Správa o činnosti OZ Zemplínski heligónkari za rok 2015, predložená na výročnej
schôdzi dňa 26.2.2016 predsedom Pavlom Hájnikom.

Vážení priatelia heligónky!
Som úprimne rád, že naše spoločenstvo trvá už piaty rok a z roka na rok sa
naša rodinka rozrastá. Ešte viac ma teší, že medzi nás prichádzajú aj mladí
ľudia. Teší ma aj to, že o činnosť nášho klubu sa zaujímajú aj iní ľudia a že
svojou činnosťou môžeme poslúžiť už aj my ako príklad pre iných. Veď nie je
tomu ani tak dávno, čo sme my hľadali skúsenosti u iných a hľadali cestu, ako
ďalej. Po päťročnej usilovnej a cieľavedomej práci, môžeme spoločne
skonštatovať, že sme položili dobré základy novej stavby, ktorú môžeme ďalej
zveľaďovať. Dospeli sme k presvedčeniu a utvrdeniu, že tisícročné pravdy
o snahe, trpezlivosti, vytrvalosti, vzájomnej úcte, tolerancií a odpúšťaní, o
spolupráci a povzbudzovaní a vzájomnej komunikácií pri vytyčovaní spoločných
cieľov a predsavzatí, že tieto pravdy platia aj dnes. A zvlášť by mali platiť
v spoločenstve ľudí, ktorých združujú spoločné záujmy. A je len prirodzené, že
keď sa moje záujmy nestotožňujú so záujmami väčšiny, nemusím v takom
spoločenstve zotrvať a môžem z neho kedykoľvek odisť. Princíp dobrovoľnosti
a slobody náš klub uplatňuje a zdôrazňuje od samého začiatku jeho vzniku.
Ochota pomôcť jeden druhému, nezištne darovať radosť, úsmev, dobrú náladu
a odovzdať skúsenosť a podeliť sa aj o trápenie, to sú hodnoty, ktoré spájajú
členov OZ Zemplínski heligónkari. Naše združenie, náš klub, má vždy dvere
otvorené dokorán pre všetkých ľudí, ktorí sa k týmto hodnotám budú hlásiť. Aj
preto nevyberáme žiadne členské. Združuje nás spoločné úsilie pri dosahovaní
a napĺňaní spoločne stanovených cieľov, a potom aj radosť s ich dosiahnutia je
o to väčšia, o koľko viac ľudí sa do kolektívneho diela zapojí. Naše združenie, náš
klub má vždy dvere otvorené dokorán aj pre tých, ktorí sa nevedia stotožniť so
spoločne stanovenými cieľmi a záujmami väčšiny jeho členov, ktorých osobné
záujmy a ambície nenašli stotožnenie s jeho činnosťou a cieľmi. Môžu
kedykoľvek odísť, ale aj vrátiť sa, keď to budú potrebovať. My sme tu preto, aby
sme hľadali spôsoby, ako môžeme jeden druhému pomôcť.
Keď som bol pred piatimi rokmi niekoľkými z vás oslovený a požiadaný
o spoluprácu, nepoznal som osobne nikoho z vás. Aj preto som sa obrátil na
ZOS ,konkrétne p. Navrátilovú, aby mi pomohla zorganizovať prvé stretnutie, na
ktorom sme sa dohodli na prvých spoločných cieľoch, ktoré sme spoločným
úsilím, postupne krok za krokom začali spoločne napĺňať. Postupne po
dosiahnutí určitého cieľa sa nám ukazovali ďalšie možnosti. A tak sme založili
OZ Zemplínski heligónkari, inštitúciu, ktorá slúži , pomáha všetkým záujemcom

o heligónku a folklór. Inštitúciu, ktorá si získala uznanie , autoritu a rešpekt
v širokej laickej aj odbornej verejnosti. Inštitúciu, ktorá pomohla, aj naďalej
bude pomáhať nám všetkým, ktorí budeme chcieť sa aj naďalej zdokonaľovať
v interpretácií našej prekrásnej ľudovej piesne.
Boli nám ponúknuté priestory na nácviky, bezplatne a aj dvakrát do týždňa a to
p. JUDr. Kušnírovou, riaditeľkou Domu Matice slovenskej. Keď sme sa odhodlali
zorganizovať a zrealizovať náš prvý vážnejší projekt Zemplínsku heligónku, bola
nám primátorom mesta, p. Záhorčakom ,ponúknutá záštita nad týmto
podujatím a tým aj spolupráca a pomoc mesta Michalovce. Keď sme
potrebovali zohnať peniaze a obrátili sme sa na sponzorov, vždy sme pozháňali
toľko, koľko sme potrebovali na dosiahnutie našich cieľov, keď sme spojili
všetky sily. To znamená, že sme sa naučili komunikovať, klopať a pýtať.
Obracajú sa na nás jednotlivci, ale aj organizácie a žiadajú nás o pomoc
a spoluprácu pri organizovaní rôznych podujatí. To zasa znamená, že o nás
a našej činnosti vedia a s ňou aj počítajú, čo nás všetkých spoločne môže
napĺňať radosťou a uspokojením. Ale je to aj obrovský záväzok do budúcnosti,
udržať si vybudovanú dôveru a chrániť spoločne vybudované dielo, aby sa samo
nezničilo našou nedbanlivosťou. Dosiahnuté výsledky nech sú pre nás výzvou
k hľadaniu nových možností a určovaniu nových cieľov.
Pri koncoročnom zúčtovaní finančných prostriedkov máme skoro vždy 0, to
znamená, že sme toho veľa nezarobili. Ale paradoxne sme získali množstvo
nových priateľov a sme obohatený o nespočetné množstvo pekných
a príjemných zážitkov. Radosť môžeme mať aj z plnenia plánovaných činnosti,
ktoré si dobrovoľne stanovujeme každý rok. Veď aj v roku 2015 z ôsmich úloh
sa nám podarilo splniť sedem. Nepodarilo sa nám v spolupráci so Zemplínskym
múzeom v Michalovciach pripraviť prezentáciu zemplínskeho kroja a výšivky.
Ako sa ukázalo po jednaní s riaditeľom múzea p. Mgr. Marošom Demkom,
región Zemplín ešte nie je komplexne preskúmaný v tejto oblasti, a materiály,
ktoré múzeum má k dispozícií, nie sú v digitálnej forme, aby sa mohli zverejniť
na stránke. To všetko chce čas a peniaze, ale hlavne ochotu hľadať ľudí
ochotných spolupracovať.
Výbor OZ rieši organizačné veci priebežne podľa potreby, lebo sa schádza
pravidelne na nácvikoch. Tak isto podľa potreby sa riešia veci priebežne aj
s ostatnými členmi OZ na spoločných nácvikoch, podľa vašich požiadaviek.
V minulom roku sme praktizovali pravidelné nácviky v dvoch skupinách a to
samostatne pod vedením Ing. Mgr. Dušana Skonca a Pavla Hájnika. Tak isto
každá skupina vystupovala samostatne so svojím programom, tak ako si to
členovia priali. Ukázalo sa, že má to svoje výhody, ale aj nevýhody, a ku sklonku
roka začali niektorí členovia so Skoncovej skupiny protestovať proti rozbíjaniu
združenia a dožadovali sa znovu spoločných nácvikov a aj spoločných vystúpení.

Preto sme zorganizovali spoločné vystúpenie v Laškovciach a pripravili spoločný
Vianočný koncert v galérií ZOS v Michalovciach. Vianočné koledy po kostoloch
prezentovala každá skupina samostatne, alebo v spolupráci s inými súbormi. Aj
tu sa ukázalo, aká je dôležitá spolupráca a vzájomná komunikácia a rozvážnejšie
dojednávanie množstva a termínov vystúpení. Menej je niekedy viac. Aj preto
sa výbor OZ zišiel niekoľkokrát samostatne, aby sme našli spoločné východiská
a predchádzali zbytočným nedorozumeniam a to v zložení : Ing. Romaník, Bc.
Sojka, Hájnik, prizvaní boli p. Navrátilová a Ing. Mgr. Skonc. Na týchto
zasadnutiach sme sa dohodli na niekoľkých pravidlách a úlohách, z ktorými by
som vás chcel oboznámiť, aby ste sa k ním mohli v diskusií vyjadriť.
1. Projekt Zemplínska heligónka – rozšíriť na 2 dní – jeden deň seminár, aj
samostatne.
Celý projekt predstavím samostatne na inom mieste.
2. Príprava prezentácie päťročnej histórie klubu a to na : paneloch,
videoprojekcií a na stránke.
3. Panely zabezpečí Braňo Sojka, videá a fotky Dušan Skonc a komentáre
a články na stránku zabezpečí Hájnik Pavol.
4. Vynovenú stránku bude administrovať Braňo Sojka.
5. Prístup na stránku bude mať Hájnik Pavol, Sojka Braňo a Dušan Skonc, a
to každý samostatne pod svojím prístupovým heslom.
6. Pred zverejňovaním dokumenty vzájomne konzultovať a navzájom sa
kontrolovať. Posledná kontrola Braňo Sojka, ako administrátor.
7. Aj naďalej cvičiť v menších skupinách , aj individuálne podľa možností
a potreby.
8. Nacvičovať v skupinách aj spoločný repertoár po dohode vedúcich
skupín.
9. Vytvoriť jednu reprezentačnú skupinu Zemplínskych heligónkarov
maximálne 5 členov pre potreby prezentácie.
10.Na okresné súťaže vyhlasované MK ,sa každá skupina bude prihlasovať
samostatne vo svojom okrese.
11.Príprava seminára ku projektu Zemplínska heligónka.
12.Prizvať odborných garantov ku projektu a to Michala Klímu st., Juraja
Liberu a riaditeľov múzeí na Zemplíne.
13.Prijať nových členov OZ.
14.Do výboru doplniť dvoch členov.
15.Pokúsiť sa vypracovať pravidlá činnosti pre jednotlivé skupiny a nájsť
formu spoločného financovania činnosti OZ.
Na záver musím konštatovať, že činnosť nášho OZ v súčasnej dobe nie je už len
o hraní a spievaní, ale je hlavne o komunikácií so svetom, o poznávaní

a využívaní najnovších technológií a ich dôslednom využívaní ku prezentácií
a predaji výsledkov našej práce. Je o vyhľadávaní a spájaní ľudí a inštitúcií
s rovnakými záujmami pre dosahovanie spoločne vytýčených cieľov. Preto
musíme všetci spoločne vynaložiť úsilie, aby sme rozšírili naše rady o nových
členov , ktorí by boli rovnako zapálení pre túto prácu ako my, aby sme mali
komu predať žezlo.

V Michalovciach 26.2.2016.

