
Všeobecné pokyny a podmienky pre delegátov spolkov, účastníkov  
9. konferencie 12.04. 2014 v Považskej Bystrici. 

 
Miesto konania : ZUŠ M.R. Štefánika 2, Považská Bystrica  – koncertná sála  
Doba konania :  12. apríla 2014 od 08:00 – 17:00 hod. 
 
Vážení účastníci 9. konferencie ZDHS,  
 

Prinášame pár postrehov a pokynov pre účasť zástupcov spolkov na 
konferencii a zabezpečenie jej hladkého priebehu.  
9. konferencia je riadnou konferenciou podľa stanov ZDHS v období 4. rokov od 8. 
konferencie v Podbrezovej. Je zvolávaná v tomto čase podľa rozhodnutia 
predstavenstva ZDHS na svojom novembrovom zasadnutí  a má na programe 
závažné úlohy pre smerovanie ďalšieho rozvoja ZDHS a jeho činnosti.  Pretože na 
zasadnutí P ZDHS v novembri 2013 sa predseda Mgr. Jozef Baláž vzdal svojej 
funkcie promptne od toho času, je v súčasnosti pri svojich akciách a organizácii 
života riadená predstavenstvom na čele so štatutárnym zástupcom a tajomníkom, 
emeritným predsedom Jánom Jamriškom, ktorý aj zabezpečuje konanie tejto 
konferencie.  
 Pretože na konferencii musí dôjsť ku kreovaniu nového predstavenstva 
a kontrolnej komisie a tiež k voľbe predsedu a menovaniu nového tajomníka, keďže 
táto funkcia je k dispozícii už dlhšiu dobu, rozhodlo sa predstavenstvo pozvať na 
konferenciu zástupcov všetkých spolkov ZDHS, aby bolo možné rozhodovať 
o podstatných veciach a smerovaniu ZDHS v budúcnosti, čo najväčším počtom 
hlasov a podtrhnúť tak dôležitosť práve tejto 9. konferencie.  
 

K hladkému priebehu je však potrebné, aby organizátori vedeli najmä počty 
zúčastnených zástupcov spolkov z jednotlivých krajov.  

1. Preto Vás po obdŕžaní týchto materiálov, na Vaše mailové adresy žiadame 
potvrdiť Vašu účasť, najneskôr do 10. 4. 2014. /Uvedomujeme si krátkosť 
doby, ale pre objektívne príčiny to skôr nebolo možné/ 

2. Oznámte svoj úmysel sa konferencie zúčastniť aj svojím krajským predsedom, 
aby mali prehľad o kraji.  

3. Pretože stanovy vravia, že konferencie sa môžu zúčastniť iba spolky, ktoré 
majú splnené všetky povinnosti/najmä členské/ poprosíme toto vyrovnať do 
11. 04. 2014. Ktorý spolok by toto nejako nedotiahol na konferencii, dáva 
ZDHS možnosť vyrovnať svoje členské v hotovosti na  potvrdenku u tajomníka 
ZDHS, aby mohol mať člen nárok aj na stravu a hlavne aby mohol mať 
hlasovacie právo. 

4. Cestovné na konferenciu podľa stanov hradí vysielajúci spolok. ZDHS však 
chce urobiť výnimku v prípade časovej výhodnosti a plne obsadeného vozidla 
delegátmi / min 4. delegáti/, uhradiť príspevok na cestovné vo výške 20-30 € - 
podľa vzdialenosti. Príspevok bude uhradený na základe vyplneného 
cestovného príkazu na mieste u poverenej osoby prevodom na akýkoľvek 
udaný účet /napr. vodiča a pod/. Úhrada v hotovosti nie je možná.  Úhrada 
takéhoto schváleného príspevku / t.j. akoby jedna cesta/ bude uhradená do 3. 
dní na poskytnutý účet. 

5. Účastníci konferencie majú zabezpečený obed v blízkej reštaurácii „ Čert“  
a bagetu na spiatočnú cestu, kávu a minerálku počas rokovania. Nápoje pri 
obede si hradí účastník sám. Je možné si občerstvenie podľa vlastnej chuti 



priniesť aj samotným delegátom do priestorov rokovania. / Konzumácia 
alkoholických nápojov v priestoroch konania konferencie nie je po 
skúsenostiach vhodná.     

6. Vystúpenia delegátov v dobe diskusie konferencie je samozrejme možné 
podľa rokovacieho poriadku, je však potrebné podať prihlášku písomne po 
zahájení konferencie. – Prihlasovacie lístky budú k dispozícii u povereného 
člena návrhovej komisie.  – Diskusné príspevky je možné odovzdať aj 
písomne počas jednania konferencie. Predstavenstvo sa bude nimi zaoberať 
na svojom ďalšom zasadnutí, pokiaľ to nebude potrebné ihneď.  Poprosíme 
o vecné podstatné a realizovateľné návrhy, alebo postrehy. 

7. Voľba nového predstavenstva a kontrolnej komisie je tajná a hlasovacie lístky 
podľa schválenej kandidátky budú k dispozícii u volebnej komisie.    

8. Po príchode do Považskej Bystrice do ZUŠ na M.R. Štefánika 2, vchod 
z dvora, budú pripravené prezenčné listiny po krajoch. Každý účastník je 
povinný vykonať prezentáciu a po podpise dostane delegát aj potrebné 
materiály k rokovaniu konferencie.  

9. Vzhľadom k tomu aby sa konferencia nedostala do časovej tiesne poprosíme 
aj o prípadné vystúpenia, faktické poznámky a pod. o stručnosť, vecnosť 
a možnosť vykonateľnosti požiadavky, s prípadným návrhom, kto by mal 
požiadavku realizovať konkrétne.  

10.  Celý priebeh konferencie bude po dohode riadiť moderátorským spôsobom 
Ing. Peter Belavý, ktorý aj podstatnú časť materiálov pripravil na rokovanie 
a riešil aj podmienky návrhu možnej transformácie spolkov na plnohodnotné 
samostatné subjekty, registrované na MV.  

11.  Prajeme Vám pokojné a zmysluplné rokovanie v prospech ďalšieho rozvoja 
našej stavovskej organizácie a jej ďalšej činnosti.   

 
             
 
 
 
S pozdravom:  
Ján Jamriška – tajomník ZDHS 
 


