
ZDRUŽENIE  DYCHOVÝCH  HUDIEB  SLOVENSKA 
Mudrochova 13 
831 06 Bratislava 
SLOVENSKO                             
                                                              Členom 

           Predstavenstva ZDHS 
           podľa adresára ( internet) 
           
    

Vaša značka. členovia PZDHS Naša značka 01/10 – P ZDHS                           Bratislava, 11. 04. 2010 

 
Vec: Prvé tohoročné zasadnutie P ZDHS 2010 - 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 17. a 18. apríla 2010 /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 novembrového zasadnutia predstavenstva ZDHS v Omšení 

14.11.2009 - predseda – kraje. 
4. Stručné prehľad a stav prípravy hlavných podujatí ZDHS v roku 2010. (Krajské konferencie, 

zasadnutie predstavenstva, stav prípravy a uskutočnenie 8. Celoslovenskej konferencie ZDHS 
spojenej so slávnostným koncertom a medzinárodným seminárom 20. rokov DH 
v stredoeurópskom priestore, CSP DDH a MLDH – Dolná Súča 22-23.5.2010. Slovenské tango 
Bardejov 2010 – 26-27.6.2010. Seminár mladých talentov Omšenie, Tvorivá dielňa NOC 
Omšenie 3.-9.7.2010 a 16 – 21.8.2010. Dychfest 2010 Vištuk 21.- 22.8.2010. Tvorivá dielňa 
skladateľov a textárov DH  - dokončenie update notových programov Capella 2008 a Capella 
Scan. 6.1 vyhlásenie AS Novomestská nota 2011 (ZSDH) - stav Internetovej stránky 
www.zdhs.sk – výročia spolkov – Krajské súťaže MDH, stav fin. zabezpečenia k realizácii 
podujatí - info – predseda, manažér ZDHS – Granty a situácia.  

5. Priebeh a uskutočnenie krajských konferencií pred 8. konferenciou, ktorá sa bude konať 14 - 
15.5. 2010  v Podbrezovej  – ako bol použitý rozbor materiálu uverejneného na internete  od 
Ing. Belavého, predsedovia krajov – zápisnice z uskutočnených konferencií, nominácie spolkov 
na konferenciu, mená spolkov a počet.  

6. Predseda a predstavenstvo – príprava kandidátky a termín pred konferenčného zasadnutia P 
ZDHS. 

7. Ocenenia P ZDHS v roku 2010 – Návrhy na cenu K. Pádivého, Ocenenia NOC a Ceny ZDHS 
2010. Ocenenia k 20. výročiu vzniku ZDHS. (pamätné plakety), iné ocenenia k výročiam návrhy.   

8. 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.  

9. Stav členskej základne k 1.04.2010 – 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 2009 do 31.12.2009.. 
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, Vyúčtovanie hotovosti – P ZDHS - Omšenie, Seminár Omšenie, 
Oravice. Informácie - predseda, Informácie a vyúčtovanie pridelených prostriedkov krajom. 
z podielu z členských príspevkov dané v roku 2009. formou Zúčtovacích formulárov. informácia 
o tohoročných podieloch pre kraje. (závislé na poukázanom stave členských príspevkov 
v krajoch).   

10. Funkcia tajomníka ZDHS, riešenie súčasnej situácie. Možné spôsoby a návrhy v súlade so 
stanovami. – ev. návrhy zmien stanov na túto tému.   

11. Stručné informácie predsedov krajov k činnosti za obdobie od zasadnutia 2009 a hlavne 
pripravované pre rok 2010  (krajské konferencie, možné termíny a návrhy riešenia situácie 



v krajoch) – doplňujúce údaje pre kalendár podujatí. Informácie o problémoch a plnení Zámerov 
činnosti Predsedovia krajov odovzdajú, stručné a podstatné záznamy z informácie písomne, 
(pre Záznam zo zasadnutia a publikáciu na internete) alebo na záznamovom médiu do správy 
zo zasadnutia, ako aj požiadavky a prípadné návrhy pre ústredie.  

12.  Písomné správy predsedov krajov, hodnotenia od 7. d o 8. konferencie v kontexte 
zámerov činnosti do roku 2010 ako podklad do správy predstav enstva na 8. konferencii. 
– nutné pre spracovanie správy.  

13. Návrhy na nové zámery činnosti – do konferencie 2014 – a výhľadovo do roku 2020 všetci 
členovia predstavenstva vrátane P ZDHS krajov. – nutné pre predbežné spracovanie zámerov 
schvaľovaných na konferencii. 

14. Rôzne  - návrhy do rôzneho sa podávajú ústne, alebo stručne písomne pri otvorení zasadnutia. 
 

Predsedovia ZDHS krajov prinesú na zasadnutie:  
a) Disketu (alebo USB flash disk) 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: 
17.04.2010 (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)  

18.04.2010 (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  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 je potrebné zabezpe čiť zodpovedného zástupcu u ostatných ospravedlnenie a informácia do 
14.04.2010 na telefón, alebo mail predsedu. Do 14.04.2010 je potrebná aj predbežná informácia 
o nocľahu.  

Prílohy:  (zverejnené na internete v sekcii vnútorné informácie)  
1) Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva ZDHS z 14.11.2010 v Omšení.  
2) Skôr než krajské konferencie začnú – zamyslenie nad súčasným stavom v ZDHS  a v DH 

na Slovensku – materiál od Ing. Belavého. 
3) Prehľad zreteľahodných výročí spolkov a členov ZDHS v roku 2010. pre návrhy na odmeny. 

(Zaslané P ZDHS spolu s pozvánkou) 
  
  

Zostávame s pozdravom 
 
 
 

 
Ján Jamriška              Lýdia Jamrišková 

    predseda          zast. 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                                                                                         


