telefón 032/6552301; dszsu@dszsu.sk

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
uskutočňujú chrámové a večerné koncerty, ale aj rôzne príležitostné vystúpenia pri
významných štátnych, politických, cirkevných a kultúrnych a spoločenských výročiach.
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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.
 Dobudovať externý výťah pri budove SZSU, tým prispôsobiť podmienky ubytovania
nárokom hostí. (Rozpracovaná investícia od roku 2018, realizácia stavby v roku 2019,
ukončenie v roku 2020).
 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 325 215,00 € na dobu od
1. januára 2019 do 31. decembra 2019 vrátane.
V roku 2019 boli uskutočnené štyri rozpočtové opatrenia.
Schválený rozpis bežného transferu na rok 2019: v sume 325 215,00 eur.
- č.2019-5742:1-A1920, zo dňa 18.1.2019
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1. rozpočtové opatrenie – zvýšenie výdavkov o 63 047,00 eur
- 2019/9764:5-A1920, zo dňa 15.5.2019
(mzdy a odvody – zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme)
2. rozpočtové opatrenie – zvýšenie výdavkov o 9 000,00 eur
- 2019/15670:3-A1920, zo dňa 2.10.2019
mzdy a odvody (odstupné, odchodné, odmeny jubilanti)
3. rozpočtové opatrenie – zvýšenie výdavkov o 60 000,00 eur
- 2019/17534:3-A1920, zo dňa 18.11.2019
(opravy v budove – kanalizácia, izby, inventár izby a materiálne vybavenie umeleckých
zložiek)
4. rozpočtové opatrenie – zvýšenie výdavkov o 258 144,88 eur
- 2019/18326:4-A1920, zo dňa 11.12.2019
(oprava priľahlej budovy).
Celková výška poskytnutého bežného transferu: 715 406,88 eur.
Kapitálový transfer:
- v roku 2019 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: 76 000,00 €.
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 prebiehali podľa schváleného plánu.
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Spevácky zbor slovenských učiteľov absolvoval 11 sústredení a 3 mimoriadne jednodňové
koncertné stretnutia, uskutočnil 28 koncertných vystúpení.
Spevácky zbor slovenských učiteliek – OZVENA absolvoval 9 sústredení a 1 jednodňové
koncertné stretnutia, uskutočnil 21 koncertných vystúpení.
Komorný orchester slovenských učiteľov absolvoval 10 sústredení uskutočnil 14 koncertných
vystúpení.
Spolu bolo uskutočnených 30 sústredení a 63 koncertných vystúpení.
SZSU
SZSU sa zúčastnil XIII. ročníka súťažného festivalu v Bratislave „SLOVAKIA CANTAT
2019“, kde získal vo všetkých kategóriách zlato a aj cenu GRAND PRIX pre absolútneho
víťaza a tiež ocenenie pre najlepšieho dirigenta súťaže – Štefana Sedlického.
Zbor koncertoval v zahraničí v Českej republike (v mestách Třinec, Ostrava, Orlová, Český
Těšín - spoločné koncerty s PSMU a Maďarsku (Pécs), kde sa zúčastnil medzinárodných
festivaloch a workshopoch.
SZSU absolvoval koncertné vystúpenia a prezentoval zbor v rôznych krajoch a oblastiach
Slovenska v spolupráci so školami, obcami a mestami:
- slávnostné novoročné koncerty v Ilave a Beluši spolu s OZVENOU a KOSU
- výchovné koncerty v Hronci, Veľkom Záluží, Brezne a Heľpe
- koncert pri príležitosti odovzdávania ocenení sv. Gorazda v hoteli Bôrik v Bratislave
- sakrálne koncerty v bazilike Minor – v Hronskom Beňadiku a Šamoríne (za účasti
predstaviteľov mesta a Matice slovenskej – pri príležitosti výročia M.R.Štefánika)
- koncert pri príležitosti 150. výročia založenia prvého slovenského gymnázia v Kláštore
pod Znievom (pod záštitou MŠVVaŠ SR)
- chrámový koncert k životnému jubileu Pavla Kršku, spolupráca so Žilinským miešaným
zborom a zborom mesta Martin Cantica collegium musicum.
- duchovné a sakrálne koncerty vo Veľkom Záluží, Stupave, Heľpe, Vrútkach a Bratislave.
KOSU
V roku 2019 Komorný orchester slovenských učiteľov so svojím koncertným programom
navštívil mestá Trenčianske Teplice, Ilava, Belá, Podhorie, Banská Štiavnica, Liptovský
Mikuláš, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice Poprad, Púchov, Slaná Voda, Rabča, Hokovce
a Dudince.
V septembri KOSU spolu s vokálnym zoskupením Harmony koncertoval počas hodových
slávností v Lednických Rovniach.
OZVENA
Spevácky zbor slovenských učiteliek – OZVENA koncertoval v Domove SZSU dvakrát
(november a december 2019) pri príležitosti akcie Seniorský šport za účasti ministerky
školstva VVaŠ SR.
So svojím koncertným programom navštívil mestá a obce: Ilava a Horné Kočkovce
(Novoročné a Trojkráľové koncerty),Spišské Podhradie (vystúpenie ku Dňu učiteľov pre
všetky miestne školy), Spišské Vlachy, Svinná a Bánovce nad Bebravou (festival „Tu
žijem“), Trenčianske Teplice (koncerty v liečebnom dome PAX pre kúpeľných hostí),
Trstená, Prešov, Šaľa (adventný koncert).
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Finančné náklady na zabezpečenie činnosti umeleckých zložiek po jednotlivých položkách:
-

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

60 000,00 eur
900,00 eur
15 100,00 eur
76 000,00 eur.

2. úloha:
Zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie
Finančné náklady na plnenie úlohy: 249 215,00 €.
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
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.).
- Zabezpečenie celkovej modernizácie a zveľaďovanie priestorov Domova SZSU, najmä jej
ubytovacej časti a rekonštrukciu vybavenia. dobudovanie bezbariérového prístupu pre
využívanie zariadení Domova SZSU (osobný výťah).
V Domove SZSU sa uskutočnilo:
19 sústredení rôznych speváckych zborov (572 osôb)
9 sústredení vlastných umeleckých telies (SZSU, KOSU, OZVENA)
37 vzdelávacích a školiacich pobytov (887 osôb)
10 relaxačných pobytov – turnusov (259 osôb)
6 rekreačných turnusov (312 osôb)
Výlety a exkurzie (560 osôb)
Individuálne pobyty (813 osôb)
Spoločenské posedenia, oslavy, stretávky a pod. 48 akcií.
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:
- zák.sociálne náklady:
Spolu:

schválený rozpočet
12 000,00 eur
26 000,00 eur
5 219,00 eur
153 538,00 eur
50 258,00 eur
2 200,00 eur
249 215,00 eur.
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upravený rozpočet
12 000,00 eur
26 000,00 eur
5 219,00 eur
206 907,00 eur
68 936,00 eur
2 200,00 eur
321 262,00 eur.

Konštatujeme, že kontrakt bol obojstranne dodržaný a korešponduje so strednodobými
úlohami a poslaním DSZSU.

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 6 rekreačných turnusov a 10 relaxačných pobytov, v ktorých sa
vystriedalo 501 osôb,
 uskutočnil 38 vzdelávacích, školiacich a konzultačných podujatí a porád pre 887
účastníkov,
 zabezpečil 48 spoločenských podujatí,
 výlety a exkurzie absolvovalo 560 osôb,
 poskytol ubytovanie aj záujmovým združeniam a speváckym zborom – 572 osôb,
 poskytoval v priebehu celého roka služby pre individuálnych záujemcov a rodiny s deťmi
formou víkendových pobytov, ale aj účasť na rôznych kultúrnych aktivitách (Hudobné
leto, ARTFILM, Folklórne slávnosti a pod.). Ubytovával aj účastníkov služobných ciest,
ktorí mali tranzit cez Trenčianske Teplice alebo región Trenčína. (Individuálne pobyty –
813 osôb),
 zorganizoval sústredenia našich umeleckých zložiek v DSZSU a to nasledovne:
3 x SZSU, 5 x OZVENA, 1 x KOSU.
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. 2019
Číslo účtu

Názov účtu

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

Spotreba materiálu
53 000,00
Spotreba energie
36 000,00
Predaný tovar
11 000,00
Opravy a udržovanie
211 431,00
Cestovné
65 000,00
Náklady na prezen.
600,00
Ostatné služby
170000,00
Mzdové náklady
277 185,56
Zák. soc. poistenie
94 038,00
Ostatné soc. poistenie
4 000,00
Zákonné soc. náklady
14 816,00
Ostatné soc. náklady
250,00
Daň z nehnuteľnosti
800,00
Ostat. nepriame dane a pop. 3 000,00
Ostatné pokuty,penále,úroky
Ost. náklady na prev. čin.
4 000,00
Odpisy NHIM a HIM
15 000,00
Ostatné finan. náklady
100,00

52 222,46
26 311,49
8 798,21
10 801,64
63 346,54
573,18
30 195,88
268 502,94
92 101,29
3 873,95
12 611,51
158,00
796,88
2 714,51
150,00
2 238,07
14 428,10
21,75

98,53
73,09
79,98
5,11
97,46
95,53
17,76
96,87
97,94
96,85
85,12
63,20
99,61
90,48

CELKOM NÁKLADY

589 846,40

61,43

Výnosy:
602
604
648
681
681
682

Plán (v €)

960 220,56

Čerpanie (v €)

Tržby z pred. služieb
208 485,00
Tržby za pred. tovar
20 000,00
Ostatné výnosy z prev. čin.
Výnosy z bež. transferov
715 406,88
Výnosy z bež. transf.(131I) 16 328,68
Výnosy z kap. transferov

183 958,47
18 979,20
65,59
414 262,00
16 328,68
14 428,10

CELKOM VÝNOSY

648 022,04

960 220,56

VÝSLEDOK HOSP.CELKOM:

% plnenia

55,95
96,19
21,75

88,24
94,90
57,91
100,00

67,49

58 175,64 €

Náklady organizácie
Náklady na činnosť organizácie sme v roku 2019 plánovali v celkovej výške
960 220,56 €. V skutočnosti boli náklady čerpané v sume 589 846,40 €, t.j. 61 %.
Ani v jednom prípade nedošlo k prekročeniu čerpania nákladových položiek.
Výnosy organizácie
Výnosy sme plánovali vo výške 960 220,56 € (tak ako náklady). Skladajú sa
z bežných transferov zo ŠR vo výške 731 735,56 € a vlastnou ekonomickou činnosťou vo
výške 228 485,00 €. Skutočné plnenie vlastných výnosov je v sume 203 003,26 €, plnenie na
89%.
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Výsledok hospodárenia k 31.12.2019 je 58 175,64 €.
Výsledok hospodárenia je kladný. Napriek tomu je potrebné neustále pracovať na plnení
rozpočtu vlastných tržieb organizácie, čiže zabezpečiť plnú kapacitu nášho zariadenia.
Ponúkame naše služby za výhodné ceny rezortným organizáciám (krajským školským
úradom, ostatným príspevkovým i rozpočtovým organizáciám) na uskutočňovanie porád,
seminárov, školení a pod. Ďalej sa sústreďujeme na organizovanie rekreačných pobytov
a organizovaním pracovných sústredení speváckych zborov z celého Slovenska.
Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne, zachovávajúc zásady vysokej úspornosti.
Areál Domova SZSU bol spojený s kompletnou možnosťou rekreácie a športového vyžitia
v Trenčianskych Tepliciach (bazén, tenisové kurty, futbal a pod.). Dokončením rekonštrukcie
bazéna a dobudovaním nášho areálu o výťah, relaxačné centrum a odpočinkovú zónu by sa vo
veľkej miere zlepšili možnosti poskytovaných služieb a zároveň aj zvýšila návštevnosť
zariadenia. Celý areál je prispôsobený na rekreačné účely našich hostí.
Z uvedeného vyplýva, že poskytovaný bežný transfer zo ŠR nepostačuje a na financovanie
troch umeleckých zložiek a samotné prevádzkovanie Domova SZSU ako rekreačného
zariadenia je potrebné doplniť finančné prostriedky aj z iných zdrojov. Pomohlo by
intenzívnejšie využitie zariadenia najmä pri poskytovaní služieb pre projekty v oblasti
vzdelávania, organizované ostatnými PRO MŠVVaŠ SR. Našu situáciu sťažuje sústavný rast
cien vstupov, ktorý pri zostavovaní plánu nákladov nie je odhadnuteľný. Preto je potrebné
neustále prehodnocovať potreby prevádzky a hľadať možnosti na úsporu nákladov prevádzky.

6. Personálne otázky
Schválený priemerný evidenčný počet zamestnancov na rok 2019 je 24 osôb.
V roku 2019 mal DSZSU počet pracovníkov – 22. Ich počet sa v priebehu roka nepatrne
mení, čo je zapríčinené sezónnosťou v činnosti organizácie. Chod organizácie riadi a
zabezpečuje riaditeľ.
Organizácia sa člení na úseky:
- administratívny
- prevádzkový
V administratíve, vrátane riaditeľa, pracuje 5 osôb. V prevádzkovom úseku pracuje 17 osôb.
Sú to pracovníci recepcie, kuchárky, chyžné, údržbári.
Mzdové prostriedky boli plánované na rok 2019 vo výške 277 185,56 € vrátane
honorárov funkcionárom umeleckých telies.
V skutočnosti sme na mzdy a ostatné osobné náklady (OON) vynaložili 268 502,94 €.
Prepočítaný počet kmeňových zamestnancov bol 22 osôb.
Skutočnosť k 31.12.2019 bolo 22 osôb.
Členov umeleckých telies bolo v priemere 100 osôb.
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Tarifný plat:
Náhrady miezd:
Osobný príplatok:
Príplatok za riadenie:
Ostatné príplatky:
DPN:
Odstupné:
Odchodné:
Odmeny:
Spolu:
OON:
Celkom (v €):

156 464
25 532
27 104
596
16 529
1 183
1 025
1 025
24 788
254 246
14 173
268 419

Priemerná mzda na 1 pracovníka v roku 2019 bola:

898 €.

Z počtu 22 pracovníkov je 8 mužov a 14 žien.
Vekové zloženie:
- od 20 do 30 rokov
- od 30 do 40 rokov
- od 40 do 50 rokov
- nad 50 rokov

-

2
1
4
15

Vzdelanostná úroveň:
- Základné vzdelanie:
0
- Stredné bez maturity:
6
- Úplné stredné s maturitou: 11
- 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),
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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
30 sústredení, z toho 9 v DSZSU,
d) príprava a realizácia spoločných novoročných a trojkráľových koncertov všetkých troch
umeleckých zložiek DSZSU,
e) príprava a realizácia účasti SZSU na XIII. ročníku festivalu „Slovakia Cantat 2019“ v
Bratislave,
f) príprava a realizácia účasti SZSU na koncertnom turné v Českej republike spolu
s Pěveckým sdružením moravských učitelů,
g) príprava a realizácia koncertov SZSU v Maďarsku (Pécs), účasť na medzinárodných
festivaloch a workschopoch,
h) príprava a realizácia koncertu SZSU pri príležitosti 150. výročia založenia prvého
slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom,
i) príprava a realizácia koncertu SZSU pri príležitosti odovzdávania ocenení s. Gorazda
v hoteli Bôrik v Bratislave,
j) príprava a realizácia opravy strechy priľahlej budovy (letná terasa)
k) príprava a realizácia opravy priestorov priľahlej budovy,
l) realizácia projektu „Výstavba externého osobného výťahu“ pri budove DSZSU
m) činnosti pri údržbe a opravách zariadení v budove Domova SZSU,
n) činnosti pri čiastočnej modernizácii ubytovacích priestorov,
o) doplnenie ubytovacieho úseku novým inventárom.

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2019
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 2019 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.
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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
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 23. apríl 2020
Ing. Anton Novosád
riaditeľ DSZSU
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