
 

Š T A T Ú T 

Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov 
 

 

zo dňa 22.04.1996 

 

 

Článok 1 

Právne pomery a poslanie organizácie 

(1) Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov (ďalej len „Domov SZSU“) bol vybudovaný 

z dobrovoľných príspevkov členov Speváckeho zboru slovenských učiteľov (ďalej len „SZSU) 

a slovenského učiteľstva. Do prevádzky bol uvedený 16.07.1933 ako majetok SZSU. 

(2) Domov SZSU je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je MŠ SR. Vo svojej 

činnosti sa riadi ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka a pravidlami hospodárenia 

pre rozpočtové a príspevkové organizácie. 

(3) Sídlom Domova SZSU sú Trenčianske Teplice. 

(4) Poslaním Domova SZSU je najmä: 

a) vytvárať priaznivé podmienky pre činnosť SZSU, Komorného orchestra slovenských učiteľov 

(ďalej len „KOSU“) a Speváckeho zboru slovenských učiteliek – OZVENA (ďalej len „OZVENA“) 

ako celoslovenských amatérskych združení učiteľov a školských pracovníkov, ktorých 

poslaním je: 

i. interpretovať najmä diela slovenských hudobných skladateľov, súčasných autorov 

a svetových klasikov, 

ii. vštepovať hudobné umelecké a estetické cítenie žiakom a študentom a rozvíjať ho 

všemožne u dospelých poslucháčov, 

iii. umeleckou činnosťou šíriť vokálne a inštrumentálne hudobné umenie na Slovensku 

a v zahraničí; 

b) zabezpečovať vzdelávaciu činnosť, a to: 

i. nácviky členov umeleckých zložiek v záujme ich umeleckého a interpretačného rastu 

s perspektívou získavania schopností pre úspešnú samostatnú dirigentskú činnosť, 

najmä v školských, detských a mládežníckych súboroch v mieste svojho pôsobiska 

a bydliska, 

ii. ďalšie vzdelávanie učiteľov a školských pracovníkov formou kurzov, seminárov 

a konferencií, 

c) plniť aj ďalšie úlohy súvisiace so starostlivosťou o pracovníkov rezortu školstva, najmä 

v oblasti rekreačnej starostlivosti a ambulantných liečebných kúpeľných pobytov, 

d) v prípade voľnej kapacity poskytovať platené služby aj iným záujemcom. 

 

Článok 2 

Vedenie a vnútorná organizácia 

(1) Štatutárnym orgánom Domova SZSU je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister školstva 

SR po prerokovaní so zástupcami SZSU, KOSU a OZVENY a ktorý zastupuje organizáciu navonok. 

(2) Riaditeľ zodpovedá za činnosť Domova SZSU, vrátane umeleckých zložiek a zastupuje ho navonok. 

Rozhoduje samostatne v rámci platných zákonov, predpisov a stanovenej právomoci. 
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(3) Riaditeľ najmä: 

a) riadi a organizuje činnosť Domova SZSU, zodpovedá za riadne a včasné plnenie všetkých 

prijatých úloh, 

b) dáva zásadné pokyny na spôsob, rozsah a metódy práce pre všetky druhy činnosti Domova 

SZSU a zabezpečuje ich koordináciu, 

c) zodpovedá za zostavenie rozpočtu Domova SZSU, zabezpečuje jeho rovnomerné plnenie, 

pravidelne prerokúva jeho výsledky a vyvodzuje závery pre ďalšiu činnosť, 

d) dbá o dodržiavanie finančnej, mzdovej a pracovnej disciplíny, 

e) vydáva, dopĺňa a mení pracovný a organizačný poriadok Domova SZSU a jeho umeleckých 

zložiek a vykonáva zásadné opatrenia týkajúce sa pracovníkov v zmysle Zákonníka práce, 

f) rozhoduje o zásadných personálnych a platových otázkach pracovníkov Domova SZSU, dbá 

o ich odborný rast a bezpečnosť pri práci, 

g) disponuje prostriedkami Domova SZSU a zvereným majetkom v rámci všeobecne platných 

predpisov a usmernení MŠ SR. 

(4) Hmotná zodpovednosť riaditeľa sa riadi platnými právnymi predpismi. Nároky na úhradu škody, 

prípadne iné majetkové nároky voči riaditeľovi sa uplatňujú na základe splnomocnenia MŠ SR. 

(5) Riaditeľa Domova SZSU zastupujú vedúci pracovníci v rozsahu a poradí, ktoré sám určil. 

(6) Odborným poradným orgánom riaditeľa Domova SZSU pre umelecké otázky je umelecká rada. 

(7) Stálymi členmi umeleckej rady sú umeleckí vedúci SZSU, KOSU a OZVENY. Ďalších členov 

podľa potreby menuje a odvoláva riaditeľ Domova SZSU. 

(8) Činnosť umeleckej rady je určená v organizačnom poriadku umeleckých telies. 

(9) Účasť v umeleckej rade je čestnou funkciou. 

(10) Domov SZSU má tieto základné organizačné zložky: 

a) Hospodárskosprávny útvar, 

b) SZSU, 

c) KOSU 

d) OZVENA. 

(11)  Činnosť SZSU, KOSU a OZVENY je riešená v ich organizačnom poriadku. Zabezpečená je 

dobrovoľnými pracovníkmi z radov učiteľov a školských pracovníkov. Za ich účinkovanie 

v umeleckých zložkách im prislúchajú skutočne vynaložené náklady. 

(12) Riaditeľstvá škôl, školské správy, rektoráty a dekanáty umožňujú svojim pracovníkom, ktorí sú 

členmi SZSU, KOSU a OZVENY účasť na účinkovaní v nich a vytvárajú im k tomu vhodné 

podmienky, najmä racionálnou, efektívnou úpravou a rozvrhnutím pracovného úväzku. 

Podľa vlastných možností túto záslužnú a ušľachtilú činnosť oceňujú. 

(13) Na čele SZSU, KOSU a OZVENY sú predsedovia, ktorých volí členská schôdza príslušného 

umeleckého telesa. 

 

Článok 3 

Majetkové pomery a zásady prevádzky a hospodárenia 

(1) Majetok Domova SZSU patrí pod správu MŠ SR. Domov SZSU je povinný zverené prostriedky čo 

najlepšie využívať, starať sa o ne, zdokonaľovať a ochraňovať ich. Pri správe zvereného majetku 

sa riadi ustanoveniami Zákonníka práce, Občianskeho a Obchodného zákonníka a príslušnými 

smernicami a nariadeniami MŠ SR. 
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(2) Domov SZSU je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorá hospodári podľa svojho rozpočtu 

nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku. Rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu 

zriaďovateľa. 

(3) Hospodárenie Domova SZSU sa riadi predpismi pre príspevkové organizácie. Za služby, ktoré 

Domov SZSU poskytuje iným právnickým a fyzickým osobám, uplatňuje náhradu podľa platných 

právnych predpisov. 

(4) Domov SZSU vedie účtovnú evidenciu a dokumentáciu. Zostavuje výkazy na základe všeobecných 

platných predpisov, pokynov a nariadení MŠ SR a predkladá ich príslušným orgánom a úradom. 

 

Článok 4 

Pracovníci 

(1) Domov SZSU je osobným a služobným úradom jeho pracovníkov. 

(2) Pracovnoprávne pomery pracovníkov Domova SZSU sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce 

a špecifikuje ich pracovný poriadok Domova SZSU. 

(3) Platové pomery pracovníkov Domova SZSU sa riadia platovými predpismi pre rozpočtové 

a príspevkové organizácie. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

(1) Podrobné organizačné členenie, vymedzenie právomoci jednotlivých zložiek a ich vzájomné 

vzťahy stanoví pracovný a organizačný poriadok Domova SZSU, ktorý vydáva, upravuje 

a aktualizuje riaditeľ Domova SZSU. 

(2) Tento štatút nadobúda platnosť dňom podpisu. 

(3) Zmeny v štatúte sa vykonávajú formou dodatkov. 

(4) Zrušuje sa doterajší štatút vydaný Povereníctvom školstva SNR dňa 01. januára 1968 

pod č. 9488/67 a jeho dodatky a úpravy vydané MŠ SR č. Š – 9480/71 zo dňa 22.02.1971, 

č. 16098/1977 – I zo dňa 18.11.1977, č. 15200/1982 – 11 zo dňa 25.11.1982, č. 9561/1985 – 20 

zo dňa 04.09.1985 a inovovaný štatút Domova SZSU predložený MŠV SR dňa 01.12.1991 

a následne 09.12.1992. 

 

 

V Bratislave, dňa 

 

 

 

 

 

 minister 


