telefón 032/6552301,6552270 ; fax 032/6552270 ; e.mail: dszsu@dszsu.sk

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, vedy, výskumu a športu SR

Kontakt:

tel.: ++42132/6552301, fax:++42132/6552270
e-mail: dszsu@dszsu.sk

Forma hospodárenia: príspevková organizácia
Riaditeľ:

Mgr. Anton Moják

Zástupkyňa riaditeľa: Ing. Mária Valachová
Ďalší členovia vedenia organizácie: Zdenka Štefániková,
Daniela Konečná
Štruktúra organizácie:

Hlavné činnosti:

- 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 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.
 Dokončiť projekt v spolupráci s MŠ VVaŠ SR o dodaní CD nahrávky - ako učebnej
pomôcky pre ZŠ, SŠ a ZUŠ s názvom „Hoj zem drahá.“
 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.
 Dokončiť rekonštrukciu priľahlých budov Domova SZSU, ako aj celý areál tak, aby spĺňal
všetky moţnosti oddychu a rekreácie pre deti aj dospelých (tenisové kurty, bazén,
odpočívadlá...).
 Zrekonštruovať kanalizáciu a odpady v suteréne a na vonkajšej strane budovy.
 Postupne 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 VVaŠ SR a DSZSU bol podpísaný ministrom
školstva VVaŠ SR a riaditeľom DSZSU na celkovú sumu 216 358,00 €, na dobu od 1. januára
2010 do 31. decembra 2010 vrátane.
V priebehu roka 2010 bola dotácia na beţné výdavky zo ŠR 2 x upravovaná a to
nasledovne:
-

26.05.2010 – navýšenie beţných výdavkov o 1990,00 € - účelovo viazané na mzdy
a odvody do poisťovní
25.11.2010 – navýšenie beţných výdavkov o 40000,00 € - účelovo viazané na pokrytie
prevádzkových nákladov.
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Celková suma po úpravách bola 258 348,00 €.
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
41 800 €.
2.

Zabezpečenie platov kmeňových zamestnancov DSZSU (24 členov), ktorí zabezpečujú
prevádzku (140 800,00€) a honoráre organizačným a umeleckým pracovníkom SZSU-15
členov, OZVENY-11 členov a KOSU-9 členov (8 630,00 €).

3. Na materiálne zabezpečenie umeleckých telies, koncertného príslušenstva, jeho údrţbu,
skladovanie, evidenciu a expedíciu sme pouţili 8 718,00 €.
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 5 000,00 €.
5. Na prácu s talentovanými ţiakmi, študentmi, učiteľmi a ich prípravu na umeleckú činnosť
v školských zborových telesách a orchestroch sme vynaloţili 3 700,00 €.
6. Na metodickú a odbornú pomoc ţiackym a študentským umeleckým telesám, nácviky
a štúdium repertoáru v priestoroch Domova SZSU sme pouţili 4 950,00 €.
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 44 750 €.
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 10 rekreačných turnusov a 16 relaxačných
pobytov, v ktorých sa vystriedalo 1892 osôb.
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 Uskutočnili sme 29 vzdelávacích, doškolovacích a konzultačných podujatí a porád pre
731 účastníkov.
 Zabezpečili sme 37 pomaturitných, popromočných stretnutí a spoločenských podujatí.
 Výlety a exkurzie absolvovalo 467 osôb.
 Ubytovanie sme poskytli aj záujmovým zdruţeniam a speváckym zborom – 107 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 v Domove SZSU: 9 x SZSU, 7 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 orientoval svoju celkovú činnosť na koncertné vystúpenia a prezentáciu zborového
spevu doma i v zahraničí a výrazne prispel k oslavám Roku kresťanskej kultúry a sv. Gorazda
(3 koncerty na rôznych miestach Slovenska + nahrávka hymny Ordinariátu OS a OZ SR).
Zbor absolvoval 11 koncertných sústredení, 29 koncertov, pri ktorých bolo takmer 8000
spokojných poslucháčov.
SZSU bol vybraný na štyri medzinárodné festivaly: Musica religioza – Olomouc, festival
FIMU vo Francúzsku, ktorý sme odmietli z finančných dôvodov, Festival v Neuchateli vo
Švajčiarsku a festival muţských speváckych zborov v maďarskom Pécsi. Všetky koncertné
vystúpenia mali vysoko pozitívny ohlas, hlavne na zahraničných účastiach.
KOSU pokračuje v nastúpenej ceste ku kvalitnejšej produkcii pod vedením p. Ševečkovej.
Orchester absolvoval 9 koncertných vystúpení, z ktorých 5 bolo výchovných pre ţiakov
a študentov základných a stredných škôl.
KOSU sa pravidelne stretáva na dvojdňových pracovných sústredeniach (sobota-nedeľa),
nakoľko členmi sú väčšinou učitelia ZUŠ, ktorí pracujú aj v piatok poobede.
Členská základňa sa rozrástla a počet členov je ustálený na 20 osôb. KOSU doplnil členskú
základňu o nových, stálych členov, čím potvrdil svoju opodstatnenosť v umeleckých zloţkách
DSZSU, ako aj v slovenskej pospolitosti. Svoj vysoký štandard si KOSU udrţiava aj vďaka
poslucháčom, ktorí navštevujú ich koncerty a vysielajú svoje priaznivé ohlasy.

OZVENA
Spevácky zbor slovenských učiteliek – OZVENA sa neustále snaţí o stabilizovanie
a doplňovanie členskej základne, nakoľko mnohým členkám zboru bránia v činnosti materské
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povinnosti. Členská základňa sa pohybuje od 30 do 40 členiek. OZVENA uskutočnila v roku
2010 10 koncertných sústredení, z toho 1 zahraničné v Barcelone, ako recipročný zájazd so
španielskym zborom Shalom z Lleida. Zbor uskutočnil 12 koncertov, 2 výchovné a 3
zahraničné v Španielsku. Plán koncertných vystúpení sa podarilo naplniť, škoda je iba
neuskutočneného spoločného koncertu s KOSU v decembri v Trenčianskych Tepliciach.

5. Rozpočet organizácie
Prehľad hospodárenia Domova SZSU k 31. 12. 2010
Čislo účtu

Názov účtu

Náklady:
501
502
504
511
512
513
518
521
524
525
527
528
532
538
544
545
548
551
562

Spotreba materiálu
25 134,87
Spotreba energie
32500,00
Predaný tovar
4 000,00
Opravy a udrţovanie
25 000,00
Cestovné
59 000,00
Náklady na prezen.
300,00
Ostatné sluţby
16 000,00
Mzdové náklady
169 000,00
Zák.soc.poistenie
55 100,00
Ostatné soc.poistenie
2 500,00
Zákonné soc.náklady
12 000,00
Ostatné soc.náklady
500,00
Daň z nehnuteľnosti
690,00
Ostat.nepriame dane a pop. 2 400,00
Zmluvné pokuty a penále
Ostatné pokuty a penále
Ost.náklady na prev.činnosť 2 500,00
Odpisy NHIM a HIM
18 800,00
Úroky
215,13

31782,90
37 312,97
4 000,31
24 964,58
58 138,35
256,10
15 540,15
168 434,69
55 014,84
2 485,34
11 171,84
470,94
688,36
2 348,30
416,61
6,62
12 332,85
18 743,48
213,46

126,45
114,81
100,01
99,86
98,54
85,37
97,13
99,67
99,85
99,41
93,10
94,19
99,76
97,85

CELKOM NÁKLADY

425 640,00

444 322,69

104,39

Trţby z pred.sluţieb
Trţby za pred.tovar
Iné ostatné výnosy
Výnosy z beţ.transferov
Výnosy z kap.transferov

135 167,29
10 000,00

121 191,75
7 485,50
394,50
246 512,51
18 743,48

89,66
74,86

CELKOM VÝNOSY

425 640,00

394 327,74

92,64

Výnosy:
602
604
648
681
682

Plán (v €)

280 472,71

VÝSLEDOK HOSP.CELKOM:
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Čerpanie (v €)

- 49 994,95 €

% plnenia

493,31
99,70
99,22

87,89

Náklady organizácie
Náklady na činnosť organizácie sme v roku 2010 plánovali v celkovej výške
425 640,00 €. V skutočnosti boli náklady čerpané v sume 444 322,69 €, t.j. 104%.
Zo 17 nákladových poloţiek došlo k prekročeniu čerpania v 3 prípadoch.
501 – spotreba materiálu – na konci roka 2009 nákup zásob do skladov (potraviny, čistiace
prostriedky, kancelárske potreby), lebo v I. štvrťroku 2011 sú trţby veľmi nízke a vtedy sa
uskutočňujú sústredenia našich umeleckých zloţiek v DSZSU.
502 – spotreba energie – vyúčtovacie faktúry plynu a elektrickej energie boli doručené po
ukončení a odsúhlasení ročnej závierky 2009, preto sú zaúčtované v roku 2010.
548 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť – tu je zaúčtovaná celková výška penálov,
ktoré nasledovali po splatení pokuty od Správy finančnej kontroly Zvolen (dlhodobý záväzok
2010-2011).
Ostatné nákladové poloţky sú čerpané rovnomerne.
Výnosy organizácie
Výnosy sme plánovali vo výške 425 640,00 € (tak ako náklady). Mienili sme ich
zabezpečiť príspevkom zo ŠR vo výške 280 472,71 € a vlastnou ekonomickou činnosťou vo
výške 145 167,29 €. Podarilo sa nám získať iba 129 071,75 €. Je to plnenie našich príjmov na
89%.
Výsledok hospodárenia k 31.12.2010 je - 49 994,95 €.
Hlavným dôvodom je nízke napĺňanie vlastných trţieb.
Ďalšou príčinou je výška príspevku na beţné transfery. Schválený rozpočet na rok 2010 bol
vo výške 216 358,00 €, z toho viazanie na mzdy a odvody bolo vo výške 198 970,00 €. Na
zabezpečenie prevádzky umeleckých zloţiek a prevádzky Domova SZSU nám zostalo
17 388,00 €. 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 2010 vlastné zdroje neboli napĺňané v plánovanej výške, museli sme vo
februári 2010 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
mesačne trojdňové sústredenie, čo vyplýva zo Štatútu Domova SZSU) a na prevádzku
budovy (vykurovanie, el. energia, voda, spoje). V januári 2010 sme pouţili finančné
prostriedky na úhradu záväzkov z roku 2009 (viď správa o rozboroch hospododárenia za rok
2009 – záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, sociálnej poisťovni a VšZP. Na našu
ţiadosť nám bolo v decembri poskytnuté rozpočtové opatrenie vo výške 40 000,00 €. Tieto
finančné prostriedky boli pouţité na úhradu prevádzkových nákladov (energie, spoje,
všeobecné sluţby, na zabezpečenie sústredení umeleckým zloţkám a najnutnejšie opravy
interiéru budovy. Týmito skutočnosťami bolo ovplyvnené celé hospodárenie v roku 2010.
Ďalším dôvodom je zaúčtovanie penálizácie, ktorá nasledovala po splatení pokuty od Správy
finančnej kontroly Zvolen v plnej výške (10 625,94 €) do nákladov v roku 2010. Splátkový
kalendár je na 2 roky.
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Domov SZSU bol spojený s kompletnou moţnosťou rekreácie a športového vyţitia
v Trenčianskych Tepliciach (bazén, tenisové kurty, futbal ...). Zrekonštruovaním a
dobudovaním nášho areálu by sa vo veľkej miere zlepšila návštevnosť zariadenia, nakoľko
máme vlastný zdroj vody. Celý areál je prispôsobený na rekreačné účely našich hostí.
Z uvedeného vyplýva, ţe poskytovaný beţný transfer zo ŠR nestačí na prevádzkovanie troch
umeleckých zloţiek a prevádzku Domova SZSU. 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.

6. Personálne otázky
V roku 2010 mal Domov SZSU počet pracovníkov – 21. 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 12 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 2010 vo výške 169 000,00 € Sk vrátane
honorárov funkcionárom umeleckých telies.
V skutočnosti sme na mzdy a ostatné osobné náklady (OON) vynaloţili 168 434,69 €.
Prepočítaný počet kmeňových zamestnancov bol 22 osôb.
Skutočnosť k 31.12.2010 bolo 21 osôb.
Členov umeleckých telies bolo v priemere 120 osôb.
Tarifný plat:
Náhrady miezd:
Príplatok za riadenie:
Osobný príplatok:
Ostatné príplatky:
Odmeny:
Spolu:
OON (honoráre):
Celkom (v €:

92 194
19 103
5 074
16 344
7 825
20 074
160 614
7 821
168 435

Priemerná mzda na 1 pracovníka činí:

570 €.
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Z počtu 21 pracovníkov sú 4 muţi a 17 ţien.
Vekové zloţenie:
- od 30 do 40 rokov - od 40 do 50 rokov - nad 50 rokov
Vzdelanostná úroveň:
- Základné vzdelanie:
- Stredné bez maturity:
- Úplné stredné s maturitou:
- Vysokoškolské:

2
9
10

3
9
6
3

Umelecké telesá Domova SZSU (ich členovia nie sú kmeňoví zamestnanci)
SZSU
OZVENA
KOSU

-

49 členov (muţi), z toho 1 kandidát
31 členiek (ţeny, z toho 1 muţ – dirigent), z toho 1 kandidátka
20 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 2010 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 58 takýchto podujatí,
d) príprava a účasť SZSU na III. reprezentačnom plese Ministerstva školstva v Ţiline
v januári 2010.
e) príprava a realizácia zahraničného recipročného zájazdu SZSU – OZVENA. Španielsky
spevácky zbor SHALOM bol hosťom OZVENY v júli 2010 (spoločné koncerty
v Bojniciach a Bratislave). Následne v auguste 2010 OZVENA vycestovala do
Španielska, kde spoločne s domácim zborom koncertovala v Seu vella Lleida, Juneda,
Jincosa.
f) príprava a realizácia účasti SZSU na medzinárodnom festivale zborového spevu
v Neuchateli vo Švajčiarsku (júl 2010).
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g) Príprava a realizácia účasti SZSU na IV. Svetovom festivale vína v Maďarskom Pecsi
v septembri 2010. SZSU absolvoval počas festivalu 5 koncertov a 2 prezentačné
vystúpenia.
h) príprava CD nosiča SZSU, pri príleţitosti 90. výročia zaloţenia zboru (2011).
i) realizácia postupných opráv podláh a schodíšť v budove DSZSU, opravy kanalizácie
v suteréne budovy.
j) doplnenie ubytovacieho úseku a jedálne novým inventárom.

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2010
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.
Vďaka pochopeniu a pomoci MŠ VVaŠ SR sa nám darí neustále modernizovať
budovu i okolie Domova SZSU. Je potrebné vyriešiť problém s pozemkami okolo Domova
SZSU.
V umeleckých zloţkách dochádza iba k malým zmenám príchodom nových
kandidátov, čo je predpokladom ich ďalšieho napredovania.
CD nosiče všetkých troch umeleckých zloţiek sú k dispozícii v Domove SZSU
a pouţívajú sa ako učebná pomôcka na umeleckých školách a aj ako pomôcka pre regionálne
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.

-

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
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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 VVaŠ 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 31. marec 2010

Mgr. Moják Anton
riaditeľ Domova SZSU
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