Výročná správa
za rok 2020

1. Identifikácia organizácie
Názov :

Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov (DSZSU)

Sídlo:

Trenčianske Teplice, PSČ 914 51, Partizánska ulica č. 11

Doba založenia:

16.07.1933

Rezort:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Kontakt:

tel.: +421326552301
e-mail: dszsu@dszsu.sk

Forma hospodárenia: príspevková organizácia
Riaditeľ:
Štruktúra organizácie:

Hlavné činnosti:

Ing. Anton Novosád
- Hospodársky a správny útvar (DOMOV)
- Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU)
- Spevácky zbor slovenských učiteliek (OZVENA)
- Komorný orchester slovenských učiteľov (KOSU)
Interpretácia vokálnej a inštrumentálnej hudobnej tvorby domácich
a zahraničných skladateľov. Výchova a vzdelávanie žiakov, študentov
a verejnosti v oblasti spevu, hudby priamou koncertnou činnosťou,
alebo prostredníctvom nosičov obrazu a zvuku. Propagácia národnej
slovenskej hudobnej tvorby a kultúry v zahraničí (účasť na hudobných
festivaloch a súťažiach). Vydávanie nosičov obrazu, zvuku, notového
a hudobného faktografického a propagačného materiálu.
Ďalšou dôležitou úlohou je rekreovanie najmä pracovníkov školstva
a štátnych zamestnancov. Zabezpečovanie víkendových pobytov,
spoločenských podujatí pre žiakov, študentov i dospelých, výlety a
stretávky. Organizovanie školení a rôznych doškoľovacích podujatí
hlavne pre verejnú správu, ale i pre záujemcov z ostatných rezortov.

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Poslanie organizácie
DSZSU bol vybudovaný zo zbierok slovenskej učiteľskej pospolitosti preto, aby slúžil
ako kultúrna a rekreačná ustanovizeň nielen pre učiteľskú, ale aj širokú verejnosť.
Jeho hlavným poslaním je štúdium a interpretácia domácej a zahraničnej vokálnej
a inštrumentálnej hudobnej tvorby a jej šírenie medzi školskou študujúcou mládežou
a širokou verejnosťou. Dôraz sa kladie najmä na slovenskú národnú a vlasteneckú tvorbu.
Hudobnú vzdelanosť a kultúru organizácia šíri prostredníctvom svojich umeleckých telies
a to: Speváckeho zboru slovenských učiteľov - SZSU, Speváckeho zboru slovenských
učiteliek - OZVENA a Komorného orchestra slovenských učiteľov - KOSU. Tieto umelecké
zložky uskutočňujú žiacke a študentské výchovné koncerty, ktorými pomáhajú formovať
hudobné estetické cítenie, vlastenectvo a celkový kultúrny rozhľad. Pre dospelé publikum
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uskutočňujú chrámové a večerné koncerty, ale aj rôzne príležitostné vystúpenia pri
významných štátnych, politických, cirkevných a kultúrnych a spoločenských výročiach.
Ďalším poslaním organizácie je zabezpečovanie rekreačných, liečebných
a spoločenských pobytov pre dospelých, ale aj výletov a exkurzných pobytov pre školskú
mládež.
Tretím významným poslaním je zabezpečovanie vzdelávacích aktivít, seminárov,
kurzov, konferencií a podobne pre rôzne organizácie, nielen z rezortu školstva a vedy.
Strednodobý výhľad organizácie
DSZSU je stálym centrom amatérskeho hudobného života v oblasti vokálnej i inštrumentálnej
hudby. Do budúcnosti má stanovené nasledovné ciele:
 Plniť úlohu nielen doškoľovania dirigentov, ale aj podporovať ich umelecký rast
a zdokonaľovanie sa učiteľov, študentov pri ich pedagogickej práci. Angažovať ich vo
svojich troch umeleckých zložkách ako spevákov, korepetítorov, hudobníkov, sólistov,
čím si budú zdokonaľovať svoju hudobnú osobnosť.
 Organizovať výberové konania pre pôvodnú hudobnú tvorbu mladých hudobných
skladateľov pre SZSU, OZVENU a KOSU. Vybrané skladby primerane honorovať
a uvádzať ich na koncertoch doma i v zahraničí. Týka sa to hlavne skladieb pre mužské
spevácke zbory, ktoré sú na Slovensku prakticky už iba dva.
 Nahrávky našich umeleckých zložiek v spolupráci s MŠVVaŠ SR rozširovať a používať
ako učebnú pomôcku na hodinách estetickej a hudobnej výchovy na ZUŠ, SŠ i ZŠ.
 Prezentovať pôvodnú i súčasnú slovenskú hudobnú tvorbu na domácich i zahraničných
hudobných festivaloch a tak reprezentovať učiteľský stav i slovenskú hudobnú kultúru.
 Pomáhať členom amatérskych umeleckých telies v osvojovaní a rozvíjaní dirigentských
schopností. Poskytovať začínajúcim umeleckým telesám metodickú a odbornú pomoc.
 Renovovať a upravovať celý areál DSZSU tak, aby spĺňal čoraz lepšie možnosti oddychu
i rekreácie pre celé rodiny i s deťmi (dobudovať bazén, tenisové kurty, odpočívadlá,
altánky na možnosti posedenia v prírode).
 Neustále modernizovať hlavnú budovu DSZSU a priľahlé budovy, dopĺňať interiér novým
inventárom.
 Záujemcom o rekreačné a kúpeľné pobyty pomáhať organizovať denné programy počas
pobytu v našom zariadení, dojednávať liečebné procedúry a tak zvyšovať nielen úroveň
našich služieb, ale aj zvýšiť počet našich klientov.

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie
Kontrakt uzatvorený medzi MŠVVaŠ SR a DSZSU bol podpísaný ministrom
školstva, vedy, výskumu a športu SR a riaditeľom DSZSU na sumu 504 367,00 € na dobu od
1. januára 2020 do 31. decembra 2020 vrátane.
V roku 2020 boli uskutočnené tri rozpočtové opatrenia.
Schválený rozpis bežného transferu na rok 2020: v sume 504 367 eur.
- č.2020-7837:1-A1920, zo dňa 16.1.2020
1. rozpočtové opatrenie – zvýšenie výdavkov o 11 800 eur
- 2020/10697:2-A1920, zo dňa 20.4.2020
(mzdy a odvody – odmeny zamestnancom, ktorí zabezpečovali prevádzku zariadenia počas
vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie)
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2. rozpočtové opatrenie – zvýšenie výdavkov o 45 500 eur
- 2020/11712:52-A2410, zo dňa 8.9.2020
(sanácia výpadku príjmov a zvýšeného čerpania výdavkov priamo implikovaných vznikom
pandémie súvisiacej s ochorením Covid-19)
3. rozpočtové opatrenie – zvýšenie výdavkov o 100 000 eur
- 2020/18090:3-A2410, zo dňa 20.11.2020
(opravy vnútorných priestorov budovy a inventárneho vybavenia)
Celková výška poskytnutého bežného transferu: 661 667 eur.
Kapitálový transfer:
- v roku 2020 nebol pridelený kapitálový transfer.
Predmetom kontraktu bolo zabezpečenie 2 hlavných úloh.
1. úloha:
Zabezpečenie činnosti umeleckých zložiek Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov
Finančné náklady na plnenie úlohy: 74 000,00 €.
Plnenie:
- Komplexné zabezpečenie činnosti troch vlastných celoslovenských učiteľských
umeleckých zložiek (SZSU), (KOSU), (OZVENA) – nácviky, koncertnú činnosť a
materiálne vybavenie.
- Výchova a vzdelávanie žiakov, študentov a verejnosti v oblasti spevu a hudby priamou
koncertnou činnosťou umeleckých zložiek Domova SZSU.
- Interpretácia vokálnej a inštrumentálnej hudobnej tvorby predovšetkým domácich a
svetových skladateľov.
- Ďalšie vzdelávanie a pomoc v umeleckom raste učiteľom hudobnej výchovy, učiteľom
základných umeleckých škôl, žiakom konzervatórií, študentom hudobných fakúlt,
pedagogických fakúlt najmä ich angažovaním ako spevákov, muzikantov, korepetítorov,
sólistov a asistentov dirigovania a organizovaním vzdelávacích seminárov a workshopov.
- Prezentácia hudobných telies na verejných koncertoch.
- Propagácia slovenskej národnej hudobnej tvorby a kultúry v zahraničí (účasť na
hudobných súťažiach a festivaloch).
- Vydávanie nosičov obrazu, zvuku, notového a hudobného faktografického a propagačného
materiálu a publikovanie digitálnych materiálov na internete.
Mesačné sústredenia umeleckých zložiek kvôli pandemickej situácie covid-19 neprebiehali
podľa schváleného plánu. Mnoho plánovaných sústredením a koncertov sa neuskutočnilo.
Spevácky zbor slovenských učiteľov absolvoval 11 sústredení, uskutočnil 4 koncertné
vystúpenia.
Spevácky zbor slovenských učiteliek – OZVENA absolvoval 5 sústredení a uskutočnil 5
koncertných vystúpení.
Komorný orchester slovenských učiteľov absolvoval 5 sústredenia a uskutočnil 3 koncertné
vystúpenie.
Spolu bolo uskutočnených 21 sústredení a 12 koncertných vystúpení.
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SZSU
SZSU absolvoval koncertné vystúpenia a prezentoval zbor v rôznych krajoch a oblastiach
Slovenska:
sakrálny koncert v Smižanoch
sakrálny ECAV Sláva šľachetným, ktorý sa uskutočnil v kostole v Liptovskom
Mikuláši
koncerty v mestách Žilina a Žitavany
Mnohé plánované koncertné sústredenia sa z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej
protipandemickej situácie covid – 19 neuskutočnili,.
KOSU
V roku 2021 Komorný orchester slovenských učiteľov so svojím koncertným programom
navštívil mesto Poprad, kde sa uskutočnil chrámový koncert.
V Trenčianskych Tepliaciach prebiehal výchovný koncert a chrámový koncert sa uskutočnil
aj v meste Rajecké Teplice.
Plánované koncertné sústredenia sa z dôvodu nepriaznivej protipandemickej situácie
covid – 19 neuskutočnili,.
OZVENA
Spevácky zbor slovenských učiteliek – OZVENA bol v roku 2020 v Domove SZSU päťkrát a
to
- v januári kde počas sústredenia nahrávali skladby na propagáciu činnosti zboru
- vo februári sa uskutočnil 1 výchovný koncert
- v júli mali taktiež sústredenie v DSZSU
- v auguste prebehol 1 večerný a 1 promenádny koncert v Kúpeľoch Trenčianske Teplice a v
septembri mali posledné sústredenie konané v roku 2020
Plán na rok 2020 sa z dôvodu pandémie koronavírusu (COVID-19) ani po korekcii nepodarilo
zrealizovať na 100%. Z pôvodne naplánovaných 11 sústredení sa zrealizovalo len 5.
Finančné náklady na zabezpečenie činnosti umeleckých zložiek po jednotlivých položkách:
-

cestovné náklady:
propagácia
mzdové náklady (honoráre),
odvody do poisťovní:
Spolu:

50 000,00 eur
10 000,00 eur
14 000,00 eur
74 000,00 eur

2. úloha:
Zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie
Finančné náklady na plnenie úlohy: 430 367 €.
Plnenie:
- Komplexné zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie Domova SZSU (platy
kmeňových zamestnancov, energie, údržba a obnova inventáru).
- Zabezpečenie vzdelávacích podujatí v Domove SZSU. Patria tu vzdelávacie podujatia,
semináre, porady a pracovné stretnutia pre rezort MŠVVaŠ SR, iné rezorty verejnej
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správy, štátnej správy, organizácie a firmy, súkromného sektora, členov odborových
zväzov a iných spoločenských, politických a náboženských organizácií (aj zahraničných).
- Zabezpečenie rekreačných, zdravotných a spoločenských pobytov v areáli Domova SZSU
určené hlavne aktívnym pracovníkov rezortu MŠVVaŠ celoročne ale najmä v čase
prázdnin, záujemcom o ambulantnú kúpeľnú liečbu, školskej a študujúcej mládeži (školy v
prírode, výlety, exkurzie), turistom, tranzitným hosťom a pod.).
V Domove SZSU sa uskutočnilo:
5 sústredení rôznych speváckych zborov (49 osôb)
12 sústredení vlastných umeleckých telies (SZSU, KOSU, OZVENA)
7 vzdelávacích a školiacich pobytov (71 osôb)
4 relaxačných pobytov – turnusov (47 osôb)
Individuálne pobyty (94 osôb)
Propagácia a reklama ubytovacieho zariadenia:
 údržba webovej stránky
 propagačné materiály
 inzercia.
Čerpanie finančných prostriedkov:
Položka:
- spotreba materiálu:
- spotreba energií:
- služby:
- mzdové náklady:
- odvody do poisťovní:
Spolu:

schválený rozpočet
50 000,00 eur
26 000,00 eur
15 219,00 eur
229 083,00 eur
80 065,00 eur
430 367,00 eur

upravený rozpočet
128 000,00 eur
26 000,00 eur
108 219,00 eur
237 833,00 eur
87 615,00 eur
587 667,00 eur

4. Činnosti (produkty) organizácie a ich náklady
Vzhľadom na množstvo, charakter a rôznorodosť vecných úloh DSZSU v tejto správe
neanalyzuje podrobne náklady na jednotlivé činnosti. Zameriava sa na rozhodujúce činnosti
organizácie.
Ťažiskom práce DOMOVA sú:
 služby pre rezort školstva a jeho bývalých pracovníkov, vrátane ich rodinných
príslušníkov,
 práca s umeleckými zložkami DSZSU (SZSU, OZVENA, KOSU) a organizovanie
a usmerňovanie ich umeleckej produkcie na domácich i zahraničných scénach.
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov:
 zabezpečil v letnej sezóne 4 relaxačné turnusy, v ktorých sa vystriedalo 47 osôb,
 uskutočnil 7 vzdelávacích, školiacich a konzultačných podujatí a porád pre
71 účastníkov,
 poskytol ubytovanie aj záujmovým združeniam a speváckym zborom – 49 osôb,
 poskytoval v priebehu celého roka služby pre individuálnych záujemcov a rodiny s deťmi
formou víkendových pobytov – 94 osôb,
 zorganizoval sústredenia našich umeleckých zložiek v DSZSU a to nasledovne:
3 x SZSU, 5 x OZVENA, 3x KOSU
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Všetky tieto aktivity nám prinášali finančné prostriedky, ktoré sme následne používali
na zabezpečovanie chodu organizácie (energie, údržba, úhrady služieb, nákupy, mzdy,
odvody do fondov, dane atď.) a na činnosť našich umeleckých telies.
DSZSU organizoval a usmerňoval po celý rok prácu SZSU, KOSU a OZVENY. Tieto
telesá majú spracované vlastné parciálne plány, ktorých plnenie zabezpečujú ich organizačné
a umelecké vedenia. Ich činnosť koordinuje a kontroluje Domov SZSU.
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5. Rozpočet organizácie
Prehľad hospodárenia DSZSU k 31. 12. 2020
Číslo účtu

Názov účtu

Plán (v €)

Čerpanie (v €)

Náklady:
501
502
504
511
512
513
518
521
524
525
527
528
532
538
545
548
551
568

Spotreba materiálu
53 000,00 41 770,58
Spotreba energie
36 000,00 23 935,09
Predaný tovar
11 000,00
5 486,09
Opravy a udržovanie
359 634,00 34 133,56
Cestovné
50 000,00 36 159,05
Náklady na prezen.
600,00
407,23
Ostatné služby
220 000,00
45 006,20
Mzdové náklady
320 000,00 313 601,43
Zák. soc. poistenie
106 000,00 105 964,10
Ostatné soc. poistenie
5 500,00
5 019,73
Zákonné soc. náklady
14 816,00 12 160,14
Ostatné soc. náklady
250,00
23,00
Daň z nehnuteľnosti
1 000,00
982,28
Ostat. dane a pop.
3 000,00
1 684,45
Ostatné pokuty,penále,úroky
Ost. náklady na prev. Čin.
6 000,00
4 662,24
Odpisy NHIM a HIM
15 000,00 14 642,04
Ostatné finan. Náklady
100,00
6,60

78,81
66,49
49,87
9,49
72,32
67,87
20,46
98,00
99,97
91,27
82,07
9,20
98,23
56,15

CELKOM NÁKLADY

53,72

1 201 900,00 645 643,81

% plnenia

77,70
97,61
6,60

Výnosy:
602
604
648

Tržby z pred. Služieb
219 088,12
Tržby za pred. Tovar
20 000,00
Ostatné výnosy z prev. Čin.

149 896,82
11 292,80
89,63

68,42
56,46

681
681
682

Výnosy z bež. Transferov 661 667,00
Výnosy z bež. transf.(131J) 301 144,88
Výnosy z kap. transferov

454 787,25
301 144,88
14 642,04

68,73
100,00

CELKOM VÝNOSY

937 793,51

77,53

1 201 900,00

VÝSLEDOK HOSP.CELKOM:

286 149,70

Náklady organizácie
Náklady na činnosť organizácie sme v roku 2020 plánovali v celkovej výške
1 201 900,00 €. V skutočnosti boli náklady čerpané v sume 645 643,81 €, t.j. 54%
Ani v jednom prípade nedošlo k prekročeniu čerpania nákladových položiek.
Výnosy organizácie
Výnosy sme plánovali vo výške 1 201 900,00 € (tak ako náklady). Skladajú sa
z bežných transferov zo ŠR vo výške 962 811,88 € a vlastnou ekonomickou činnosťou vo
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výške 239 088,12 €. Skutočné plnenie vlastných výnosov je v sume161 279,25 €, plnenie na
67%.
Hospodársky výsledok za rok 2020 je 286 149,70 €.
Celkový výsledok hospodárenia je kladný. Rezervy v plnení vlastných tržieb organizácie boli
spôsobené vzniknutou pandémiou súvisiacou s ochorením Covid-19.
V období marec až jún 2020 bol príkazom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č.
2020/10989:1-A9001 Domov SZSU zaradený medzi karanténne zariadenia Ministerstva
vnútra SR ako subjekt hospodárskej mobilizácie.
Od 13.10.2020 doposiaľ je Domov SZSU zatvorený z dôvodu pandémie súvisiacej
s ochorením Covid-19.
Služby ponúkame za výhodné ceny rezortným organizáciám (krajským školským úradom,
ostatným príspevkovým i rozpočtovým organizáciám) na uskutočňovanie porád, seminárov,
školení a pod. Sústreďujeme sa na organizovanie rekreačných pobytov a organizovanie
pracovných sústredení speváckych zborov z celého Slovenska.

6. Personálne otázky
Schválený priemerný evidenčný počet zamestnancov na rok 2020 je 24 osôb.
V roku 2020 mal DSZSU počet pracovníkov – 23. Ich počet sa v priebehu roka nepatrne
mení, čo je zapríčinené sezónnosťou v činnosti organizácie. Dôvodom neplnenia počtu
zamestnancov sú úsporné opatrenia. Chod organizácie riadi a zabezpečuje riaditeľ.
Organizácia sa člení na úseky:
- administratívny
- prevádzkový
V administratíve, vrátane riaditeľa, pracuje 5 osôb. V prevádzkovom úseku pracuje 19 osôb.
Sú to pracovníci recepcie, kuchárky, chyžné, údržbári.
Mzdové prostriedky boli plánované na rok 2020 vo výške 281 333 € € vrátane
honorárov funkcionárom umeleckých telies.
V skutočnosti sme na mzdy a ostatné osobné náklady (OON) vynaložili 294 761 € €.
Prepočítaný počet kmeňových zamestnancov bol 23 osôb.
Skutočnosť k 31.12.2020 bolo 23 osôb.
Členov umeleckých telies bolo v priemere 100 osôb.
tarifný plat:
náhrady miezd:
príplatok za riad.:
osobný príplatok:
ostatné príplatky:
DPN:
Odmeny:
Spolu:
OON:
Celkom (v €):

141 614
60 387
1 636
24 502
17 331
945
49 291
259 706
17 728
313 434

9

Priemerná mzda na 1 pracovníka v roku 2021 bola: 1 019 €.
Z počtu 23 pracovníkov je 8 mužov a 18 žien.
Vekové zloženie:
- od 20 do 30 rokov
- od 30 do 40 rokov
- od 40 do 50 rokov
- nad 50 rokov

-

1
3
2
17

Vzdelanostná úroveň:
- Základné vzdelanie:
0
- Stredné bez maturity:
6
- Úplné stredné s maturitou: 12
- Vysokoškolské:
5
Umelecké zložky Domova SZSU (ich členovia nie sú kmeňoví zamestnanci)
SZSU
OZVENA
KOSU

-

47 členov (muži)
37 členiek (ženy, z toho 1 muž – dirigent)
16 členov (ženy + muži, dirigentka žena).

Členovia umeleckých zložiek majú na 90 % vysokoškolské vzdelanie a 10 % stredoškolské
vzdelanie (učiteľky MŠ a ZUŠ).

7. Ciele a prehľad ich plnenia
Hlavné ciele organizácie sú stanovené v súlade s poslaním Domova SZSU ako PRO
MŠVVaŠ SR v Kontrakte. Konkrétne cieľové úlohy sú konkretizované v jednotlivých
oblastiach činnosti. Ťažiskové činnosti boli orientované v dvoch hlavných smeroch:
- poskytovanie služieb ubytovania a stravovania pre široký okruh pracovníkov, žiakov
a študentov rezortu školstva a ich rodinných príslušníkov,
- organizovanie činnosti vlastných umeleckých zložiek (SZSU, OZVENA, KOSU).
Z uvedených smerov činnosti vyplynuli aj nasledovné ciele:
a) zabezpečenie rekreačných a ambulantných liečebných pobytov v týždňových cykloch pre
pracovníkov rezortu v období školských prázdnin a pre penzistov aj v priebehu školského
roka (plnenie je špecifikované v kapitole 4 tejto správy),
b) organizovanie vzdelávacích a doškoľovacích podujatí pre organizácie rezortu počas
celého roka (viď kapitolu 4 tejto správy),
c) príprava a realizácia cvičných umeleckých sústredení vlastných zložiek - uskutočnili sme
21 sústredení, z toho 11 v DSZSU,
d) príprava a realizácia koncertu SZSU v mestách Smižany, Žilina, Liptovský Mikuláš a
Žitavany
e) príprava a realizácia koncertu OZVENY v meste Trenčianske Teplice a Nimnica
f) príprava a realizácia koncertu KOSU v meste Rajecké Teplice a Poprad
g) začiatok prípravy a realizácie celkovej rekonštrukcie ubytovacej časti DZSU
h) dokončovacie práce spojené s výstavbou výťahu,
i) činnosti pri údržbe a oprave zariadení v budove Domova SZSU,
j) modernizácia ubytovacích priestorov,
k) doplnenie ubytovacieho úseku novým inventárom.
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8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2020
Misia organizácie a hodnotenie jej činnosti v kapitolách 4, 5 a 6 ukazujú, že jej
poslanie je celospoločenské a plní úlohy štátu. Je preto prirodzené, že aj financovanie činnosti
zabezpečuje štát. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2019 bola činnosť
financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. Výsledky, ktoré organizácia počas svojej
existencie dosiahla, pravidelne štvrťročne, hodnotí v správach o činnosti a tieto predkladá
MŠVVaŠ SR. Štruktúra organizácie zostala nezmenená. Počet pracovníkov zostal zachovaný,
v niektorých pracovných pozíciách došlo k rozšíreniu pracovných povinností o činnosti
v oblasti marketingovej a aktívnej obchodnej politiky s ubytovacími a stravovacími službami.
Kvalita a technická úroveň vykonávaných činností je daná odbornou úrovňou zamestnancov,
ktorých štruktúra a kvalifikovanosť sa sústavne zlepšuje, ako aj úrovňou technických
prostriedkov.
Počas roka 2020 boli technicky a obchodne uskutočnené aktivity na efektívnejšie využívanie
a úsporu nákladov v oblasti tepelnej energetiky. Boli rozpracované štúdie na modernizáciu
ubytovacích a spoločenských priestorov a štúdie na rozšírenie portfólia služieb Domova
SZSU. Záujem o rekreačné a liečebné pobyty v Trenčianskych Tepliciach z radov
pedagogických pracovníkov je nízky, preto boli zavedené mechanizmy lepšej informovanosti
potenciálnych hostí z radov pedagogických pracovníkov o akciách a službách Domova SZSU.
Priestory Domova sme začali intenzívnejšie ponúkať práve na organizovanie vzdelávacích
aktivít PRO Metodicko-pedagogického centra a pracovných stretnutí pracovníkov štátnej
správy, najmä z radov pracovníkov MŠVVaŠ SR. Napriek tomu počet návštevníkov Domova
SZSU nie je uspokojivý a preto sme nútení prijímať úsporné opatrenia.
Vďaka pochopeniu a pomoci MŠVVaŠ SR sa nám darí neustále modernizovať budovu
i okolie DSZSU. Kvalita poskytovaných služieb je dlhodobo na vysokej úrovni najmä
v oblasti stravovania. Pre budúcnosť chystáme výrazné zlepšenie a rozšírenie ponuky aj
v ubytovacích službách, najmä rekonštrukciou apartmánov na ubytovanie vyššej kategórie.
V umeleckých zložkách dochádza ku generačným zmenám – odchodu dlhoročných
starších členov a príchodu nových kandidátov. Je potešujúce, že záujem o členstvo
v umeleckých zložkách z radov umelecky založenej mladšej generácie je dostatočný, čo je
predpokladom ich ďalšieho umeleckého napredovania.
CD nosiče všetkých troch umeleckých zložiek sú k dispozícii v DSZSU a používajú sa
ako učebná pomôcka na umeleckých školách a aj ako pomôcka pre regionálne spevácke zbory
na Slovensku.

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Výstupy poskytovaných služieb organizácie možno rozdeliť do troch základných kategórií. Sú
to:
-

reprezentácia na poli umeleckej produkcie zložkami Domova SZSU
poskytovanie služieb pri organizácii vzdelávacích podujatí
rekreačné, zdravotné a spoločenské pobyty

-

Za užívateľov produkcií umeleckých zložiek Domova SZSU považujeme všetky typy
základných a stredných škôl a školských zariadení na Slovensku, kde sa uskutočňujú
žiacke výchovné koncerty. Významnou zložkou umeleckej činnosti zložiek Domova
SZSU je reprezentácia umeleckých aktivít učiteľov na medzinárodných podujatiach a ich
konfrontácia s amatérskymi umeleckými telesami iných krajín. V čoraz väčšej miere sú
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nadväzované kontakty s odbormi kultúry mestských a obecných úradov z celého
Slovenska, ktorí vítajú koncertné vystúpenia umeleckých zložiek Domova SZSU. Ďalej
sú to chrámové koncerty, ktoré sú ponúkané pre všetky registrované cirkvi na Slovensku
a ich zariadenia, večerné koncerty pre dospelé publikum po celom území Slovenska a aj
príležitostné koncerty pri kultúrnych, spoločenských, športových a štátnopolitických
udalostiach.
-

Do skupiny užívateľov vzdelávacích podujatí zaraďujeme okrem poskytovania služieb
pre pracovníkov rezortu školstva aj pracovníkov iných štátnych orgánov, organizácií,
firiem a odborových zväzov, spoločenské, politické, náboženské a iné organizácie (aj
zahraničné). V značnej miere sú to aj univerzity a zdravotnícke organizácie, ktoré mávajú
zvyčajne aj zahraničnú účasť.

-

Do skupiny využívajúcej rekreačné, zdravotné a spoločenské pobyty môžeme zaradiť
najmä aktívnych pracovníkov rezortu školstva a vedy (je to prirodzené, lebo využívajú
prázdniny), pedagogických aj nepedagogických pracovníkov na zaslúženom odpočinku,
ľudí z iných rezortov, záujemcov o ambulantnú kúpeľnú liečbu, školskú a študujúcu
mládež (výlety, exkurzie), turistov, tranzitných hostí a pod. Z radov cudzincov, ktorí
navštevujú Domov SZSU sú to najmä Česi a Poliaci.

10. Zverejnenie správy
Táto správa bude sprístupnená na internetových stránkach MŠVVaŠ SR, ktoré je
zriaďovateľom Domova SZSU a na internetovej stránke Domova SZSU Trenčianske Teplice.
Trenčianske Teplice 24. apríla 2021
Ing. Anton Novosád
riaditeľ DSZSU
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