
ZDRUŽENIE  DYCHOVÝCH  HUDIEB  SLOVENSKA 
Mudrochova 13 
831 06 Bratislava 
SLOVENSKO                             
           

  Pre  
členov predstavenstva ZDHS, 
delegátov 9. konferencie,            
a čestných hostí.  

            

Vaša značka: podľa určenia Naša značka 02/14 – P ZDHS                           Bratislava, 30. 04. 2014 
 
Vážený člen predstavenstva, vážený delegát, vážený hosť !     
 

Pozývame Vás na 9. celoslovenskú konferenciu ZDHS, ktorá sa koná konferenciu ZDHS, ktorá sa 
koná v priestoroch ZUŠ Považská Bystrica ul. M.R. Štefánika 2,  017 01 P. Bystrica dňa 12. apríla. 2014.  

1. 08:30 - 09:15 - Prezentácia a privítanie delegátov 
2. 09:30 - 09:45 - Zahájenie konferencie, schválenie programu, voľba pracovných komisií, 
3. 09:45 - 10:00 - Správa o činnosti ZDHS od 8. konferencie - predstavenstvo aj písomne. 
4. 10:00 - 10:30 - Vystúpenia pozvaných čestných hostí 
5. 10:30 - 11:30  

- Správa o stave členskej základne a hospodárení ZDHS – tajomník ZDHS aj písomne 
     - Správa kontrolnej komisie - predseda KK,  
     - Správa o zahraničných aktivitách a spolupráci s CISM - čestný predseda. 
     - schválenie prednesených správ 
 - krátke referáty predsedov krajských P ZDHS – o činnosti a priebehu konferencií. 
6. 11:45 – 12:15 – návrhy na zmeny stanov ZDHS, predloženie a schválenie - moderátor  
7. 12:15 -  12:45 - Schválenie kandidátky  P ZDHS, kandidátky KK ZDHS a vykonanie volieb do  

predstavenstva a Kontrolnej komisie.  
8. 12: 50 - 13:15 -  vyhlásenie výsledkov volieb a prvé krátke zasadnutie nového P ZDHS  
9. 13:15 - 14:15  - Obed v určenom priestore – reštaurácia „ Čert“ v PB – poblíž miesta rokovania 
10. 14:15 – 17:00 -  Pokračovanie jednania konferencie s novozvoleným P ZDHS a KK  

 -  prípadné zmeny a ich schválenie smernice ZDHS k členským vkladom a príspevkom, 
 -  návrh a príprava postupnej transformácie ZDHS na samostatné spolky registrované na  
    MV podľa predloženého návrhu, určenie a schválenie termínov uskutočňovania.   
 -  všeobecná diskusia, návrhy, riešenia, doplnky, zmeny k zámerom činnosti  
 -  schválenie zámerov činnosti ZDHS na roky 2014 – 2020.  

11. 16:30 – 16:45 - schválenie uznesení konferencie. 
12. 16:45 – 17:00 Záver konferencie.  

 
Vlakové spojenie do P. B je výhodné z oboch strán a príchody rýchlikov do P.B od Košíc sú: 07:52, (výnimočne 09,52), (z 
Košíc 04:08, 06:08), od Bratislavy sú: 08,08, (výnimočne 10,08), (z Bratislavy 05:55, 07:55) Odchod z P. Bystrice smer 
Košice 18:10, smer Bratislava 17:52. ZUŠ P. Bystrica sa nachádza na hlavnej ceste smerom od stanice do centra  100 m 
pred hlavnou križovatkou u Pošty, vľavo do uličky a do dvora školy.    
Pre účastníkov spolkov je zabezpečený obed a bageta na spiatočnú cestu, káva minerálka počas rokovania. 
Cestovné na konferenciu hradí vysielajúci spolok podľa stanov. Mimoriadne je možné získať pri plno obsadených vozidlách 
príspevok podľa ďalšej informácie k tejto pozvánke.  

 
 
 
 
Ján Jamriška 
tajomník ZDHS 

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