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Vaša značka

Naša značka 02/11 – P ZDHS

Bratislava, 06. 11. 2011

Vec: Zasadnutie P ZDHS - pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie P ZDHS, ktoré sa bude mimoriadne konať v priestoroch ZUŠ P.
Bystrica Štefánikova 2/ ev. salónik hotela GARNI po spresnení/
19. novembra 2011/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 naplnenie úloh od 8. konferencie v Podbrezovej do súčasnosti predsedu ZDHS
a členov predstavenstva – informácie odovzdané písomne na dokumentáciu s potrebným
krátkym info pre šetrenie časom aj v priebehu zasadnutia.
4. Hlavné plánované podujatia ZDHS do konca roka 2011 a v roku 2012 – možnosti finančného
zabezpečenia prípravy k realizácii – výročia spolkov – Dychfest 2012 – jubilejný 20. ročník –
Dolná Krupá/18-19.8.2011/ Seminár mladých talentov Omšenie /august 10-19/ - krajské súťaže
MDH - CSP DDH a MlDH Dolná Súča /máj-jún/
5. Internetová stránka – funkčnosť a prepojenie na Facebook, konkretizácia, admin a ďalšie
členská základňa ZDHS, funkčnosť, sprehľadnenie spolkov, nové spolky, konkretizácia.
6. Ocenenia P ZDHS v roku 2012 – návrhy a rozhodnutia. (Ceny ZDHS, NOC, Cena HF KP a iné
zreteľa hodné – predbežné návrhy - od krajov a členov PZDHS).
7. Zahraničné aktivity ZDHS, Aktivity CISM na Slovensku a v Európe, iné informácie
O dianí
DH, v rozhlase a p. Informácia o dianí v SOZA – poprosím písomne od konferencie a prípadne
krátka informácia. - čestný predseda.
8. Dôležitý bod zasadnutia - Stav členskej základne k 19.11.2011 - plnenie povinnosti, členské
príspevky – konkrétne návrhy krajov a sekretariátu na vylúčenia a zrušenia členstva v ZDHS –
doriešenie konkrétneho stavu a súčasnej situácie – návrhy opatrenia a uznesenia.
9. ÚSTREDNÝ BOD ZASADNUTIA - riešenie návrhu abdikácie súčasného predsedu ZDHS. – po
schválenom doriešení návrhu nového predsedu – stanovenie časového harmonogramu
odovzdania funkcie, vykonanie potrebných zmien sídla na MV, IČA na ŠÚ, účtu v banke, DIČ na
DÚ podľa schválených zmien, rekonštrukcia predstavenstva v zmysle stanov, oznámenia
inštitúciám NOC, HF a i., riešenia vzhľadom k zabezpečeniu GRANTOV na rok 2012,
kompletizácia a odovzdanie dokumentácie, účtovníctva, archívu dokumentov ZDHS a materiálu
DKP, ktorý ešte zostal. Kontrola kontrolnou komisiou so zápisom. Riešenia zabezpečenia
plánovaných akcií. Uvedenie a predstavenie nového predsedu s potrebnými funkcionármi
spolupracujúcich inštitúcií (NOC, HF, HC SOZA OZIS a.i. – písomne inštitúcie KOS).
Predpokladané oficiálne slávnostné odovzdanie funkcie a uvedenie nového predsedu bude
pripravované na záver 20. ročníku DYCHFESTU 2012 19.augusta v Dolnej Krupej.

-210. Stručné prípadné informácie a návrhy členov predstavenstva podľa poverenia najmä k ďalšej
činnosti a úloh v roku 2012.

11. 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 8.
konferencie 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:
19.211.2011 /So/ 09:30 - 10,30 príchod do ZUŠ P. Bystrica (z dvora školy alebo
hotela GARNI – salónik – bude včas spresnené)
- 10,30 – 13,00 - rokovanie
- 13,00 – 13,30 obed.
- 13,45 – 17,00 – ostatné rokovania hlavných bodov a závery
- 17,10 – záver a odchod
Pri konštruktívnom rokovaní je možný koniec aj skôr.
Podľa okolností so stavom členských príspevkov ZDHS uhradí účastníkom podľa dohody časť
nákladov na cestovné hromadnou dopravou /os. vlak, R 2,tr.nad 100 km, autobus/ a poskytne
bezplatne obed.
Pri ceste vlastným motorovým vozidlom uhradí ZDHS iba časť nákladov po dohode na
mieste vzhľadom k finančnej situácii vynaložených na PHL, 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 P ZDHS. u ostatných ospravedlnenie a informácia
do 17.11.2011 na telefón, alebo druhý mail predsedu jaja.zdhs@pobox.sk . V súčasnej dobe je pre
haváriu PC e-mail predseda@zdhs.sk ev. zdhs@zdhs.sk nefunkčný.
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 2012.
Ak by malo byť pre neprítomnosť dostatočného počtu členov predstavenstvo neschopné sa
uznášať, bude musieť byť jeho konanie odvolané a odložené.

Prílohy:
1) Orientačný prehľad Výročí spolkov a jednotlivcov v roku 2012 – na doplnenie.

Zostávame s pozdravom

Ján Jamriška
predseda

tajomník ZDHS
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ZÁZNAM 1/11
zo zasadnutia Predstavenstva ZDHS v Považskej Bystrici 19.11.2011
I - ÚČASŤ ČLENOV NA ZASADNUTÍ
Zasadnutie členov bolo zvolané pozvánkou č. 02/11 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: 11členovia s hlasom rozhodujúcim (Ján Jamriška, Mgr. Ján Marhulík, Mgr. Art. Jozef
Baláž, Daniel Koleják, Miroslav Polčík, Jozef Král, Mgr. Miroslava Záhumenská – Sandterová, Vratislav
Skaličan, Ing. Jan Paulína, Mgr. Marián Vlado, Vladimír Pavlovič), 3 členovia s hlasom poradným (Mgr.
Adam Hudec), predseda kontrolnej komisie (Ing. Pavol Špaček), Ivan Trchala – člen KK a zástupca festivalu
NN – TN, hostia (Ing. Peter Belavý, Bc. Anna Brezániová ). P ZDHS bolo uznášania schopné (prítomných
11 z 16 členov).
Nezúčastnili sa 2 členovia: Tibor Theis, - choroba, Juraj Luky BB kraj – nereagoval.
II - STRUČNE O PRIEBEHU ROKOVANIA
Dňa 19.11.2011 rokovanie P ZDHS otvoril a viedol predseda ZDHS Ján Jamriška. Rokovanie začalo
o 10:20 hodine v priestoroch ZUŠ Považská Bystrica.
K bodu 2 programu: Na návrh Predsedu kontrolnej komisie bol bod programu 5 presunutý za bod
programu 9.
K bodu 3 programu: Prehľad a naplnenie úloh od 8. konferencie v Podbrezovej (15.5.2010).
Predseda ZDHS predložil správu o činnosti písomne (Príloha č.1). Plánované podujatia boli uskutočnené.
Plnenie úloh (splnené / nesplnené) nebolo vyhodnocované pre krátku dobu od uskutočnenia konferencie.
Ostatní členovia predstavenstva ZDHS písomnú správu nepredložili a budú k jej predloženiu dodatočne
vyzvaní. (výzva k predloženiu bola súčasťou pozvánky).
K bodu 4 programu: Predseda ZDHS predstavil možnosti finančného zabezpečenia a predstavy o
realizácii plánovaných podujatí v roku 2012: Dychfest 2012 – jubilejný 20. ročník – Dolná Krupá/1819.8.2011/, Seminár mladých talentov Omšenie /august 10-19/, súťaž MLDH Dolná Súča /máj - jún/, krajské
súťaže MDH - CSP DDH. Nosným zdrojom financovania ostávajú granty z fondov Ministerstva kultúry.
Žiadosti o granty pri jednotlivých podujatiach podáva ZDHS (Seminár mladých talentov), alebo
spoluorganizátori obec Dolná Krupá (Dychfest), Trenčianske osvetové stredisko (súťaž MLDH Dolná Súča),
príslušné osvetové strediská (krajské súťaže MDH). Prerokované boli predbežné návrhy na povinné skladby
na súťaže MDH a MLDH.
K bodu 5 programu: Internetová stránka. Konštatovaná bola nespokojnosť so stavom internetovej
stránky ZDHS. Viac než rok sa na stránke okrem rubriky Fórum neobjavujú nové informácie. Tento stav bol
spôsobený tým, že doteraz nebol oficiálne ustanovený administrátor stránky. Predseda ZDHS, ktorý
provizórne funkciu administrátora zastával, sa tejto činnosti pre plnenie iných úloh aj vzhľadom
k nedobrému zdravotnému stavu nemohol venovať dostatočne. Taktiež bola konštatovaná nespokojnosť
s prispievaním na stránku zo strany ostatných členov predstavenstva a spolkov, ktorí majú vytvorené
dostatočné podmienky na pridávanie príspevkov do vybraných sekcií bez zásahu administrátora. Na
zasadnutí bola vyriešená funkcia nového administrátora web stránky ZDHS. Výkonom tejto funkcie bola
predstavenstvom poverená Bc. Anna Brezániová. Administrátor okrem bežnej agendy bude s výrobcom
stránky riešiť prepojenie na novo zriadený účet na portáli sociálnej siete Facebook. Predstavenstvo sa
uznieslo, že na návrh Predsedu, Čestného predsedu, Tajomníka, Predsedu KK, administrátor
z internetovej stránky 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).

K bodu 6 programu: návrhy na ocenenia v r. 2012: cena HF – K. Pádivého – Miloslav Hlaváček,
hudobný skladateľ B. Bystrica. Medaila D.G.Licharda NOC – Jozef Dedík - M. Lieskové a MDH Kodurka.
Pocta NOC – Duda-60 rokov, Palacka, Pančík(75), Esse(70), Glórik(80), Peter Feder (50). Plaketa ZDHS
Anton Petrík (75), DH Ivanka 110 rokov. Ceny ZDHS pre rok 2012 – zatiaľ neboli navrhnuté.
Návrhy na ocenenia ZDHS môžu byť podávané do jarného zasadnutia PZDHS (apríl 2012).
K bodu 7 programu: Informácie podal čestný predseda ZDHS Adam Hudec. Podal informáciu
o uskutočnených podujatiach v Európe v r. 2011. Poskytol materiály o podujatiach CISM plánovaných
v nasledujúcom období ako aj o zmenách vo vedení CISM. Konštatoval, že DH v Európe sa uberá smerom
veľkých orchestrov zameraných na symfonickú hudbu. Slovenské orchestre takýto druh hudby neprodukujú,
nakoľko pre ňu nie sú na Slovensku vytvorené materiálne ani personálne podmienky. Je preto otázne, či má
zmysel aj naďalej byť členom CISM. Teda, či vie CISM dať niečo sl. dychovej hudbe a či slovenská DH má
čo ponúknuť Európe. Členský poplatok CISM (cca 700 EUR ročne) je hradený z grantu MK. Na hradenie
nákladov spojených s účasťou na kongresoch CISM ZDHS nemá prostriedky.
V rámci príspevku A. Hudeca bolo konštatovaný pokles aktivity kapiel vo vydávaní nosičov, čo sa prejavuje
ako nedostatok materiálu pre relácie SR (Kapela hraj, Zahrajte mi túto). Týmto sa vyzývajú kapely, ktoré
majú nahrávky vhodné pre vysielanie, aby kontaktovali tvorcov relácií Mgr. M. Záhumenskú – Sandterovú
a Mgr. Ľ. Kovačecha.
K bodu 8 programu: Konštatované bolo neplnenie povinností zo strany spolkov – neplatenie
odvodov členských príspevkov. Tento stav bol do určitej miery zapríčinený nejednoznačnosťou v akej výške
majú byť odvody z členských príspevkov uhradené pre rok 2011. Predstavenstvo sa uznieslo, že členské do
roku 2011 (vrátane) sa má hradiť podľa doteraz platnej smernice „S M E R N I C A o základných členských
vkladoch a členských príspevkoch” zverejnenej na internetovej stránke ZDHS. Členské za rok 2012 sa bude
platiť vo výške a v zásadách schválených konferenciou ZDHS v r. 2010, pre ktoré bude vydaná nová
smernica. Pre dosiahnutie zlepšenia vo výbere členského, na začiatku r. 2012 bude všetkým spolkom
zaslané výzva/výmer so základnými informáciami. Členom, ktorí majú nedoplatky na členskom z
predchádzajúcich období, bude zaslaný osobitný list. List vypracuje Predseda ZDHS a rozošle predsedom
krajov, ktorí sa listom následne obrátia na členov s nesplnenými povinnosťami.
K bodu 9 programu: Predseda ZDHS J. Jamriška v duchu postupu dohodnutom na 8. konferencii
(Podbrezová 2010) o termíne jeho predpokladanej abdikácie na funkciu predsedu ZDHS, predstavil spôsob
akým by malo dôjsť k odovzdaniu funkcie predsedu: stanovenie časového harmonogramu odovzdania
funkcie, vykonanie potrebných zmien sídla na MV, IČO na ŠÚ, účtu v banke, DIČ na DÚ podľa
schválených zmien, rekonštrukcia predstavenstva v zmysle stanov, oznámenia inštitúciám NOC, HF
a i., riešenia vzhľadom k zabezpečeniu GRANTOV na rok 2012, kompletizácia a odovzdanie
dokumentácie, účtovníctva, archívu dokumentov ZDHS a materiálu DKP. Čestný predseda ZDHS Mgr.
Adam Hudec navrhol, aby sa predsedom ZDHS stal Mgr. Art. Jozef Baláž. Iný kandidát na túto funkciu
navrhnutý nebol. Jozef Baláž vyjadril svoje predstavy o činnosti a smerovaní ZDHS v ďalšom období. Voči
osobe navrhovaného predsedu ani voči jeho predstave o ďalšej činnosti ZDHS neboli vznesené žiadne
pripomienky. K činnosti súčasného a osobe navrhovaného predsedu sa krátko vyjadrili podpredsedovia
ZDHS J. Marhulík a J. Kráľ. Následne sa pristúpilo k voľbe predsedu ZDHS. Jednomyseľne bolo
odhlasované, že predseda sa bude voliť aklamačne. 11 členov s hlasom rozhodujúcim hlasovalo tak, že 10 ti boli za, žiaden proti, jeden sa zdržal hlasovania, teda odhlasovali, že Mgr. Art. Jozef Baláž sa stáva
predsedom ZDHS. Súčasného predsedu Jána Jamrišku vzhľadom na jeho dobrú vôľu a v záujme
pokračovania zmysluplných činností v rámci ZDHS predstavenstvo vymenovalo za tajomníka aj
s neprerušeným postavením štatutárneho zástupcu oprávneného konať v mene ZDHS. Predstavenstvo sa
uznieslo, že novozvolený predseda Mgr. Art. J. Baláž a novovymenovaný tajomník ZDHS J. Jamriška sa
funkcií oficiálne ujmú 1.1.2012. Pre odovzdanie/prevzatie funkcie predsedu bola vymenovaná komisia
v zložení: P. Špaček (P KK), I. Trchala (člen KK), J. Paulina (manažér), J. Baláž, J. Jamriška. Komisia
vypracuje plán odovzdania/prevzatia funkcie predsedu (P. Špaček) tak, aby toto bolo uskutočnené do
konania jarného zasadnutia predstavenstva ZDHS (apríl 2012), najneskôr do Dychfestu 2012 (august
2012). Slávnostné odovzdanie/prevzatie funkcie predsedu ZDHS sa uskutoční na jubilejnom 20. ročníku
vrcholného podujatia ZDHS Dychfest 2012 v auguste 2012 v Dolnej Krupej v dejisku vzniku Dychfestu
ZDHS.
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 12 programu: V tomto bode neboli prerokované žiadne okruhy otázok, pripomienky alebo
návrhy.
Rokovanie P ZDHS skončilo 19.11.2011 o 16:30 hod.

III - PRIJATÉ UZNESENIA
UZNESENIE č. 1: Berie sa na vedomie správa o činnosti predložená predsedom ZDHS.
UZNESENIE č. 2: Schvaľujú sa hlavné podujatia v činnosti ZDHS pre rok 2012 popísané v bode 4.
UZNESENIE č. 3: Ustanovuje sa administrátor internetovej stránky ZDHS. Administrátorom sa
stáva Bc. Anna Brezániová. Administrátor sa poveruje zostavením tímu spolupracovníkov
prispievateľov stránky www.zdhs.sk. Úlohou všetkých členov ZDHS je poskytnúť administrátorovi
stránky aktívnu a obetavú 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.
Z: administrátor
T: trvalo
UZNESENIE č. 5: Schvaľujú sa návrhy na ocenenia HF, NOC, ZDHS popísané v bode 6 programu.
UZNESENIE č. 6: Stanovuje sa, že členské do roku 2011 (vrátane) sa má hradiť podľa doteraz
platnej smernice.
UZNESENIE č. 7: Vypracovať novú smernicu, podľa ktorej sa bude platiť členské od r. 2012.
Z: Predseda ZDHS
T: 25.12. 2011
UZNESENIE č. 8: Vypracovať list členom, ktorí majú nedoplatky na členskom z predchádzajúcich
období, doručiť list krajským predsedom.
Z: Predseda ZDHS
T: 30.11. 2011
UZNESENIE č. 9: Rozoslať list členom, ktorí majú nedoplatky na členskom z predchádzajúcich
období.
Z: krajskí predsedovia ZDHS
T: 5.12. 2011
UZNESENIE č. 10: Vypracovať a rozoslať list/e-mail, ktorým sa na začiatku kalendárneho roku
všetci členovia vyzvú na uhradenie členského.
Z: Predseda ZDHS
T: 15.1. 2012
UZNESENIE č. 11: Predstavenstvo ZDHS zvolilo Mgr. Art. Jozefa Baláža za predsedu ZDHS.
J. Baláž je do funkcie ustanovený odo dňa 1.1.2012.
UZNESENIE č. 12: Predstavenstvo ZDHS vymenovalo Jána Jamrišku do funkcie tajomníka ZDHS.
J. Jamriška je do funkcie ustanovený odo dňa 1.1.2012.
UZNESENIE č. 13: Predstavenstvo ZDHS vymenovalo komisiu za účelom odovzdania/prevzatia
funkcie súčasným/novým predsedom v zložení: P. Špaček (P KK), I. Trchala (člen KK), J. Paulina, J.
Baláž, J. Jamriška.
UZNESENIE č. 14: Komisia vypracuje plán odovzdania/prevzatia funkcie predsedu.
Z: P. Špaček
T: 15.12.2011
UZNESENIE č. 15: Komisia uskutoční odovzdanie/prevzatie funkcie predsedu tak, aby toto bolo
uskutočnené podľa plánu z uznesenia č. 14.
Z: celá komisia
T: august 2012

Prílohy:
1. Stručná správa o činnosti predsedu ZDHS od 8. konferencie ZDHS v Podbrezovej. 15.5.2010 – do
19.11.2011
2. Úlohy pre rok 2011 - 2012

Považská Bystrica 19.11.2011
Zaznamenal: Peter Belavý

Za P ZDHS : Ján Jamriška

