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1.Identifikácia organizácie 
 

Názov :  Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov (DSZSU) 

 

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

 

Doba zaloţenia: 16. 07. 1933 

 

Rezort:   Ministerstvo školstva SR 

 

Kontakt:  tel.: ++42132/6552301, fax:++42132/6552270 

   e-mail: dszsu@nextra.sk 

 

Forma hospodárenia: príspevková organizácia 

 

Riaditeľ:  Mgr. Anton Moják 

 

Zástupkyňa riaditeľa: Ing. Mária Valachová 

 

Ďalší členovia vedenia organizácie: Zdenka Štefániková, 

     Daniela Konečná 

 

Štruktúra organizácie:  -    Hospodársky a správny útvar (DOMOV) 

- Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) 

- Spevácky zbor slovenských učiteliek (OZVENA) 

- Komorný orchester slovenských učiteľov (KOSU) 

 

Hlavné činnosti: Interpretácia vokálnej a inštrumentálnej hudobnej tvorby domácich 

a zahraničných skladateľov. Výchova a vzdelávanie ţiakov, študentov 

a verejnosti v oblasti spevu a hudby priamou koncertnou činnosťou, 

alebo prostredníctvom nosičov obrazu a zvuku. Propagácia slovenskej 

národnej hudobnej tvorby a kultúry v zahraničí (účasť na hudobných 

festivaloch a súťaţiach). Vydávanie nosičov obrazu, zvuku, notového 

a hudobného faktografického a propagačného materiálu. Rekreácia, 

najmä pracovníkov školstva a vedy. Výlety, stretávky, víkendové 

pobyty, spoločenské podujatia pre ţiakov, študentov i dospelých. 

Rôzne doškolovacie podujatia (pre všetkých záujemcov). 

 

 

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 

Poslanie organizácie 
 

Poslaním DSZSU je štúdium a interpretácia domácej a zahraničnej vokálnej 

a inštrumentálnej hudobnej tvorby a jej šírenie medzi školskou študujúcou mládeţou 

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: SZSU, OZVENA a KOSU. Tieto telesá uskutočňujú ţiacke 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 
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rôzne príleţitostné vystúpenia pri významných štátno - politických, cirkevných a kultúrno – 

spoločenských výročiach. 

 Ďalším poslaním organizácie je zabezpečovanie rekreačných, liečebných 

a spoločenských pobytov pre dospelých, ale aj výletov a exkurzných pobytov pre školskú 

mládeţ. 

 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 zostáva aj naďalej centrom amatérskeho hudobného ţivota v oblasti vokálnej 

hudby a komornej inštrumentálnej hudby. 

 DSZSU v spolupráci s Národnými osvetovými centrami (NOC) plní úlohu doškolovania 

dirigentov speváckych zborov od začiatočníkov po pokročilých. 

 Pomáha v umeleckom raste učiteľom  na základných umeleckých školách a učiteľom 

hudobnej výchovy na základných školách, študentom konzervatórií, hudobných fakúlt, 

pedagogických fakúlf tým, ţe ich angaţuje ako spevákov, muzikantov, korepetítorov, 

sólistov a asistentov dirigovania. Prezentáciou na verejných koncertoch im umoţní tvoriť 

svoju hudobnú osobnosť. 

 Organizovať pre mladých perspektívnych hudobných skladateľov súťaţe na pôvodnú 

národnú tvorbu pre SZSU, OZVENU a KOSU. Vybrané skladby primerane honorovať 

a uvádzať na koncertoch doma i v zahraničí. 

 Uskutočňovať nahrávky na nosiče obrazu a zvuku s moţnosťou ich vyuţitia v rámci 

vyučovania HV na ZŠ, ZUŠ a na etickú a estetickú výchovu na školách. 

 Absolvovať medzinárodné hudobné festivaly a prezentovať tak slovenskú hudobnú 

kultúru a vzdelanosť. 

 Neustále pomáhať členom umeleckých telies v osvojovaní dirigentských schopností.  

Poskytovať im metodickú a odbornú pomoc pri zakladaní miestnych umeleckých telies. 

 Dobudovaním komplexu bazénov a rekreačných plôch pre dospelých a deti zlepšiť 

funkčnosť pôvodných rekreačných priestorov. 

 Opraviť vonkajšiu fasádu budovy Domova SZSU. 

 Zrekonštruovať kanalizáciu a odpady v suteréne a na vonkajšej strane budovy. 

 Dopĺňať ubytovací a stravovací úsek novým moderným inventárom. 

 Záujemcom o rekreačné  a kúpeľné pobyty pomáhať organizovať zaujímavé denné 

programy na čas pobytu a dojednávať liečebné procedúry. 

 

 

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 
 

 Kontrakt uzatvorený medzi MŠ SR a DSZSU  bol podpísaný ministrom školstva SR 

a riaditeľom DSZSU na celkovú sumu 6.172 tis. Sk, na dobu od 1. januára 2008 do 31. 

decembra 2008 vrátane. 

 

V priebehu roka 2008 bola dotácia na beţné výdavky zo ŠR 1x upravovaná, a to 

navýšená o 1.600 tis.Sk.. Celková suma bola 7.772 tis. Sk. 
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 Predmetom kontraktu bolo zabezpečenie sedem hlavných úloh, činnosti a sluţieb 

rezortu školstva. 

 

1. Zabezpečenie mesačných nácvikov SZSU, OZVENY a  KOSU (140 členov) vrátane 

koncertných vystúpení v prospech rezortu školstva a jeho reprezentácie doma 

i v zahraničí. Cestovné náklady členov umeleckých zloţiek. Na tieto ciele bolo pouţitých 

1573 tis. Sk 

 

2.  Zabezpečenie platov kmeňových zamestnancov DSZSU (24 členov), ktorí zabezpečujú 

prevádzku (4354 tis.Sk)  a honoráre organizačným a umeleckým pracovníkom SZSU-15 

členov, OZVENY-11 členov a KOSU-9 členov (290 tis.Sk). 

 

3. Na materiálne zabezpečenie umeleckých telies, koncertného príslušenstva, jeho údrţbu, 

skladovanie, evidenciu a expedíciu sme pouţili 420 tis. Sk. 

 

4. Na zabezpečenie nahrávania umeleckej produkcie na zvukové a vizuálne nosiče, tvorbu 

propagačných a informačných materiálov a ich vyuţitie v prospech hudobnej výchovy 

v školách a propagáciu rezortu školstva sme pouţili 150 tis. Sk. 

 

5. Na prácu s talentovanými ţiakmi, študentmi, učiteľmi a ich prípravu na umeleckú činnosť 

v školských zborových telesách a orchestroch sme vynaloţili 110 tis. Sk. 

 

6. Na  metodickú a odbornú pomoc ţiackym a študentským umeleckým telesám, nácviky 

a štúdium repertoáru v priestoroch Domova SZSU sme pouţili 273 tis. Sk. 

 

7. Na zabezpečenie seminárov, porád, kurzov, školení, spoločenských, rekreačných 

a liečebných pobytov pracovníkov rezortu školstva počas celého roka, najmä však v čase 

jarných a letných prázdnin sme vynaloţili 602 tis. Sk 

 

 

Konštatujeme, ţe kontrakt bol obojstanne dodrţaný a korešponduje so strednodobými 

úlohami a poslaním DSZSU. 

 

 

4. Činnosti (produkty) organizácie a ich náklady 
 

 Vzhľadom na mnoţstvo, charakter a rôznorodosť vecných úloh Domov SZSU v tejto 

správe podrobne neanalyzuje náklady na jednotlivé činnosti. To sa robí v ročných rozboroch 

hospodárskej činnosti, ktoré predkladáme ekonomickému útvaru MŠ SR a sú tam 

k nahliadnutiu. Preto sa zameriame na rozhodujúce činnosti organizácie. 

 Ťaţiskom práce DOMOVA sú sluţby pre rezort školstva a jeho bývalých pracovníkov, 

vrátane  ich rodinných príslušníkov. Do tejto ťaţiskovej práce patrí aj práca s umeleckými 

telesami Domova (SZSU, OZVENA, KOSU) a organizovanie a usmerňovanie ich umeleckej 

produkcie na domácich i zahraničných scénach. 

 

 Domov SZSU zabezpečil v letnej sezóne 8 štrnásťdňových rekreačných turnusov a 13 

desaťdňových turnusov, v ktorých sa vystriedalo 2336 osôb. 

 Uskutočnili sme 40 doškolovacích a konzultačných podujatí a porád pre 847 účastníkov. 

 Zabezpečili sme 27 pomaturitných, popromočných stretnutí a spoločenských podujatí. 

 Výlety a exkurzie absolvovalo 566 osôb. 
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 Ubytovanie sme poskytli aj záujmovým zdruţeniam a speváckym zborom – 248 osôb. 

 Poskytovali sme v priebehu celého roka sluţby pre individuálnych záujemcov a rodiny 

s deťmi formou víkendových pobytov, ale aj účasť na rôznych kultúrnych aktivitách 

(Hudobné leto, ARTFILM, Folklórne slávnosti a pod.). 

 Ubytovávali sme aj účastníkov sluţobných ciest, ktorí mali tranzit cez Trenčianske 

Teplice alebo región Trenčína. 

 Sústredenia našich umeleckých zloţiek: 7 x SZSU, 6 x OZVENA, 3 x KOSU. 

 

 

Všetky tieto aktivity nám prinášali finančné prostriedky, ktoré sme následne pouţívali 

na zabezpečovanie chodu organizácie (energie, údrţba, úhrady sluţieb, nákupy, mzdy, 

odvody do fondov, dane atď.) a na činnosť našich umeleckých telies. 

 

Domov SZSU 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.  

 

 

 Činnosť umeleckých telies: 

 

SZSU  zameral svoje hlavné úlohy vo svojom pláne práce na: 

 koncertné turné po Slovensku  „Rok slovenskej hudby“ pri príleţitosti 100-ho výročia 

narodenia Eugena Suchoňa. Prezentoval jeho diela na koncertných vystúpeniach v Nitre, 

Prievidzi, Bytči, Rakovej, Ţiline  a Pezinku (v rodisku Eugena Suchoňa pri mohyle). 

 zahraničný koncertný zájazd do Talianska v auguste 2008.  

 účasť na festivale Kampanila v Mikulove v Českej republike v septembri 2008. 

Uskutočnil tam prehliadkové koncerty a záverečný koncert Te Deum pri príleţitosti 

tradičnej púte k Čiernej madone Mikulovskej. 

 účasť na IV. Medzinárodnom festivale duchovnej hudby PORTA COELI  v septembri na 

pozvanie druţobného zboru PSMU (Pěvecké sdruţení moravských učitelů). Festivalové 

koncerty sa konali v kláštornej bazilike Nanebevzatí Panny Márie. Zbor  uskutočnil aj 

spoločný koncert s PSMU. Ďalšie koncerty boli pri príleţitosti 600. výročia pridelenia 

privilégií mestu. 

 účasť na Medzinárodnom sympóziu zborového spevu v Banskej Bystrici. 

 koncertné vystúpenie na 1. plese Ministerstva školstva SR v Ţiline. 

 

Po umeleckej stránke SZSU potvrdzuje svoj rast a veľké interpretačné majstrovstvo, 

o čom svedčí ohlas publika i odborníkov po kaţdom vystúpení. Celkovo zbor uskutočnil 29 

koncertných vystúpení, z toho 5 zahraničných, 6 večerných, 3 príleţitostné, 11 sakrálnych a 4 

výchovné. 

 

 

OZVENA zamerala činnosť v roku 2008 na: 

 prípravu a realizáciu výchovných a celovečerných koncertov na Slovensku (Spišská Nová 

Ves, Hurbanovo, Prievidza, Tesárske Mlyňany, Zlaté Moravce, Rajec, Rajecké Teplice 

a Bratislava) 

 realizáciu zahraničného koncertného zájazdu do Nemecka (Lutzelbach, Grobhenbach) 

v júli 2008 na pozvanie nemeckého druţobného zboru Chor Cacilia z Lutzelbachu. 
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 prijatie druţobného speváckeho zboru Claudio Monteverdi z Talianska v októbri 2008 

v Domove SZSU. OZVENA spolu s ním absolvovala dva spoločné koncerty. 

 prijatie druţobného speváckeho zboru Chor Cacilia z Nemecka v júli v rámci reciprocity. 

 účasť na celoštátnom Dni učiteľov, organizovanom MŠ SR dňa 28.3.2008 v Levoči pri 

príleţitosti oceňovania pedagogických pracovníkov z celého Slovenska. 

 realizáciu verejnej nahrávky Vianočného koncertu v Slovenskom rozhlase v Bratislave. 

 

OZVENA celkovo uskutočnila 14 koncertov, z toho 3 výchovné, 7 večerných, 2 

zahraničné a 1 príleţitostný. 

 

 

KOSU  v roku 2008 prešiel obdobím tvrdej práce. Pod vedením novej dirigentky p. 

Ševečkovej prišli prvé výsledky. Svoju činnosť zameral na: 

 prípravu nového koncertného programu, hlavne na cvičných sústredeniach 

v Trenčianskych Tepliciach v prvých mesiacoch roka. 

 prípravu a realizáciu výchovných koncertov pre ţiakov základných škôl (Trenčín, Nové 

Mesto nad Váhom, Prešov). 

 realizáciu týţdňového letného sústredenia v Dolnom Kubíne v auguste 2008. 

 prípravu a realizáciu septembrového sústredenia. KOSU oslávil 45. výročie zaloţenia.  Pri 

tejto príleţitosti  sa uskutočnil jubilejný koncert v Kaštieli v Dolnej Krupej.  

 

 

5. Rozpočet organizácie 
 

Prehľad hospodárenia  Domova SZSU k  31. 12. 2008 

 

Čislo účtu Názov účtu   Plán /tis. Sk/ Čerpanie  /Sk/      %  
 

Náklady: 
 

501  Spotreba materiálu  1 125  1 086 623,37    96,59 

502  Spotreba energie  1 200  1 115 519,26    92,96 

504  Predaný tovar      210     199 835,57    95,16 

511  Opravy a udrţovanie     250     205 113,95    82,05 

512  Cestovné   1 996  1 743 891,57    87,37 

513  Náklady na prezen.       10       10 000,00  100,00 

518  Ostatné sluţby     700     607 348,06    86,76 

521  Mzdové náklady  4 989  4 890 217,00    98,02 

524  Zák.soc.poistenie  1 702  1 586 519,00    93,21 

525  Ostatné soc.poistenie       80       71 510,00    89,39 

527  Zákonné soc.náklady     300     298 074,50    99,36 

532  Daň z nehnuteľnosti       22       21 187,00    96,30 

538  Ostat.nepriame dane a pop.    100       97 015,50    97,02 

544  Zmluvné pokuty a penále        2         1 468,49    73,42 

548  Ost.náklady na prev.činnosť      22       21 074,00    95,79 

549  Manká a škody                       355,31   

551  Odpisy NHIM a HIM     650     668 861,50  102,90 

562  Úroky         42       40 599,00    96,66 

  CELKOM NÁKLADY 13 400            12 665 213,08    94,52 
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Výnosy: 
 

602  Trţby z pred.sluţieb  5 228  3 868 855,50     74,00 

604  Trţby za pred.tovar     400     302 661,50    75,67 

648  Iné ostatné výnosy                   555,34   

681  Výnosy z beţ.transferov 7 772  7 772 000,00  100,00 

682  Výnosy z kap.transferov        366 447,50   

 

  CELKOM VÝNOSY 13 400           12 310 519,84    91,87 

 

  VÝSLEDOK HOSP.CELKOM:               - 354 693,24  Sk 

 

 

 

 Náklady organizácie 

 Náklady na činnosť organizácie sme v roku 2008 plánovali v celkovej výške 13 400 

tis. Sk. V skutočnosti boli náklady čerpané v sume  12 665 tis. Sk, t.j. 95%.  

 Z 18 nákladových poloţiek došlo k prekročeniu čerpania v 1 prípade. 

 

Účet 551 – odpisy – čerpanie na 102 % - nárast odpisov vznikol tým, ţe v januári nám 

havarovala kotolňa a následne začiatkom roka bola uskutočnená rekonštrukcia (4/2007), ktorá 

bola plánovaná na jeseň roka. 

 

Ostatné nákladové poloţky sú čerpané rovnomerne. 

 

 

 Výnosy organizácie 

 Výnosy sme plánovali vo výške 13 400 tis. Sk (tak ako náklady). Mienili sme ich 

zabezpečiť príspevkom zo ŠR vo výške 7 772 tis. Sk a vlastnou ekonomickou činnosťou vo 

výške 5 628 tis. Sk. Podarilo sa nám získať iba 4 172 tis.Sk , čo je o 1 456 tis. menej ako sme 

plánovali. Je to plnenie našich príjmov na 75%. 

 

Výsledok hospodárenia k 31.12.2008 je  - 355 tis. Sk. 

 

 

Jednou z  príčin je neplnenie vlastných trţieb. Domov SZSU ako penzión v kúpeľnom meste  

nemá  moţnosti ponúknuť návštevníkom sluţby kúpaliska (to je prvá otázka kaţdého 

záujemcu o pobyt u nás v letných mesiacoch). Záujem hostí klesá, nedarí sa napĺňať kapacitu 

Domova. Bolo by veľmi potrebné doriešiť moţnosti dobudovania nášho rekreačného areálu 

a ponúkať ho širokej verejnosti. Hostia by vyuţívali naše sluţby, hlavne stravovanie a bufet. 

V terajšej situácii sú hostia u nás  ubytovaní a cez deň cestujú  na kúpaliská do blízkych 

miest. 

Druhou príčinou je výška príspevku na beţné transfery. Schválený rozpočet na rok 2008 bol 

vo výške  6172 tis. Sk, z toho viazanie na mzdy a odvody bolo vo výške 5680 tis. Sk. Na 

zabezpečenie prevádzky umeleckých zloţiek a prevádzky Domova SZSU nám zostalo 492 tis. 

Sk. Tieto finančné prostriedky boli narozpočtované na poloţku cestovné náklady pre zbory. 

Ostatné prevádzkové náklady Domova mali byť kryté z vlastných zdrojov. Keďţe v prvom 

štvrťroku 2008 vlastné zdroje neboli napĺňané v plánovanej výške, museli sme v 1 a 3 mesiaci 

2008 poţiadať MŠ SR o zaslanie 2/12 beţného transferu, aby sme pokryli náklady na 

sústredenia umeleckých zloţiek, honoráre funkcionárom zloţiek (kaţdá zloţka má 1 x 
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mesačne trojdňové sústredenie, čo vyplýva zo Štatútu Domova SZSU) a  na prevádzku 

budovy (vykurovanie, el. energia, voda, spoje). V januári 2008 sme pouţili finančné 

prostriedky na vyrovnanie dlhov z roku 2007, t.j. na úhradu záväzkov voči dodávateľom 

z roku 2007 (viď správa o rozboroch hospododárenia za rok 2007 – záväzky voči 

dodávateľom k 31.12.2007 boli vo výške  471 tis. Sk – faktúry za 11 a 12 mesiac 2007). Na 

našu ţiadosť nám bolo v novembri  poskytnuté rozpočtové opatrenie vo výške 1.600 tis. Sk. 

Tieto finančné prostriedky boli pouţité hlavne na vyúčtovanie miezd za október a november  

a odvody do poisťovní za september 2008. Zostatok sme pouţili na energie a úhradu 

dodávateľských faktúr. Týmito skutočnosťami bolo ovplyvnené celé hospodárenie v roku 

2008. 

Našu situáciu sťaţuje sústavný rast cien vstupov, ktorý pri zostavovaní plánu nákladov nie je 

odhadnuteľný a nie je v tejto súvislosti upravovaná výška beţnej dotácie.  

Takmer 80% usporiadaných školení v našom zariadení bolo realizovaných na 1 

prenocovanie, čo je nerentabilné. 

 

 

6. Personálne otázky 
 

V roku 2008 má Domov SZSU stabilizovaný počet pracovníkov – 23. Ich počet sa 

v priebehu roka nepatrne mení, čo je zapríčinené  sezónnosťou v činnosti organizácie. Chod 

organizuje riaditeľ a v jeho neprítomnosti zástupkyňa riaditeľa. Obaja majú poţadované 

vysokoškolské vzdelanie a zodpovedajúcu prax. Organizácia sa člení na úseky: 

 

- administratívny 

- prevádzkový 

 

V administratíve, vrátane riaditeľa, pracuje 9 osôb. V prevádzkovom úseku pracuje 14 osôb. 

Sú to kuchárky, servírky, chyţné, údrţbári – kuriči. Medzi stálymi pracovníkmi 

prevádzkového úseku je  1 osoba so zdravotným postihnutím. Počas letnej rekreačnej sezóny 

organizácia zamestnáva 1 osobu ako pomocnú kuchárku v kuchyni a na úseku ubytovania. 

 

 Mzdové prostriedky boli plánované na rok 2008 vo výške 4989 tis. Sk vrátane 

honorárov funkcionárom umeleckých telies. 

V skutočnosti sme na mzdy a ostatné osobné náklady (OON) vynaloţili 4890 tis. Sk. 

 

 Prepočítaný počet kmeňových zamestnancov bol 24 osôb. 

 Skutočnosť k 31.12.2008  bolo 23 osôb. 

 Členov umeleckých telies bolo v priemere 120 osôb. 

 

Tarifný plat:   2944 tis. Sk 

Náhrady miezd:    496 tis. Sk 

Príplatok za riadenie:    136 tis. Sk  

 Osobný príplatok:    472 tis. Sk 

 Ostatné príplatky:    227 tis. Sk 

 Nadčasy:       11 tis. Sk 

 Odmeny:     390 tis. Sk  

 Spolu:    4676 tis. Sk 

 OON (honoráre):    214 tis. Sk 

 Celkom (v tis.Sk):  4890 tis. Sk 
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Priemerná mzda na 1 pracovníka činí: 16.942,- Sk.. 

 

Z počtu 23 pracovníkov je 5 muţov a 18 ţien. 

 

Vekové zloţenie: 

- od 30 do 40 rokov -   2 

- od 40 do 50 rokov - 10 

- nad 50 rokov  - 11 

 

Vzdelanostná úroveň: 

- Základné vzdelanie:    4 

- Stredné bez maturity:   9 

- Úplné stredné s maturitou:   6 

- Vysokoškolské:    4 

 

 

Umelecké telesá Domova (ich členovia nie sú kmeňoví zamestnanci) 

 

SZSU  - 58 členov (muţi), z toho 4 kandidáti 

OZVENA - 37 členiek (ţeny, z toho 1 muţ – dirigent), z toho 3 kandidátky 

KOSU  - 14 členov (ţeny + muţi, dirigentka ţena). 

 

Členovia umeleckých telies majú na 90 % vysokoškolské vzdelanie a 10 % stredoškolské 

vzdelanie (učiteľky MŠ a ZUŠ). 

 

 

7. Ciele a prehľad ich plnenia 
 

 Organizácia mala v roku 2008 vytýčené úlohy v dvoch hlavných smeroch 

- servis pre široký okruh pracovníkov (aj ţiakov a študentov) rezortu školstva a ich 

rodinných príslušníkov, 

- organizovanie činnosti vlastných umeleckých telies (SZSU, OZVENA, KOSU). 

 

 Z uvedených smerov činnosti vyplynuli aj nasledovné ciele: 
 

a) zabezpečenie rekreačných a ambulantných liečebných pobytov v týţdňových 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  doškolovacích podujatí pre organizácie rezortu 

v mimoprázdninových termínoch (viď kapitolu 4 tejto správy), 

c) príprava a poriadanie cvičných umeleckých sústredení vlastných telies, ale i telies 

z univerzít a škôl. Spolu sme uskutočnili 89 takýchto podujatí, 

d) príprava a realizácia zahraničného turné  SZSU do Talianska. Uskutočnilo sa                   

17.08. – 25.08.2008. 

e) príprava a realizácia zahraničného turné  OZVENY do Nemecka (Lutzelbach, 

Grobhenbach – recipročný koncertný zájazd spolu so zborom Gruppo Polifonico „Claudio 

Monteverdi“). Uskutočnilo sa  9.07. – 14.07.2008. 

f) príprava a realizácia zahraničného zájazdu SZSU do ČR – Mikulov na festival Kampanila. 

Uskutočnil sa  06.09. – 07.09.2008. 
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g) príprava a realizácia zahraničného zájazdu SZSU do ČR – Veľká Bíteš na IV. 

Medzinárodný festival duchovnej hudby PORTA COELI. Uskutočnil sa  13.09. – 

15.09.2008. 

h) príprava koncertovania OZVENY na celoštátnom Dni učiteľov v Levoči - 28.03.2008. 

i) príprava a realizácia koncertného turné SZSU po Slovensku v rámci Roku hudby pri 

príleţitosti 100. výročia narodenia Eugena Suchoňa. 

j) príprava a realizácia osláv 45. výročie zaloţenia KOSU - jubilejný koncert v Kaštieli 

v Dolnej Krupej v septembri 2008.  

k) prijatie druţobného speváckeho zboru OZVENY Chor Cacilia z Nemecka v júli v rámci 

reciprocity a druţobného speváckeho zboru Claudio Monteverdi z Talianska v októbri 

2008 v Domove SZSU.  

l) príprava a realizácia verejnej nahrávky OZVENY - Vianočného koncertu v Slovenskom 

rozhlase – december 2008. 

m) realizácia celkovej rekonštrukcie kotolne Domova SZSU po havárii. 

n) doplnenie ubytovacieho úseku a jedálne novým inventárom.  

 

 

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2008 
 

 Štruktúra organizácie zostala nezmenená. Stabilizoval sa aj počet pracovníkov. 

Postupnou modernizáciou ubytovacích priestorov spĺňame kritériá i pre náročnejších klientov. 

Klesá však záujem o rekreačné a liečebné pobyty v Trenčianskych Tepliciach. Návštevnosť 

kultúrnych, vzdelávacích i doškolovacích podujatí ochabuje, preto sme nútení prijímať 

úsporné opatrenia. 

 V umeleckých zloţkách nedošlo k zásadným zmenám. Iba v KOSU sa členská  

základňa obohacuje o mladých členov pod vedením novej dirigentky. 

CD nosič SZSU  „Hoj zem drahá“ bol na ţiadosť SZSU schválený a odporúčaný 

Metodickým centrom  ako učebná pomôcka pre základné školy, stredné školy a základné 

umelecké školy. Ostatné doteraz  vydané CD nosiče našich umeleckých zloţiek sa pouţívajú 

pri príprave nových hudobníkov a dirigentov na umeleckých školách, ako aj pomôcka pre 

regionálne a začínajúce spevácke zbory na Slovensku. 

 

 

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 
 

 Výstupy organizácie moţno rozdeliť do troch základných kategórií. Sú to: 

 

- umelecké produkcie 

- vzdelávacie podujatia 

- rekreačné, zdravotné a spoločenské pobyty 

 

 

- Za uţívateľov produkcií povaţujeme všetky typy základných a stredných škôl 

a školských zariadení na Slovensku, kde sa uskutočňujú ţiacke výchovné koncerty. 

Ďalej sú to chrámové koncerty, ktoré ponúkame pre všetky registrované cirkvi na 

Slovensku a ich zariadenia. 

Večerné koncerty pre dospelé publikum po celom území Slovenska. Taktieţ príleţitostné 

koncerty pri kultúrnych, spoločenských, športových a štátnopolitických udalostiach. 
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- Za uţívateľov vzdelávacích podujatí zaraďujeme okrem rezortu školstva aj organizácie 

a firmy iných rezortov, odborových zväzov, spoločenské, politické, náboţenské a iné 

organizácie (aj zahraničné). V značnej miere sú to aj univerzity a zdravotnícke 

organizácie, ktoré mávajú zvyčajne aj zahraničnú účasť. 

 

- Do skupiny vyuţívajúcej rekreačné, zdravotné a spoločenské pobyty môţeme zaradiť 

najmä aktívnych pracovníkov rezortu školstva a vedy (je to prirodzené, lebo vyuţívajú 

prázdniny). Ďalej sú to penzisti, ľudia z iných rezortov, záujemcovia o ambulantnú 

kúpeľnú liečbu, školská a študujúca mládeţ (výlety, exkurzie), turisti, tranzitní hostia 

a pod. Z cudzincov sú to najmä Česi a Poliaci. 

 

 

 

10. Zverejnenie správy 

 

 Táto správa bude sprístupnená na internetových stránkach MŠ SR, ktoré je 

zriaďovateľom DSZSU. Keďţe v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám 

chceme správu sprístupniť širokej verejnosti, je moţné si ju vyţiadať na preštudovanie 

kedykoľvek aj priamo v sídle organizácie. Adresa a kontakt je na 2. strane tejto správy. 

 

Trenčianske Teplice 28. apríla 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Moják  Anton 

          riaditeľ Domova SZSU 



 

Príloha č.1 

REPERTOÁR SZSU V ROKU 2008 
 

 Ján Levoslav Bella:  To deň; Sväť, Slovensko sväť 

 Ruppeldt:   Staroslovanský otčenáš 

 M. Sch. Trnavský:  Hoj, vlasť moja; Boţe, čos ráčil; Tantum ergo 

 Ernest Schumera:  Jubilate Deo 

 E. Suchoň:   O horách; Tri slovenské ľudové piesne; 

Aká si mi krásna; Zdravica 

 J. Cikker:   Keď na vojnu pôjdeme; Piesne smutných poddaných 

 M. Novák:   Povedz, ţe mi povedz; Moja Marína; Ej,pobili Janíčka 

 L. Burlas:   Z knihy ţalmov 

 O.Ferency:   Verbunk 

 L.Bernáth:   Prosba 

 I.Dibák:   Na rozlúčku múzam 

 P.Kajan:   Dominus Tecum 

 I.Valenta:   Tri muţské zbory z cyklu CESTA VIERY: Abrahám,  

Apoštol Ján, Pieseň o pravde. 

 P.Krška:   Dve skladby (Ţíznim a Ave)  

 I.Zelienka:   Slnko v sieti (Tri zbory) 

 Jevgenij Iršaj:   Dú dú dú (Vyčítanky pre muţský zbor) 

 M.Pejkovský:   Slovenské balady (Potecha,Na cmiteri,Dve balady) 

 

 G.P.da Palestrina:  Kyrie eleison; Pueri hebreaorum, Adoramus Te 

 J.Gallus Handl:  Stetit Jesus 

 J.de Kerle:   Gloria (Missa Regina coeli) 

 A.Bruckner:   Locus iste 

 D.Bortňanskij:  Tebe Pojem 

 

 L. Janáček:   Ach vojna, vojna; Láska opravdivá 

 O. Halma:   Za Starú Břeclavú; Mikulecká dědina 

 Fr.Poulenc:   4 modlidbičky sv. Františka z Assisi 

 J. B. Foerster:   Oráč 

 G.Orban:   Lauda Sion 

 V.Kikta:   Puškinskij diptich II. 

 C.Ofr:    Sunt lacrimae rerum 

 Picarelli:   La montanara 

 Chadzikakis:   Illisos 

 J.Pokorný:   Tancuj, tancuj 

 Japonské piesne:  Akatombo; Sakura 

 Tim Darien:   Nobody Knows 

 Wlkinson:   Peter, Go Ring Dem Belle 

     Didnt My Lord 

 J.Teml:   Dve svadobné 

 A.Tučapský:   Beatus vir 

 D.Lidmila:   Truptich „Crucifixus“: 

Ecce Lignum crucis (Hľa drevo kríţa) 

Iu die resureetionis (V deň vskriesenia) 

Agnus Dei (Baránok Boţí) 

 W.Widlak:   Psalni landibus efferrentes 
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Príloha č.2 

REPERTOÁR KOSU V ROKU 2008 
 

 

 

Ferenc Farkaš   Šesť tancov z Levočského tabulatórneho zborníka 

Arcangelo Corelli  Concerto grosso, op. 6 č. 7 

W.A.Mozart   Tri nemecké tance 

Peter Breiner   Beatles Concerto grosso č.2 

G.F. Händel   Sinfonia z oratoória Mesiaš 

Antonio Vivaldi  Koncert C dur 

Antonio Vivaldi  Koncert pre husle, sláčiky a basso continuo op. 3 G dur 

    Z cyklu L Estro Armonico 

Georg F. Händel  Suita 

Jozef Haydn   Divertimentá č. 8-12 

Alexander Moyzes  Valaské rondo 

Lajos Papp   Suita Arco-pitzzicato 

Tradicional   Oh, Susana 

Eugen Suchoň   Keď sa vlci zišli 

B. Bartók   Medvedí tanec 

H. Purcel   Rondo z opery Kráľovná víl 

Jozef  Haydn   Detská symfónia 

Ch. W. Gluck   Pizzicato 

 

A. Corelli:   Concerto grosso – Vianočné 

Berkovič:   Variácie na Paganiniho tému pre sólo klavír a kom.orchester 

Čimarosa:   Koncert pre hoboj a kom. orchester 

O. Nedbal:   Valse Triste 

    Zmes vianočných kolied 
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Príloha č.3 

REPERTOÁR  OZVENY  V ROKU 2008 
 

 

G.P. da Palerstrina:   Ave Regina collorum 

K. B. Kopřiva:   Salve Regina 

J. Brahhms:    Regina coeli 

R. Thompson:    Alleluia 

A. Vujic:    Ave Maria 

A. Bruckner:    Ave Maria 

A. Tillai:    Ave Maria 

G. Sorg:    Agnus Dei 

V. Tornis:    Osennije pejzaţi 

E. Suchoň:    Keď sa Slovák 

E. Suchoň:    Aká si mi krásna 

D. Kardoš:    Tri východoslovenské impresie 

D.Kardoš:    Ľúbostné a dievčenské hry 

P. Breiner:    Svadobná odobierka 

I. Hrušovský:    Zahučali chladné vjetry v doline 

I. Hrušovský:    Dve dievčenské piesne zo Zemplína 

I.Hrušovský:    Oddavac še budu 

Z. Mikula:    Joj, mamo 

I. Hrušovský:    Ej, hrajteţe mi, hrajte 

Negro spiritual:   Every Time I Feel The Spirit 

Negro spiritual:   Soon ah will be done 

G.Sorg:    Wohin gehen wir 

P.Česnokov:    Sovet privečnyj 

S.Rachmaninov:   Tebe poem 

B.Martinů:    Mořena, Mořena 

I.Marinov:    Melnik 

M.Novák:    Vyhorela lipka 

I.Berlin:    White christmas 

B.Smetana:    Západ slunce 

A.Dvořák – J.Laburda:  Dva sbory z cyklu v přírode 

S.Gagov:    300 Puški 

L.Plačeková:    Abide with me 

Q.Gasparini:    Adoramus te, Christe 

S.Mironov:    All of me 

L.Plačeková:    Bereden väg for Herran 

     Búvaj, dieťa krásne 

Spirituál:    By And By 

Z.Kodály:    Esti dal 

L.Plačeková:    Ett live for mig 

B.M.Černohorský   Fuga 

E.Suchoň:    Hymna Slovenskej republiky 

A.Edenroth:    I Sing, You Sing 

L.Bárdos:    Magos a rutafa 

T.Skalovski:    Makedonska humoreska 

L.Plačeková:    Misty 

L.Plačeková:    Neat Surprise 

Š.Ladiţinský:    Pod tvoju milosť 

F.Gruber:    Tichá noc 

K.Stenstrom:    The eyes of a child. 


