ZDRUŽENIE DYCHOVÝCH HUDIEB SLOVENSKA
Mudrochova 13
831 06 Bratislava
SLOVENSKO
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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, – predseda
2. Zmeny programu, príspevky do rôzneho a schválenie programu – predseda
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................... 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 internetovú stránku ZDHS.
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.
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-29. Súčasný stav členskej základne k 20.04.2012 - 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.
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.
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tajomník ZDHS

