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Vaša značka

Naša značka 02/09 – P ZDHS

Bratislava, 08. 11. 2009

Vec: Druhé dohodnuté zasadnutie 2009 P ZDHS - pozvánka
Pozývame Vás na druhé dohodnuté tohoročné zasadnutie P ZDHS, ktoré sa bude konať v
zariadení HF „Bellov dom", Omšenie 110 pri Trenč. Tepliciach.
v dňoch 14. a 15. novembra 2009 /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 jarného zasadnutia predstavenstva ZDHS v Omšení 4.4.2009 predseda – kraje.
4. Stručné hodnotenie hlavných podujatí ZDHS v roku 2009 (Seminár mladých talentov Omšenie,
Tvorivá dielňa NOC Oravice, Dychfest 2009 D. Krupá, ZSDH), stav Internetovej stránky
www.zdhs.sk – výročia spolkov – Krajské súťaže MDH , Celoštátna súťaž MDH Lednické
Rovne, spolupráca s inštitúciami, AS ZDHS„ Novomestská nota“ 2009 – Tvorivá dielňa
skladateľov a textárov DH – možnosť update notových programov Capella 2008 a Capella
Scan. 6.1 - stav fin. zabezpečenia k realizácii - info – predseda, manažér ZDHS, Ing. Belavý –
Granty a situácia.
5. Príprava, plán a uskutočnenie krajských konferencií pred 8. konferenciou, ktorá sa bude konať
27.3.2010 v sále ZUŠ v Považskej Bystrici. – rozbor materiálu uverejneného na internete od
Ing. Belavého – Ing. Belavý - predsedovia krajov – návrhy možných termínov, Predseda
a predstavenstvo – kandidátka a termín predkonferenčného zasadnutia P ZDHS.
6. Ocenenia P ZDHS v roku 2009 – Vyhodnotenie splnenia a prípadná náprava restov.
7. 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.
8. Stav členskej základne k 14.11.2009 – 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 1.10.2009..
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, Zmluva o reklame a využitie takto získaných financií.
Vyúčtovanie hotovosti – seminár Omšenie. Informácie - predseda, manažér. Informácie o stave
hotovostných podieloch z členských príspevkov pre krajské predstavenstvá formou
výdavkových dokladov na pokladnicu. Poučenie o vyúčtovaní.
9. Funkcia tajomníka ZDHS, riešenie súčasnej situácie. Možné spôsoby a návrhy v súlade so
stanovami. – ev. návrhy zmien stanov na túto tému..
10. 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.
11. Zámery činnosti – do konferencie 2010 – stav a akcie na plnenie. – Rozbor a Informácie
o napĺňaní. – predstavenstvo
12. Rôzne - návrhy do rôzneho sa podávajú ústne, alebo stručne písomne pri otvorení zasadnutia.
Predsedovia ZDHS krajov prinesú na zasadnutie:
a) Disketu (alebo USB kľuč) 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:
14.11.09 (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)
15.11.09 (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 1 plus 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 zabezpečiť zodpovedného zástupcu u ostatných ospravedlnenie a informácia do
12.11.2009 na telefón, alebo mail predsedu. Do 12.11 je potrebná aj predbežná informácia o nocľahu.
Prílohy: (zverejnené na internete v sekcii vnútorné informácie)
1) Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva ZDHS z 4.4.2009 v Omšení.
2) Skôr než krajské konferencie začnú – zamyslenie nad súčasným stavom v ZDHS a v DH
na Slovensku – materiál od Ing. Belavého.

Zostávame s pozdravom

Ján Jamriška
predseda

IČO: 598828
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
pobočka Bratislava - mesto
bežný účet 69432012/0200

Lýdia Jamrišková
zast. tajomníčka ZDHS
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ZÁZNAM 2/09
zo zasadnutia Predstavenstva ZDHS v Omšení v dňoch 14-15.11.2009
I - ÚČASŤ ČLENOV NA ZASADNUTÍ
Zasadnutie členov bolo zvolané pozvánkou č. 02/09 a boli naň pozvaní všetci jeho členovia v počte
15, z toho: s hlasom rozhodujúcim 13 členov, s hlasom poradným 2 členovia, predseda kontrolnej komisie
a 1 hosť.
Prítomní boli: 7 členovia s hlasom rozhodujúcim (Ján Jamriška, Ivan Trchala – zastupujúci predsedu
kraja TN, Jozef Kohút, Miroslav Polčík, Jozef Král, Pavol Šiansky, Mgr. Miroslava Sandterová), 2 členovia s
hlasom poradným (Mgr. Adam Hudec, Peter Kopunič), predseda kontrolnej komisie (Ing. Pavol Špaček),
hosť (Ing. Peter Belavý). P ZDHS bolo uznášania schopné (prítomných 7 z 13 členov).
Ospravedlnili sa 5 členovia: Mgr. Peter Apolen, Vratislav Skaličan, Miloš Viselka, Mgr. Ján Marhulík,
Mgr. Jozef Baláž.
II - STRUČNE O PRIEBEHU ROKOVANIA
Dňa 14.11.2009 rokovanie P ZDHS otvoril a viedol predseda ZDHS Ján Jamriška. Rokovanie začalo
o 13.30 hodine.
K bodu 3 programu: Kontrola plnenia uznesení zasadnutia zo 4.4.2009 v Omšení – predseda J.
Jamriška. Plnenie zámerov činnosti – čiastočne plnené: aktualizácia databázy spolkov, správa o činnosti
za rok 2008 (zatiaľ neodovzdané všetky dokumenty bývalou tajomníčkou). Splnené: odvolací list tajomníčky
ZDHS Ľ. Jamriškovej – vypracovaný / zaslaný, podpora grantov Združenia zabezpečená – plánované
podujatia uskutočnené. Nesplnené: nezrušené členstvo spolkom ktoré nemajú splnené povinnosti.
K bodu 4 programu: Podujatia združenia na rok 2009: Seminár mladých talentov Omšenie
inštrumentalistov a spevákov 10. ročník, 6.ročník Tvorivej dielne NOC so opäť v Oraviciach, s koncertnými
vystúpeniami po okolí a hlavnom vystúpení v programoch 17. ročníka Dychfestu 2009 v D. Krupej, 30.
jubilejný ročník Celoštátnej súťaže MDH v Lednických Rovniach. Účasť na význačných festivaloch DH a
jubileách spolkov na Slovensku a to 80 výročie vzniku DH Strojár Považská Bystrica, slávnostný koncert
k 35 výročiu vzniku DH Vlčovanka, Festival DH k 25. výročiu vzniku DDH Hradišťanka, Festival DH k 150
výročiu vzniku DH Chynorianka a Festival DH k 100-ročnici vzniku DH v Hradišti pod Vrátnom. Festival DH
v Tvrdošíne – ForDych – kde bola odovzdaná Cena ZDHS 2009 DHSupranka z Ružomberka, Festival
majstrov v Kanianke, kde boli odovzdané ocenenia NOC Ing. Balážovi Jozefovi st. Mgr. Michalovi Galovcovi
a Mariánovi Chlpekovi. Ďalej význačná akcia ZDHS a novovzniknutého združenia skladateľov Slovenska a
to 5. jubilejný ročník Autorskej súťaže ZDHS Novomestská nota, a Tvorivá dielňa skladateľov DH
v Omšení. (všetky plánované podujatia boli zrealizované) - výsledky a informácie o priebehu sú publikované
na internetovej stránke ZDHS, finančné granty budú zúčtované v decembri 2009. Krajské súťaže pred
súťažou Lednické Rovne prebehli iba v krajoch TN, BB, BA, KE. Ostatné kraje ich bohužiaľ neuskutočnili do
doby konania celoštátnej prehliadky. Preto sa výberom zúčastnila ešte iba DH Tvrdošanka za ZA kraj.
Ostatné tri kraje, Prešovský, Nitrianský, Trnavský nemali zastúpenie. Preto boli na uvoľnené 3 miesta
delegované DH Grinavanka (BA), Lieskovanka (TN) a Minciar(BB), ktorí boli aj účastníkmi krajských súťaží.
Predseda podal informáciu aj o pripravovaných súťažiach v r. 2010 – súťaž detských a mládežníckych
orchestrov – povinné skladby sú vybrané. Je možnosť aj uskutočnenie CS VDO a novej kategórie stredných
dychových orchestrov, pokiaľ sa nájde vhodný usporiadateľ a partner NOC. Bude možné zakúpiť uptade
novej verzie programov Capella 2008 CZ a Capella scan 6.1.CZ (doteraz je používaná verzia Capella 2002
a verzia Capella scan 2.2). Hľadá sa riešenie v akom pomere bude nákup update nových verzií v zlacnenej
forme financovať ZDHS a jednotlivé spolky, pretože sa zmenil systém licencovania a každé PC bude mať aj
osobitnú multilicenčnú kartu, návrh bude ponúknutý aj s výškou sumy licencií a podľa prieskumu bude
nákup multilicencií uskutočnený pre spolky ktoré budú mať o programy záujem.
K bodu 5 programu: príprava krajských konferencií – nájsť vhodný spôsob a termín konania.
Podkladom pre jednania krajských konferencií je materiál „Skôr než krajské konferencie začnú“. Výsledkom
konferencií majú byť nové orgány krajov, návrhy na zmeny stanov, programu celoslovenskej konferencie,
členov predstavenstva ZDHS, návrhy a plány a kým činnostiam sa budú kraje venovať. Jedným z bodov
programu má byť spôsob, ako sa pripomenie 20. výročie založenia ZDHS. Uskutočniť krajské konferencie
najneskôr do 15. apríla 2009. Predbežný termín 8. celoslovenskej konferencie sa navrhuje 14. – 15. mája

2010. Doteraz uvažované priestory, Dom kultúry Podbrezová aj so slávnostným koncertom. V dostatočnom
predstihu sa bude niesť diskusia o 8. konferencii aj o výročí spolkov, ktoré oslavujú 20. rokov ako ZDHS
svojho vzniku a transformácie. Tiež ostatné sprievodné podujatia po celý rok 2010, ktoré budú sprevádzať
výročie ZDHS konkrétnou náplňou koncertov najmä v priebehu kultúrneho leta.
K bodu 6 programu: udelené ocenenia: cena HF – K. Pádivého - Mgr. A. Hudec za cyklus 7
koncertov pre sólové dychové nástroje a prínos tohto cyklu v kontexte slovenskej a európskej dychovej
hudby. Cena ZDHS - Miloš Viselka, Miroslav Polčík, DO Supranka Ružomberok. Cena NOC G. Licharda DDH Hradišťanka. – osobné odovzdanie na NOC v Bratislave, dokončiť. Pocta NOC - Mgr. M. Galovec,
Ing. J. Baláž st., Marián Chlpek, Pavol Kedro, Ladislav Rojko, Doriešenie udelenia podľa vzniknutej situácie
do konca roku 2009, alebo na krajských konferenciách ZDHS - Alena Agricolová - DH Chynorianka.
Svatojurská kapela a Imrich Kummer po doriešení členstva v ZDHS. Okrem schválených odmien boli
odovzdané Pocty GR NOC ešte DH Hradišťanka a Ing Jozef Kerecman z Hradišťa pod Vrátnom. Ostatné
ocenenia ZDHS, Čestné uznania a poďakovanie boli odovzdané a publikované v scenári ZDHS pri
Dychfeste 2009 v Dolnej Krupej. Boli to: okrem spolkov DH, ktoré slávili výročia títo jednotlivci: Skaličan
Vratislav, Karol Podoliak – DDH Hradišťanka, Benko Emil, Prešnajder Ján, Gajdošík Jozef, Ulický Gustáv –
DH Strojár, Švajda Peter – DH Vlčovanka, Čuhák Eduard, Bezák Valent, Bezák Martin, Bakyta Ján,
Púchovský Pavol, Magdolen Pavol, - DH Chynorianka, Kerecman Jozef, Chrvala Jozef, Jankovič Jozef,
Krištof Ján – DH Hradišťanka. Poďakovania ZDHS boli odovzdané Jozefovi Kováčovi, Ferdinandovi Furkovi,
Vladimírovi Chovancovi a obci Hradište pod Vrátnom, Obci a starostovi Dolná Krupá a Hudobnému múzeu
kaštieľ D. Krupá. Tiež obci a starostovi Lednické Rovne, Anne Zbínovej – riaditeľke KD Lednické Rovne,
Márii Martikáňovej – POS P. Bystrica pri príležitosti 30. ročníka konania festivalu MDH v Lednických
Rovniach – za dlhodobú organizačnú a materiálnu pomoc. Miroslavovi Mešťanovi za 45 rokov dirigentskej
a kapelníckej činnosti v DH Minciar. Č. členom ZDHS Paulovi a Marte van Ooijen – za dlhodobo dobrú
a nezištnú prácu pre DH na Slovensku a získavanie uniforiem, pre naše spolky.
Návrhy na ocenenia na r. 2010 vo všetkých oblastiach – je potrebné pripraviť najneskôr na
krajských konferenciách k odovzdaniu najneskôr na jarnom zasadnutí predstavenstva ZDHS
v Omšení, komplexne.
K bodu 7 programu: Informácie podal čestný predseda ZDHS Adam Hudec. Podal informáciu
o uskutočnených podujatiach v Európe v r. 2009. Z príspevku sa vyberá:
5.-6.6.2009 Viedeň, zúčastnila sa hudba Ministerstva vnútra, v r. 2010 sa ako účastník plánuje
Bánovčanka.
19.-21.6.2009 Rybnik (PL), zúčastnila sa Bánovčanka, cena za spev, sólový výkon, strieborné pásmo
26.-28.6.2009 10. ME Praha, nezúčastnil sa žiadny orchester zo Slovenska, Stráňanka (ČR) – viťaz
profi trieda.
3.-6.9.2009 Moskva, Kongres CISM (z finančných dôvodov bez účasti Slovenska) – zvolené nové
vedenie. Slovensko je plnohodnotným členom (platí členské). Dlhoroční neplatiči boli vylúčení (PL,
CR). CISM je financované z členských príspevkov (cca, ročné príjmy 35000 EUR, výdavky 33000
EUR), čo je absolútne nedostatočné vzhľadom na potreby DH v Európe. Napr., pokiaľ sa orchester
zúčastní na súťaži mládežníckych orchestrov v najvyšších kategóriách (Schladming, A), musí znášať
všetky náklady a zaplatiť účastnícky poplatok. CISM platí z vlastných prostriedkov vypracovanie
projektov na čerpanie prostriedkov z fondov EU, zatiaľ žiadny projekt nebol úspešný.
August 2009 – kongres a festival Tótkomlós – zúčastnil sa Dychový orchester mladých Košice
a delegát Mgr. Adam Hudec. Maďarskí kolegovia prisľúbili spoluprácu pri uchádzaní sa o prostriedky
z grantov Vyšehradských fondov.
Tvorivá dielňa skladateľov – uskutočnilo sa niekoľko ročníkov. Absolventi začínajú byť úspešní na
autorských súťažiach (p. Hupčík - 2.cena v kategóri skladieb so spevom - Novomestská Nota).
Cena SOZA – udelená iba jedna za rok 2009 (po iné roky 4 ceny). Noví členovia: Čapák, Hepner,
Kozárová (za dychovú hudbu). Vznikol Sociálny a kultúrny fond SOZA, možné žiadať až do 3000EUR
(pri splnení stanovených podmienok), – členom riadiacich orgánov fondu je Mgr. Adam Hudec.
Pripravuje sa Kurz odborníkov DH ktorého výstupom bude certifikát (3 ročné vzdelávanie, kurz bude mať
certifikáciu Min. školstva). Časť nákladov hradí NOC, časť účastníci. Je potrebné zistiť záujem u členov
(kapelníkov, inštrumentalistov, manažérov).
K bodu 8 programu: Referoval predseda ZDHS zo o stave členskej základne, o prijatých nových
spolkoch, v priebehu roka 2009 a to DH Chabovienka, DH Lieskovanka HS Galaktic, DH Drotári- všetko TN
kraj. Ďalej boli dané do poriadku všetky materiály premenovanej DH Dolnokrupani na DH Karpatská kapela.
Niektoré materiály DH ktoré žiadali o zmeny, hlavne v sídle spolku, o spolkoch, ktoré zrušili svoju registráciu
riadnym odhlásením a vysporiadaním DH Striebornička a DH ZŤS Dubnica nad Váhom. Ďalej o doterajších
príjmoch za rok 2009 a ich použití priebežne. Účtovná uzávierka roku 2009 bude zverejnená, ako

Záverečná správa o hospodárení ZDHS na internetovej stránke ZDHS po schválení na jarnom zasadnutí
PZDHS 27-28.3.2008 a spolu s predošlými ročníkmi predložená na 8. konferencii ZDHS. Všetky dotácie,
ktoré boli pre ZDHS poskytnuté na základe grantov MK a HF budú vyúčtované najneskôr v decembri. 2009,
2%-percentné príspevky dane z príjmu získané jednotlivými spolkami na účet ZDHS sú poskytované týmto
spolkom ako príspevok ZDHS na činnosť takmer v plnej výške na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov
a spoločne s prostriedkami ZDHS uverejnené v stanovenom termíne vo Vestníku. Úloha z jarného
zasadnutia – výzva spolkom na splnenie povinností sa bude opakovať spoločne s predsedami krajov.
Vylúčenie spolkov ktoré nemajú splnené povinnosti bude uskutočnené do 1 mesiaca po stanovenom
termíne. Počet spolkov s nesplnenými povinnosťami: BA – 10 DH Záhoráci, Vajnorská dychovka, Veselá
muzika, Záhorienka, Pezinčanka, Dolančanka, 11 z Ivanky, Šenkvičanka, Harmónia, Svatojurská dychovka.
TT – 11, HS Trik, DH Hrnčarovani, Šúrovanka, Štefanovjanka, Verešvaranka, Fraštácka kapela,
Chtelničanka, Krakovanka, Drahovčanka, HS Trend a HS Prameň, TN – 5 DH Bebravanka, Textilanka,
Bodovanka, Bosoranka, Bieličanka. NR – 1 DH Obyčanka, ZA – 0, BB – 5, DH Selčianka, Detva,
Gemerčianka, Hradovanka, Hradčianka, PO – 5 MsDO Chemlon Humenné, DOM Humenčanka, DH
Vychodňare, Sninčanka, Maž. Amazonky KE – 6 Hasičská DH Košice, DH Popročanka, DH Strážčanka,
DH Sandrik Štos, Mažoretky Melody a Carmen. (Na absolútne zrušenie Sal. Orch. SORO, TO TOPL.)
Zúčtovanie prostriedkov poskytnuté krajom pripraviť na jarné zasadnutie predstavenstva.
K bodu 9 programu: Čestný člen predstavenstva p. Kopunič osloví bývalú tajomníčku Ľubicu
Jamriškovú s cieľom prevziať ešte časť neodovzdaných dokumentov (účtovná uzávierka r. 2007, aj
v elektronickej podobe, dokumenty jar-leto 2008, pečiatka) a vyhnúť sa tak prípadnému súdnemu sporu
o vydaní veci. Väčšina dokumentov bola odovzdaná 01.05.2009, po dovezení Mgr. Smirnovom do
Považskej Bystrice a za prítomnosti Ing. Belavého urobený súpis odovzdaných dokumentov.
K bodu 10 programu: zúčastnení predsedovia krajov informovali o dianí v krajoch – uskutočnených
festivaloch, nahrávkach CD. Okrem tohto okruhu otázok: BA – Členské DH Dolančanky je riešiteľné a DH
má záujem všetko uviesť do poriadku - bude v roku 2010 sláviť 120. výročie vzniku, pripravuje podujatie
spolu z MOS, C a K komorný orchester získal pre ZDHS prostredníctvom firmy LTE, žiada časť z týchto
prostriedkov na použitie pre seba. (ZDHS preverí po dodaní daňového úradu, či prostriedky prišli a náujde
spôsob ako dohodnutú časť poskytnúť orchestru), DH Vištučanka oslavuje v roku 2010 - 20 rokov trvania
a pripravuje 18. ročník Dychfestu ZDHS. Je potrebná aj spolupráca z MOS, obcou a sponzormi, Navrhuje
vydávať aspoň štvrť ročník INFORMÁTORA. (v súčasnosti je možná cesta elektronickej formy, ale musí sa
nájsť niekto kto to bude robiť a za to zodpovedať, hlavne za obsah formu a náplň). Na základe požiadavky
SRo – rádia Regina relácia pripravovaná predsedníčkou kraja má byť o aktuálnom dianí v dychovej hudbe,
takže má problémy s nahrávkami kapiel, ktoré robia aktuálne podujatia a je potrebná pomoc. Etnologický
ústav AV ČR v Brne PhDr. Lucie Uhlíková oslovila Mgr. Sandtnerovú so záujmom o spoluprácu pri práci na
spoločnom diele venovanom tradíciám dychovej hudby na Morave a Slovensku. Jedná sa o poskytnutie
dostupných materiálov z našich zdrojov a získanie nových a poskytnutie takéhoto materiálu, ev spolupráca
na metodike. Ich účasť by bola aj finančná spolu so SAV. Predbežný koniec projektu 2013. Ďalej hľadá
spolupracovníkov na pripravovaný „Slovník osobností dychovej hudby“. – koordinačne by sa materiál
stretával u nej po zostavení nejakého kolektívu autorov aj na zamýšľané spracovanie „Antológie DH na
Slovensku“. Vyslovila požiadavku na zaviazanie organizátorov a súťažiace MDH na krajských súťažiach pre
postup na CSP v Lednických Rovniach, aby vždy musela byť predvedená povinná skladba iba tak môže byť
súťažiaca DH delegovaná. KE – je záujem o súťaž stredných dychových orchestrov (25 – 30 členov).
Zamýšľaný plán usporiadať súťaž VDO a príp. SDO priamo v Helcmanovciach v Košickom kraji v septembri
roka 2010 sa ukazuje ako nereálny s príspevkom obce, lebo je ohrozené financovanie kultúrnych podujatí
v r. 2010 z dôvodu nižšieho výberu podielových daní. Ďalej informoval o dianí v Kraji o situácii v Hasičskej
DH mesta Košice o jej čiastočnom zlepšení, o činnosti ostatných DH a počte stredných dychových
orchestrov v kraji. Na záver oznámil zámer usporiadať krajskú prehliadku MDH v spolupráci z KOS na
jeseň 2010 v Helcmanovciach. ZA – pripravuje sa vznik nového festivalu (Oravské Veselé), Na Orave
prebehli 3 festivaly DH a to Trstenská krídlovka, ForDych v Tvrdošíne a Námestovský dychfest. Ďalej sa
uskutočnil Mošovský dychfest ktorý organizuje samotné predstavenstvo kraja. V žilinskom kraji sa konala
Tiež v rekreačnom prostredí kúpaliska v Oraviciach Tvorivá dielňa NOC už po druhý krát a pripravuje sa aj
na rok 2010. Uskutočnil sa nový festival DH v Predmieri, ktorý je uvedený aj na internete ZDHS. Tiež DH
Tvrdošanka a DH Predmierčanka dostali uniformy zo Švajčiarska v spolupráci Paula a Marty van Ooijen,
našich čestných členov, kde p. Koleják si bol tieto osobne prevziať. Orchestre z oblasti Ružomberka a L.
Mikuláša pracujú zatiaľ štandardne. BB – P. Šianský informoval o priebehu krajskej prehliadky MDH
v rámci 22. ročníka festivalu DH J.L. Bellu v Kremnici 10 mája 2009 a o vyslaní orchestrov na CSP. Ďalej
o festivaloch 5.6. v Tisovci, 13.6. vo Valaskej, 27.6. v Modrom Kameni. Rozobral situáciu koncertov v
kúpeľoch Sliač v júli a auguste – kde dochádza k náhlym zmenám programu napriek tomu, že dychové
orchestre sú uvedené na plagátoch (DH nakoniec neúčinkujú). Pripomenul svoju spoluprácu s DH
Tvrdošanka a účasť na Fordychu v Tvrdošíne 19.7. 09, Ďalej ohlásenú oslavu 120. výročia trvania DH
Gemerčanka na 1.12.2009, Jubileá DH Detva a Hodrušanka sú 45 a 55 rokov a pravdepodobne sa pre

finančné zabezpečenie konať nebudú. Ďalej poukázal na problémy komunikácie, kde po vyzvaní DH v kraji
tieto nereagujú a informácie o dianí v nich a svojich požiadavkách nedodávajú načas, alebo vôbec. Na
objednávku Pohronského osvetového strediska bolo vykonané predsedom ZDHS školenie k problematike
daní, daňového priznania a čiastočne účtovníckych operácií. Bol dodaný materiál potrebný materiál.
Finančne lektora zabezpečovalo plne ZDHS. NR – Predseda p. Polčík zhodnotil problematiku festivalu
Zoborské slávnosti, ktoré usporadúva DH Lapášanka a obec veľký Lapáš., kde sa situácia trochu zmenila
v postoji starostu obce, ale festival sa uskutočnil a plánuje sa aj v budúcnosti. Ďalej uviedol že orchestre
majú nedostatok hudobníkov a dochádza častejšie k vzájomným výpomociam. Kraj má okrem DH
Obyčanky splnené všetky členské povinnosti k ZDHS. Najaktívnejšie spolky v kraji sú DH Kesanka, MLDH
Bánovčanka, HSS MRCHANE, ktorí sa zúčastňujú na prehliadkach a vystúpeniach doma i v zahraničí,
naposledy pri oslavách 40. výročia Združenia Slovákov vo Švajčiarsku v Zürichu s veľkým úspechom. Ďalej
sa konal festival s krstom nového CD v Močenku pri podujatí Dní obce, ktoré v minulosti naštartovalo
podujatie Dychfestu ZDHS v roku 2004.
Príprava nového CD Mojmírovskej kapely je zatiaľ v štádiu stagnácie, ale snaha uskutočniť nahrávku je!
Pre objektívne príčiny najmä pracovníkov Novozámockého osvetového strediska sa neuskutočnila
pripravovaná krajská súťažná prehliadka Nitrianského kraja. V roku 2010 by chcela MLDH Bánovčanka za
podpory VUC Nitra a NOS usporiadať krajskú súťažnú prehliadku detských a mládežníckych DH v Bánove
v podobnom duchu, ako v roku 2008.
TN – Kraj zastupoval na zasadnutí Ing. Ivan Trchala, ktorý nemal žiadne podklady od predsedu kraja a tak
ozrejmil iba činnosť DH zo svojej strany, najmä DH Bučkovanka, ktorá bola na úspešnom zahraničnom
zájazde v Haugenau, ako reprezentant Slovenska, a poznatky z 5. ročníka AS 2009 v Novom Meste nad
Váhom z pozície riaditeľa súťaže. Dotkol sa situácie s koncertmi kultúrneho leta v oblasti z druhej strany TN
kraja, a koncertov v Piešťanoch a Trenčianskych Tepliciach. Do pozornosti sa dostali ešte festivaly v Dolnej
Súči, Lieskove, Drietomský festival DH. Tiež pripomenul niektoré festivaly z blízkej Moravskej strany. Tieto
i ďalšie poznatky zhodnotí a dodá však aj predseda TN kraja osobne aj za svoju druhú polovicu kraja.
PO - Pre neprítomnosť predsedu p. Marhulíka hodnotenie kraja neprebehlo a bude dodatočne dodané
a pripojené k materiálu. Z informácie predsedu ZDHS vyplynulo, že je zámyslom kraja a mesta Bardejov
uskutočniť spomienkový ročník Bardejovského tanga v roku 2010, ako prehliadku, možno aj súťažnú z táng,
ktoré na súťažiach boli v minulých ročníkoch. Koncepcia bude zverejnená po dohovoroch o termíne
a finančnom zabezpečení. Ostatné po dodaní materiálov.
Doplňujeme krátky prehľad z materiálov, ktoré trochu blúdili po internete, ale prišli: J. Marhulík –
ZDHS PO pozdravil v nich rokovanie a p. Hudeca k 60tke. Kladne ohodnotil internetovú stránku pre obsah
aj vzhľad. Oznámil, že po prestávke bude v Bardejove - kúpeľoch 2-dňový medzinárodný festival
SLOVENSKÉ TANGO. Bude so zábavou na termálnom kúpalisku, diváckou súťažou (nechajte sa
prekvapiť) !!!! Termín: 25.-26.júna 2010 (sobota – nedeľa) Ďalej pripravuje 190. výročie narodenia
bardejovského rodáka Bélu Kellera, hudobného skladateľa koncertami po kúpeľoch s odštartovaním
v Bardejove, ďalej navrhuje zvážiť vznik škôl pre dychové nástroje, pod egidou ZDHS. Oznámil
riešenie problémov Prešovského kraja a konferencie kraja.
TT – Na rokovaní nebol žiadny zástupca a nebol dodaný ani materiál z hodnotenia kraja. Po dodaní bude
uverejnený ako príloha k zápisnici. Hlavným podujatím, ktoré sa v kraji uskutočňovalo, bol 17. ročník
Dychfestu ZDHS. Dôležitými podujatiami boli. Festival k 100-ročnici vzniku DH v Hradišti pod Vrátnom
a Festival DH „Z oboch brehú Moravy“ v Holíči pod záštitou DH Májovanka.
K bodu 11 programu:
Špecificky po jednotlivých bodoch sa „Zámery činnosti do roku 2010“
neprerokovávali. Zásadné body boli prerokovávané priebežne a sú uvedené v bodoch 3 až 10 a v bode 12.
s cieľom prípravy krajských konferencií, celoslovenskej konferencie (kde budú aj dôsledne vyhodnotené)
a pripomienke 20. výročia vzniku ZDHS. Tiež rozbor všetkých dôležitých podujatí v roku 2010 s cieľom
prípravy nových zámerov činnosti na roky 2010-2014.
K bodu 12 programu: Boli prerokované rôzne návrhy ako osláviť 20. výročie založenia ZDHS.
Jednou z hlavných aktivít má byť Gala - koncert profesionálneho telesa s zaznamenaný v rozhlasovej
nahrávke. Očakávajú sa ďalšie podnety od spolkov ako aj z výsledkov krajských konferencií (jar 2010).
V dôsledku prípravy 8. konferencie očakávame a privítame všetky podnety k rozvoju činnosti ZDHS
v pôsobnosti krajov a ústredia, zlepšenia komunikácie, požiadavky na metodiku a všetko, čo trápi
spolky DH pri organizácii ich činnosti a úspešného etablovania sa na poli dychovej hudby na
Slovensku. Hlavne by sme privítali konkrétne a reálne návrhy na vylepšenie funkčnosti celej
organizácie spolkovej činnosti a osobnú pomoc navrhovateľov.
Rokovanie P ZDHS skončilo 14.11.2009 o 24:00 hod., 15.11.2009 sa nerokovalo.

III - PRIJATÉ UZNESENIA
UZNESENIE č. 1: uskutočniť krajské konferencie ZDHS do 15. apríla 2010.
Z: predsedovia krajov
T: 15.4.2010
UZNESENIE č. 2: Dokončiť nesplnenú úlohu v doplnení zmien a opráv v Ev kartách spolkov.
Z: P ZDHS krajov a ústredie
T: 31.12. 2009
UZNESENIE č. 3: Zistiť záujem o 3 ročné vzdelávanie (semináre 6x ročne) – Kurz odborníkov
DH ( dirigentov, inštrumentalistov, manažérov). Anketa na internetovej stránke ZDHS.
Z: predseda ZDHS
T: december 2009
UZNESENIE č. 4: zúčtovať prostriedky poskytnuté krajom do ďalšieho zasadnutia PZDHS.
Z: predsedovia krajov
T: jar 2010 – 27.3.
UZNESENIE č. 5: vyzvať spolky ku splneniu členských povinností.
Z: predsedovia krajov
T: 30.11. 2009
UZNESENIE č. 6: vylúčiť spolky s nesplnenými členskými povinnosťami.
Z: P ZDHS
T: 31.01. 2010
UZNESENIE č. 7: Zistiť možnosti a šance priestorov a pomoci na uskutočnenie slávnostného
koncertu a 8. konferencie ZDHS v Podbrezovej v dátume 14.-15.máj 2010
Z: Jozef Král - podpredseda
T: 25.11. 2009
UZNESENIE č. 8: zabezpečenie podania nových Grantov na MK SR na akcie 2010
v podprograme 8 a 4. a 5 v prípade zahraničia. Vyúčtovanie priznaných grantov.
Z: P ZDHS
T: 20. a 30. 11. 2009
december 09, podľa termínov.
UZNESENIE č. 9: Prieskum zabezpečenie nákupu update multilicencií programov Capella 2008 CZ
a Capela Scan 6.1. CZ pre záujemcov spolkov ZDHS z príspevkom spolku splatným vopred na
konto ZDHS a samotné uskutočnenie Update. Platí aj pre Združenie skladateľov DH.
Z: P ZDHS
T: 31.12 2009 – jar 2010.
UZNESENIE č. 10: osloviť bývalú tajomníčku ZDHS Ľ. Jamriškovú za účelom odovzdania
zostatku dokumentácie ZDHS a dokončenie odovzdania funkcie.
Z: čestný člen OZDHS P. Kopunič
T: December 2009
UZNESENIE č. 11: pripraviť návrhy na ocenenia HF, NOC, ZDHS na jarné zasadnutie PZDHS.
Z: celé predstavenstvo
T: jar 2010

Omšenie 14.11.2009
Zaznamenal: Peter Belavý

Za P ZDHS : Ján Jamriška

Konferencie krajov zatiaľ dohodnuté:
BA 26.3. 2010 Pezinok - (piatok)
ZA 27.2. – ZUŠ Vrútky – (sobota)

