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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 založenia: 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 žiakov, 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 súťažiach). Vydávanie nosičov obrazu, zvuku, notového 
a hudobného faktografického a propagačného materiálu. Rekreácia, 
najmä pracovníkov školstva a vedy. Výlety, stretávky, víkendové 
pobyty, spoločenské podujatia pre žiakov, 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 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: SZSU, OZVENA a KOSU. Tieto telesá 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 
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rôzne príležitostné vystúpenia pri významných štátnopolitických, 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 
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 zostáva aj naďalej centrom amatérskeho hudobného života 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, že ich angažuje ako spevákov, muzikantov, korepetítorov, 
sólistov a asistentov dirigovania. Prezentáciou na verejných koncertoch im umožní tvoriť 
svoju hudobnú osobnosť. 

♦ Organizovať pre mladých perspektívnych hudobných skladateľov súťaže 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 možnosťou ich využitia 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. 
♦ Opraviť kanalizáciu a odpady v budove medzi 4. a 3. poschodím. 
♦ 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 uzavretý medzi MŠ SR a DSZSU pod č. 0177/2006  bol podpísaný 
ministrom školstva SR a riaditeľom DSZSU na celkovú sumu 6.038 tis. Sk, na dobu od 1. 
januára 2006 do 31. decembra 2006 vrátane. 
 

V priebehu roka 2006 bola dotácia na bežné výdavky zo ŠR 4x upravovaná, a to 
navýšená o 135 tis.Sk.. Celková suma bola 6.173 tis. Sk. 
 
 Predmetom kontraktu bolo zabezpečenie 3 hlavných úloh, činnosti a služieb rezortu 
školstva. 
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1. Ťažiskom boli aktivity umeleckých zložiek (SZSU, OZVENA, KOSU). Telesá uskutočnili 
popri pravidelných nácvikoch a štúdiu nových skladieb aj žiacke, celovečerné, chrámové 
a príležitostné koncerty. Reprezentovali rezort školstva a propagovali slovenskú a národnú 
hudobnú tvorbu a kultúru doma i v zahraničí. (SZSU – Krakow, Vojvodina; OZVENA – 
Vilnius). 
Platy a honoráre organizačným a umeleckým pracovníkom (143 osôb vrátane personálu 
DSZSU). Materiálne zabezpečenie umeleckých telies, koncertného príslušenstva, jeho 
údržbu, skladovanie, evidenciu, expedíciu a pod. 
SZSU a OZVENA vydali  CD nosič svojich jubilejných koncertov  (SZSU – 85.výročie 
založenia a OZVENA – 60. výročie založenia zboru). 

Na tieto ciele bolo použitých 5.473 tis. Sk. 
 
2. Na zabezpečenie seminárov, porád, kurzov, školení, spoločenských, rekreačných 

a liečebných pobytov pracovníkov rezortu školstva a vedy počas celého  roka, najmä však 
počas školských prázdnin sme použili 400 tis. Sk. 

 
 
3. Na prácu s talentovanými žiakmi, študentmi, učiteľmi a ich prípravu na umeleckú činnosť 

v školských zborových telesách a orchestroch a na poskytnutie metodickej a odbornej 
pomoci žiackym a študentským umeleckým telesám a umožnenie nácvikov a štúdia 
repertoáru v priestoroch DSZSU sme vynaložili 300 tis. Sk. 

 
Konštatujeme, že kontrakt bol obojstanne dodržaný a korešponduje so strednodobými 
úlohami a poslaním DSZSU. 
 
 
4. Činnosti (produkty) organizácie a ich náklady 
 
 Vzhľadom na množstvo, 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. 
 Ťažiskom práce DOMOVA sú služby pre rezort školstva a jeho bývalých pracovníkov, 
vrátane  ich rodinných príslušníkov. Do tejto ťažiskovej 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 9 štrnásťdňových rekreačných turnusov a 15 

desaťdňových turnusov, v ktorých sa vystriedalo 2106 osôb. 
− Uskutočnili sme 36 doškolovacích a konzultačných podujatí a porád pre 808 účastníkov. 
− Zabezpečili sme 12 pomaturitných, popromočných stretnutí a spoločenských podujatí. 
− Výlety a exkurzie absolvovalo 154 osôb. 
− Ubytovanie sme poskytli aj záujmovým združeniam a speváckym zborom – 223 osôb. 
− Poskytovali sme 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.). 

− Ubytovávali sme aj účastníkov služobných ciest, ktorí mali tranzit cez Trenčianske 
Teplice, alebo región Trenčína. 

− Sústredenia našich umeleckých zložiek: 5 x SZSU, 8 x OZVENA, 5 x 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. 
 

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  sa v roku 2006 zameral na: 
− Dôstojné oslavy 85. výročia založenia zboru – jubilejný koncert. 
− Koncertný zahraničný zájazd do poľského Krakowa s premierovaním skladieb 

W.Widlaka, venovaných SZSU. Uskutočnil sa v termíne 10.-12.3.2006 za účasti autora 
v aule Krakowskej univerzity. 

− Spomienkový koncert v sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave, venovaný prof. Petrovi 
Hradilovi. 

− Účasť a koncerty na Slovenských národných slávnostiach v srbskej Vojvodine. Termín 2.-
7.8.2006. SZSU bol pozvaný organizátormi. 

− Účinkovanie na Trnavských zborových dňoch a v Cíferi pri príležitosti storočnice Štefana 
Hozu. 

− Spoločné koncertné vystúpenie všetkých troch umeleckých zložiek Domova SZSU 
(SZSU, OZVENY a KOSU) v Banskej Bystrici. 

− SZSU dostal autorské práva na ďalšiu distribúciu CD nosiča „Korunovácie 2004“ a tiež na 
druhé vydanie „Hoj zem drahá“. 

− SZSU vydal CD-nosič z jubilejného koncertu. 
 

SZSU uskutočnil v roku 2006  21 koncertov a príležitostných vystúpení, z ktorých 
treba vyzdvihnúť 8 chrámových, 3 slávnostné a 7 zahraničných (5 – Vojvodina, 2 – Krakow). 
Počet členov SZSU v roku 2006 bol 63, z toho 9 kandidátov.  

Po umeleckej stránke sa všetky koncerty doma i v zahraničí stretli s patričným 
ohlasom. Nezabudnuteľné chvíle zažili členovia, podľa ohlasov odborníkov a publika, na 
jubilejnom koncerte v Trenčíne, no hlavne v koncertnej sále SF v máji v Bratislave počas 
koncertu „Spomienka na prof. Petra Hradila“. Úspešná bola aj reprezentácia SZSU 
v Báčskom Petrovci a okolí, ktorú ocenili aj politickí predstavitelia na čele s podpredsedom 
vlády SR. 
 
 
OZVENA zamerala svoju činnosť v roku 2006 na: 
− Celonárodné oslavy Dňa učiteľov v Trnave organizované MŠ SR. 
− Prípravu a realizáciu jubilejného koncertu pri príležitosti 60. výročia založenia zboru 

v Dóme sv. Martina v Bratislave. 
− Prijatie družobného speváckeho zboru EGLE z Litvy na jubilejnom koncerte v Bratislave 

a odvetný koncertný zájazd do Litvy v termíne 16.-21.7.2006. 
− Nahrávku nového profilového CD nosiča a vydanie CD nosiča z jubilejného koncertu. 
− Spoločné koncertné vystúpenie v Banskej Bystrici spolu s KOSU a SZSU. 
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Spevácky zbor slovenských učiteliek – OZVENA opäť na všetkých koncertoch 
dokázal svoju vysokú umeleckú úroveň, čo ohodnotili odborníci na všetkých jeho koncertoch. 
Zbor zažiaril najmä na jubilejnom koncerte v Bratislave, ale aj na koncertoch vo Vrábľoch, 
Trstenej, Dolnom Kubíne, Rajci a Banskej Bystrici. 
OZVENA uskutočnila v roku 2006 12 pracovných sústredení spojených s koncertami a jeden 
zahraničný zájazd. Zbor absolvoval 16 koncertných vystúpení na Slovensku a 4 zahraničné 
v Litve. Počet členov OZVENY bol 36 a 6 kandidátov. 
 
 
KOSU  v roku 2006 bol v štádiu prestavby. Svoju činnosť zameral na doplnenie členskej 
základne a výmenu dirigenta. Od apríla začal KOSU pracovať pod vedením Mgr. art. Karola 
Medňanského, PhD. 
Počas roka uskutočnil 8 cvičných sústredení spolu s koncertami (3 výchovné, 2 promenádne). 
Koncom roka opustili členskú základňu ďalší dvaja členovia i dirigent pre pracovnú 
zaneprázdnenosť, čím sa situácia ďalej zhoršila. Vedenie Domova SZSU spolu s vedením 
KOSU začalo s náborom nových členov, koncertmajstra a dirigenta. V roku 2006 mal KOSU 
14 členov.  
 
 
5. Rozpočet organizácie 
 

Prehľad hospodárenia  Domova SZSU k  31. 12. 2006 
 

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

Náklady: 
 

501  Spotreba materiálu  1.100  1.014 054,20    92 
502  Spotreba energie  1.070  1.033 980,00    97 
504  Predaný tovar      300     165 289,91    55 
511  Opravy a udržovanie     242     116 803,30    48 
512  Cestovné   1.924  1.729 235,09    90 
513  Náklady na prezen.       10       10 000,00  100 
518  Ostatné služby     650     597 225,80    92 
521  Mzdové náklady  4.244  4.157 179,00    98 
524  Zák.soc.poistenie  1.380  1.357 331,00    98 
525  Ostatné soc.poistenie       70       67.133,00    96 
527  Zákonné soc.náklady     300     249 077,50    83 
538  Ostat.nepriame dane a pop.    140     135 995,00    97 
545  Kurzove straty              399,86 
548  Manká a škody         5         2 878,00    58 
549  Iné ostatné náklady       20       17 405,00    87 
551  Odpisy NHIM a HIM     500     531 837,20  106 
  CELKOM NÁKLADY 11.955            11.185 823,86    94 % 
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Výnosy: 
 

602  Tržby z pred.služieb  5.372  3.976 279,50     74 
604  Tržby za pred.tovar     400     246 097,20    62 
649  Iné ostatné výnosy       10       13 654,62  137 
691  Prevádzkové dotácie  6.173  6.173 000,-  100 
 

  CELKOM VÝNOSY 11.955           10.409 031,32    87 % 

 
  VÝSLEDOK HOSP.CELKOM:               - 776 792,54  Sk 
 
 
 
 Náklady organizácie 
 Náklady na činnosť organizácie v roku plánovali v celkovej výške 11.955 tis. Sk. 
V skutočnosti boli náklady čerpané v sume  11.186 tis. Sk, t.j. 94%.  
 Z 15 nákladových položiek došlo k prekročeniu čerpania v jednej položke. 
 
Účet 551 – odpisy. Uvedená položka je prekročená o 6% (t.j. 32 tis. Sk).  

Dôvodom bol stav PC zostavy a programu na recepcii. Program na ubytovávanie hostí 
vrátane celej agendy recepcie nebol v priebehu  10 rokov inovovaný. Zostavy a hlásenia pre 
cudzineckú políciu nevyhovovali novým zákonom.  
 
 
 Výnosy organizácie 
 Výnosy sme plánovali vo výške 11.955 tis. Sk (tak ako náklady). Mienili sme ich 
zabezpečiť príspevkom zo ŠR vo výške 6.173 tis. Sk a vlastnou ekonomickou činnosťou vo 
výške 5.782 tis. Sk. Podarilo sa nám získať iba 4.236 tis.Sk , čo je o 1.546 tis. menej ako sme 
plánovali. Je to plnenie našich príjmov na 87%. 
 
Výsledok hospodárenia k 31.12.2006 je  - 777 tis. Sk. 
 

Situácia v meste Trenčianske Teplice zaznamenáva stagnáciu. Kúpalisko Zelená Žaba 
dosiaľ nie je v prevádzke pre verejnosť, to je najdôležitejší aspekt ovplyvňujúci návštevnosť 
v letnej sezóne. Dobudovaním letného kúpaliska v našom areáli získame klientov. Hostia 
budú využívať všetky  naše služby, hlavne stravovanie. Doposiaľ hostia v Domove SZSU  iba 
bývali a cez deň chodili na kúpaliská do blízkych miest (stravovanie si zabezpečovali 
individuálne). 

V meste Trenčianske Teplice je nedostatok atraktívnych kultúrnych podujatí, ktoré by 
prilákali širokú verejnosť. Neustály rast cien liečebných procedúr v SLK a ich viazanosť na 
ubytovanie a stravovanie v kúpeľných domoch. Takmer 80% usporiadaných školení v našom 
zariadení bolo realizovaných na 1 prenocovanie, čo je nerentabilné. 
 
 
6. Personálne otázky 
 

V roku 2006 má Domov SZSU stabilizovaný počet pracovníkov – 24. 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 požadované 
vysokoškolské vzdelanie a zodpovedajúcu prax. Organizácia sa člení na úseky: 
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- administratívny 
- prevádzkový. 
 
V administratíve, vrátane riaditeľa, pracuje 9 osôb. V prevádzkovom úseku pracuje 15 osôb. 
Sú to kuchárky, servírky, chyžné, údržbári – kuriči. Medzi stálymi pracovníkmi 
prevádzkového úseku je  1 osoba so zdravotným postihnutím. Počas letnej rekreačnej sezóny 
organizácia zamestnáva 1 osobu ako pomocnicu v kuchyni a na úseku ubytovania. 
 
 Mzdové prostriedky boli plánované na rok 2006 vo výške 4244 tis. Sk, vrátane 
honorárov funkcionárom umeleckých telies. 
V skutočnosti sme na mzdy a ostatné osobné náklady (OON) vynaložili 4157 tis. Sk. 
 
 Prepočítaný počet kmeňových zamestnancov bol 25 osôb. 
 Skutočnosť k 31.12.2006  bolo 24 osôb. 
 Členov umeleckých telies bolo v priemere 120 osôb. 
 
 

Tarifný plat:   2396 tis. Sk 
Náhrady miezd:    407 tis. Sk 
Príplatok za riadenie:    122 tis. Sk  

 Osobný príplatok:    349 tis. Sk 
 Ostatné príplatky:    232 tis. Sk 
 Odmeny:     396 tis. Sk 
 Odmeny:       10 tis. Sk (jubileum) 
 Spolu:    3912 tis. Sk 
 Náhrada pri dočas.PN:       6 tis. Sk 
 Spolu:    3918 tis. Sk 
 OON (honoráre):    239 tis. Sk 
 Celkom (v tis.Sk):  4157 tis. Sk 
 
Priemerná mzda na 1 pracovníka činí: 13.583,- Sk.. 
 
Z počtu 24 pracovníkov je 6 mužov a 18 žien. 
 
Vekové zloženie: 
- od 30 do 40 rokov -   6 
- od 40 do 50 rokov - 11 
- nad 50 rokov  -   7 
 
Vzdelanostná úroveň: 
- Základné vzdelanie:    4 
- Stredné bez maturity: 11 
- Úplné stredné s maturitou:   6 
- Vysokoškolské:    3 
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Umelecké telesá Domova (ich členovia nie sú kmeňoví zamestnanci) 
 
SZSU  - 63 členov (muži), z toho 9 kandidátov 
OZVENA - 42 členiek (ženy, z toho 1 muž – dirigent), z toho 6 kandidátiek 
KOSU  - 14 členov (ženy + muži, dirigent muž). 
 
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 2006 vytýčené úlohy v dvoch hlavných smeroch 
- servis pre široký okruh pracovníkov (aj žiakov 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 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 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 32 takýchto podujatí, 

d) príprava a uskutočnenie jubilejných koncertov SZSU (85.výročie založenia zboru – apríl 
2006) a OZVENY (60.výročie založenia zboru-jún 2006),  

e) príprava a uskutočnenie zahraničného  turné SZSU do Poľska (Krakow) – uskutočnilo sa 
10.03. - 12.03.2006. Príprava a uskutočnenie zahraničného turné SZSU do Srbska:                     
uskutočnilo sa 02. 08. - 07. 08. 2006, 

f) príprava a uskutočnenie nahrávky CD nosiča jubilejných koncertov SZSU a OZVENY, 
g) Príprava a uskutočnenie spoločného koncertného vystúpenia všetkých troch našich 

umeleckých zložiek (SZSU, OZVENA, KOSU) v novembri 2006  v Banskej Bystrici, 
h) rekonštrukcia izieb na III. poschodí (WC a sprcha na izbe) - – uskutočnilo sa v 1.štvrťroku 

2006, 
i) doplnenie ubytovacieho úseku a jedálne novým inventárom.  
 
 
8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2006 
 
 Štruktúra organizácie zostala nezmenená. Stabilizoval sa aj počet pracovníkov. 
Modernizovali sme vnútorné priestory Domova tak, že I. až III. poschodie je po rekonštrukcii 
a spĺňa kritériá i pre náročnejších klientov. 
Klesá však záujem o rekreačné a liečebné pobyty v Trenčianskych Tepliciach, nakoľko mesto 
nemá rekreačné kúpalisko. Návštevnosť kultúrnych, vzdelávacích i doškolovacích podujatí 
ochabuje, preto sme nútení prijímať úsporné opatrenia. 
 V umeleckých zložkách došlo k niekoľkým zmenám. Kým v speváckych zboroch 
SZSU a OZVENE sa členská základňa obohacuje o mladých členov, v KOSU bolo potrebné 
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nájsť nového umeleckého vedúceho a dirigenta + doplniť členskú základňu novými 
kvalitnými hudobníkmi. 

Doteraz  vydané CD nosiče našich umeleckých zložiek sa používajú na školách pri 
vyučovaní hudobnej výchovy, príprave nových hudobníkov a dirigentov na umeleckých 
školách, ako aj pomôcku pre regionálne a začínajúce spevácke zbory na Slovensku. 
 
 
9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 
 
 Výstupy organizácie možno rozdeliť do troch základných kategórií. Sú to: 
 
- umelecké produkcie 
- vzdelávacie podujatia 
- rekreačné, zdravotné a spoločenské pobyty 
 
 
- Za užívateľov produkcií považujeme všetky typy základných a stredných škôl 

a školských zariadení na Slovensku, kde sa uskutočňujú žiacke 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. Taktiež 

príležitostné koncerty pri kultúrnych, spoločenských, športových a štátnopolitických 
udalostiach. 

 
- Za užívateľov vzdelávacích podujatí zaraďujeme okrem rezortu školstva aj organizácie 

a firmy iných rezortov, odborárov, 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). Ďalej sú to penzisti, ľudia z iných rezortov, záujemcovia o ambulantnú 
kúpeľnú liečbu, školská a študujúca mládež (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. Keďže v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám 
chceme správu sprístupniť širokej verejnosti, je možné si ju vyžiadať na preštudovanie 
kedykoľvek aj priamo v sídle organizácie. Adresa a kontakt je na 2. strane tejto správy. 
 
Trenčianske Teplice 30. apríla 2007 
 
 
 

Mgr. Moják  Anton 
          riaditeľ Domova SZSU 



 

Príloha č.1 

AKTUÁLNY REPERTOÁR SZSU V ROKU 2006 
 
 Ján Levoslav Bella:  To deň; Sväť, Slovensko sväť 
 Ruppeldt:   Staroslovanský otčenáš 
 M. Sch. Trnavský:  Hoj, vlasť moja; Bože, 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, že mi povedz; Moja Marína; Ej,pobili Janíčka 
 L. Burlas:   Z knihy žalmov 
 O.Ferency:   Verbunk 
 L.Bernáth:   Prosba 
 I.Dibák:   Na rozlúčku múzam 
 P.Kajan:   Dominus Tecum 
 I.Valenta:   Tri mužské zbory z cyklu CESTA VIERY: Abrahám,  

Apoštol Ján, Pieseň o pravde. 
 P.Krška:   Dve skladby (Žíznim a Ave)  
 I.Zelienka:   Slnko v sieti (Tri zbory) 
 Jevgenij Iršaj:   Dú dú dú (Vyčítanky pre mužský 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 kríža) 
Iu die resureetionis (V deň vskriesenia) 
Agnus Dei (Baránok Boží) 

 W.Widlak:   Psalni landibus efferrentes 
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Príloha č.2 

 
AKTUÁLNY REPERTOÁR KOSU V ROKU 2006 

 
 
O. Respidhi:   Antické tance 
A. Corelli:   Concerto grosso č. 5 
J. S. Bach:   Air pre kom.orchester /alebo pre solo violoncello a kom.orch. 
H. Purcell:   Kráľovná víl – Rondo 
J. Ch. Bach:   Koncert Es dur pre čembalo a kom. orchester 
A. Vivaldi:   Koncert a mol pre dvoje husle a kom. orchester 
W.A. Mozart:   Drobné skladby 
L. Boccherini:   Menuet 
B. Britten:   Prostá synfónia 
J. B. Pergolesse:  Stabat Mater 
A. Bruckner:   Reqiem 
Ch. W. Gluck:   Pizzicato 
R. Glier:   Paraša z baletu Medený jazdec 
J. S. Svendsen:  Romanca pre sólo husle a kom. orchester 
A. Allesandrescu:  Jesenný súmrak 
A. Dvořák:   Humoreska 
J. Móži:   Slovenské ľudové tance 
I. Hrušovský:   Vznešené tance Levočské 
L. Andersen:   Jazz pizzicato 
A. Moyzes:   Štyria hudci 
E. Suchoň:   Preletel sokol, Keď sa vlci zišli 
L. Janáček:   Suita 
H. Purcell:   Suita Abdelázer 
J. Haydn:   Detská synfónia 
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 
 
J. Breiner:   Concerto Grosso (Beatles) - výber 
B. Marcello:   Koncert d mol pre hoboj a kom. orchester 
A.Vivaldi:   Koncert pre flautu a kom. orchester (Slávik) 
J.Sperger.   Synfónia 
I.Zeljenka:   Musica Slovaca 
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Príloha č.3 

 
AKTUÁLNY REPERTOÁR  OZVENY   V ROKU 2006 

 
 
G.P. da Palerstrina:   Ave Regina collorum 
K. B. Kopřiva:   Salve Regina 
J. Brahhms:    Regina coeli 
R. Thompson:    Alleluia 
A. Vujic:    Ave Maria 
G. Sorg:    Agnus Dei 
V. Tornis:    Osennije pejzaži 
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 
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.Ladižinský:    Pod tvoju milosť 
F.Gruber:    Tichá noc 
K.Stenstrom:    The eyes of a child 
 
 
 


