým
spolkom. Rozoslať list členom, ktorí majú nedoplatky na členskom z predchádzajúcich období.
Z: tajomník ZDHS
T: prvý polrok 2013
UZNESENIE č. 11: Predstavenstvo ZDHS vo svojej kompetencii dorieši nedostatky v obsadení a práce
dotknutých krajských predstavenstiev a funkcie nového tajomníka ZDHS.
Z: P ZDHS
T: 30.09.2013
UZNESENIE č. 12: Predstavenstvo ZDHS predlžuje činnosť komisie vymenovanej za účelom
odovzdania/prevzatia funkcie predsedu a tajomníka v zložení: P. Špaček (P KK), I. Trchala (člen KK), J.
Paulina, J. Baláž, J. Jamriška. do 30.9.2013.
UZNESENIE č. 13: Komisia dopracuje plán riešenia týchto problémov. .
Z: P. Špaček
T: 15.06.2013

Prílohy:
1. Správa ČP Mgr. A Hudeca prednesaná na zasadnutí.
2. Úlohy pre rok 2013

Považská Bystrica 19.01.2013
Zaznamenal: Ján Jamriška

Za P ZDHS : Ján Jamriška

