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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, vedy, výskumu a športu SR 

 

Kontakt:  tel.: +421326552301, fax:+421326552270 

   e-mail: dszsu@dszsu.sk 

 

Forma hospodárenia: príspevková organizácia 

 

Riaditeľ:  Ing. Anton Novosád 

 

 

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 doškoľovacie podujatia (pre všetkých záujemcov). 

 

 

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 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 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. 

 Vybudovať externý výťah pri budove SZSU, tým prispôsobiť podmienky ubytovania 

nárokom hostí. (Rozpracovaná investícia  v roku 2018). 

 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 90 000,00 € na dobu od 

1. januára 2018 do 31. decembra 2018 vrátane. celková výška bežného transferu na rok 2018 

bola 315 230,00 eur. 

 

Schválený rozpis bežného transferu na rok 2018 v sume 315 230,00 €, zo dňa 19.1.2018. 
 

V priebehu roka 2018 bol bežný transfer zo ŠR  1 x upravovaný a to nasledovne:  
 

- 22.06.2018 – navýšenie bežných výdavkov  o 9 985,00 € - pokrytie časti nákladov na 

mzdy a odvody do poisťovní. 

Celková suma po úprave  325 215,00 €. 
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 Predmetom kontraktu bolo zabezpečenie 7 hlavných úloh, činnosti a služieb rezortu 

školstva. 

 

Úlohy: 

 

1. Zabezpečovať prácu s talentovanými žiakmi, študentmi, učiteľmi a ich prípravu na 

umeleckú činnosť v školských zborových telesách a orchestroch. 

 

Plán finančných nákladov: 4 000 € 

 

Plnenie: 

Počas sústredení umeleckých zložiek sú pozývaní na tieto sústredenia talentovaní žiaci a 

študenti, ktorí chcú byť dirigentmi, chórovodmi a pod. vo svojich žiackych a študentských 

zboroch. Dirigent OZVENY doc. Mironov a dirigent SZSU doc. Sedlický pripravujú 

týchto záujemcov na ich umeleckú činnosť formou školení v Domove SZSU. 

 

Náklady zo štátneho rozpočtu boli 4 000 €. 

 

 

2. Zabezpečovať metodickú a odbornú pomoc žiackym a študentským umeleckým telesám, 

nácviky a štúdium repertoáru v priestoroch DSZSU. 
 

Plán finančných nákladov: 4 000 € 
 

Plnenie: 

Domov SZSU zabezpečuje metodickú pomoc (notové materiály, zapožičanie, prípadne 

darovanie a hlavne rozmnožovanie materiálov pre všetkých členov zborov) pre školské 

detské zbory, študentské, mužské i ženské zbory, ktorých umeleckými vedúcimi sú 

členovia SZSU, OZVENY a KOSU. Jedná sa o cca 30 speváckych zborov. 

Odbornú pomoc zabezpečujeme formou školení počas sústredení našich zborov v Domove 

SZSU. 

Domov SZSU spolupracuje s mnohými speváckymi zbormi a umeleckými súbormi, ktoré 

pravidelne absolvujú v našom zariadení sústredenia. Naša pomoc spočíva v bezplatnom 

poskytovaní hudobných miestností (3 miestnosti s klavírmi) počas sústredení. 
 

Náklady zo štátneho rozpočtu boli 4 000 €. 

 

 

3. Zabezpečovať mesačné nácviky umeleckých zložiek Domova SZSU - SZSU, OZVENA, 

KOSU (140 členov) vrátane koncertných vystúpení v prospech rezortu školstva a jeho 

reprezentácie doma i v zahraničí (predpokladaný počet vystúpení - 60). 

Cestovné náklady členov umeleckých zložiek. 

 

Plán finančných nákladov: 50 000 € 

 

Plnenie: 

Mesačné sústredenia umeleckých telies prebiehali podľa schváleného plánu.  

 

Spevácky zbor slovenských učiteľov absolvoval 11 sústredení a uskutočnil 26 koncertných 

vystúpení. 

Spevácky zbor slovenských učiteliek – OZVENA absolvoval 9 sústredení a uskutočnil 22 

koncertných vystúpení. 

Komorný orchester slovenských učiteľov absolvoval 10 sústredení  uskutočnil 11 

koncertných vystúpení. 
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Spolu bolo uskutočnených 30 sústredení a 59  koncertných vystúpení.  

 

Celkové cestovné náklady umeleckých zložiek boli 54 274,87 €, z toho suma 4 274,87 € 

bola krytá z vlastných zdrojov. 

 

 

4. Materiálne zabezpečovať umelecké telesá, koncertné príslušenstvo vrátane  jeho údržby, 

skladovania, evidencie a expedície. 

 

Plán finančných nákladov: 4 000 € 

 

Plnenie: 

Zakúpili sme technický materiál a koncertný materiál pre umelecké zložky. Ďalej sme 

zakúpili časť koncertného oblečenia.  

Počas roka sme zabezpečovali rozmnožovanie notových materiálov pre všetky tri zbory.  

 

Náklady zo štátneho rozpočtu - 4 000 €. 

 

 

5. Zabezpečiť nahrávanie umeleckej produkcie na zvukové a vizuálne nosiče, tvorbu 

propagačných a informačných materiálov a ich využitie v prospech hudobnej výchovy 

v školách a propagácie rezortu školstva. 

 

Plán finančných nákladov: 4 000 € 

 

Plnenie: 

Nahrávanie ďalších skladieb na CD "koledy“ a CD „slovenské“. Na obe CD, ktoré SZSU 

nahral ešte v roku 2016, sme v roku 2018, v levickej synagóge nahrali ďalšie koledy, 

skladby a úpravy slovenských, ľudových piesní.  

Náklady: 4 000,00 €. 

 

CD nosiče slúžia na propagáciu a tiež ako pomôcka v školách na hudobnej výchove. 

 

 

6. Zabezpečiť semináre, porady, kurzy, školenia, spoločenské, rekreačné a liečebné pobyty 

pracovníkov rezortu školstva počas celého roka, najmä však v čase jarných a letných 

prázdnin. 
 

Plán finančných nákladov: 10 000 € 

 

Plnenie: 

V Domove SZSU sa uskutočnilo: 

17 sústredení rôznych speváckych zborov (480 osôb) 

10 sústredení vlastných umeleckých telies  

38 vzdelávacích a školiacich pobytov (807 osôb) 

10 relaxačných pobytov – turnusov (248 osôb) 

6 rekreačných turnusov (312 osôb) 

Výlety a exkurzie (607 osôb) 

Individuálne pobyty (936 osôb) 

Spoločenské posedenia, oslavy, stretávky a pod. 49 akcií.  

 

Propagácia a reklama ubytovacieho zariadenia: 
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 údržba webovej stránky 

 propagačné materiály 

 inzercia. 

 

Náklady zo štátneho rozpočtu boli 10 000 €. 

 

7. Zabezpečovať funkcionárom umeleckých telies (SZSU, OZVENA, KOSU) odmeny 

(honoráre) za vykonanú umeleckú a organizačnú prácu na základe dohôd. 
 

Plán finančných nákladov: 14 000 € 

 

Honoráre organizačným a umeleckým pracovníkom SZSU-15 osôb, OZVENY- 11 osôb 

a KOSU-9 osôb. 

Náklady: 14 000,00 €. 

 

Platy kmeňových zamestnancov DSZSU (24 osôb), ktorí zabezpečujú prevádzku (208 011 €, 

navýšenie rozpočtu o 9 985,00 €, spolu 217 996,00 €). 

Plán finančných nákladov: 208 011,00 € 

Upravené finančné náklady: 217 996,00 € 

Skutočnosť:   217 996,00 €. 

 

Zabezpečiť úhradu časti prevádzkových nákladov DSZSU (energie, služby). 

Plán finančných nákladov: 17 219,00 € 

Upravené finančné náklady: 17 219,00 € 

Skutočnosť:   17 219,00 € 

 

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 

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

hospodárskej činnosti, ktoré predkladáme ekonomickému útvaru MŠVVaŠ 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 DSZSU (SZSU, OZVENA, KOSU) a organizovanie a usmerňovanie ich umeleckej 

produkcie na domácich i zahraničných scénach. 

DSZSU 

 zabezpečil v letnej sezóne 6 rekreačných turnusov a 10 relaxačných pobytov, v ktorých sa 

vystriedalo 560 osôb. 

 uskutočnil 38 vzdelávacích, školiacich a konzultačných podujatí a porád pre 807 

účastníkov. 

 zabezpečil 49 spoločenských podujatí. 

 výlety a exkurzie absolvovalo 607 osôb. 

 poskytol ubytovanie aj záujmovým združeniam a speváckym zborom – 480 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 
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leto, ARTFILM, Folklórne slávnosti a pod.). Ubytovával aj účastníkov služobných ciest, 

ktorí mali tranzit cez Trenčianske Teplice alebo región Trenčína. (Individuálne pobyty – 

936 osôb). 

 zorganizoval sústredenia našich umeleckých zložiek v DSZSU a to nasledovne: 

4 x SZSU, 3 x OZVENA, 3 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.  

 

 Činnosť umeleckých telies: 
 

SZSU  

 

Celoročná činnosť SZSU sa v roku 2018 niesla v znamení  100-ho výročia vzniku ČSR a 97. 

výročia založenia nášho speváckeho zboru, bola rozdelená na viac okruhov činnosti:  
 

1)Koncertné vystúpenia a prezentáciu zboru v rôznych krajoch a oblastiach Slovenska, 

v spolupráci so školami, s obcami a mestami a ich predstaviteľmi, vo forme výchovných 

koncertov v Leviciach, v Banskej Bystrici a v Bratislave, slávnostných – príležitostných 

koncertov v Gymnáziu JK  Zlaté Moravce (– za účasti župana NSK – Milana Belicu) 

a v Galante (za účasti primátora mesta a predstaviteľov Matice slovenskej) a sakrálnych 

koncertov vo Zvolene, v Žiline / Kamenej Porube a v Leviciach, v ČR – Boskovice, Praha a 

Kladno, tiež v Maďarsku – v Budapešti, kde sme účinkovali ako hostia významného 

medzinárodného festivalu. Veľmi významnou pre náš zbor bola opäť spolupráca s mestom 

Levice a ŠKO Žilina – v rámci už II. ročníka FZU a koncerty s tým súvisiace – najmä 

záverečný koncert v hoteli Lev odprezentovaný spoločne s ŠKO Žilina (aj s účasťou autora 

skladby), k úspechu ktorých prispel vysoko koncentrovaný výkon SZSU. 

2) Spolupráca so zahraničím – mestá Praha, Kladno a Boskovice v ČR, Budapešť v MR, a 

reprezentácia SZSU a slovenskej kultúry v zahraničí – Účasť na medzinárodných festivaloch 

a workshopoch v uvedených mestách a s tým súvisiace koncerty v okolí ich diania. 

Spolupráca s poľským dirigentom a skladateľom – Piorom Jańczakom, maďarským 

dirigentom Attilom Kertészom, Déneszom Szaboom atď. 

3) Koncerty v RTVS – Slovenskom rozhlase – účasť na projekte „SPEVY A SPIEVANKY“ – 

pri príležitosti 110 výročia narodenia Eugena Suchoňa (v spolupráci s Lúčnicou, Technik-om, 

ďalšími speváckymi zbormi a opernými spevákmi)  a s tým súvisiaca vokálna prezentácia 

zboru pred poslucháčmi na celom Slovensku. 

4) Festivaly - boli v roku 2018 úplne samostatnou a významnou kapitolou. Boli to: (okrem už 

spomínaných medzinárodných festivalov v českých Boskoviciach a v Budapešti) festival 

v Leviciach, novembrový - medzinárodný workshop v Banskej Bystrici - pod realizačným 

a odborným vedením dirigenta Štefana Sedlického  – „Nad zborovou partitúrou 2018“. 

Festivaly boli vysoko ohodnotené nielen laickou, ale aj odbornou verejnosťou a prispeli 

k výraznému zviditeľneniu SZSU nielen na Slovensku, ale aj v susedných štátoch a Európe. 

Ešte raz ďakujem organizátorom, členom výboru SZSU a pánovi dirigentovi. 

5) Činnosť SZSU v oblasti nahrávania ďalších skladieb na CD "koledy“ a CD „slovenské“. 

Na obe CD, ktoré zbor nahral ešte v roku 2016, v roku 2018 -  v levickej synagóge nahral 

ďalšie koledy, skladby a úpravy slovenských, ľudových piesní.  

 



8 

 

Činnosť SZSU predstavovala celkovo 11 sústredení, z toho 3 zahraničné – dve v ČR, 1 

v Maďarsku,   3 pracovné, v Domove SZSU, jedno domáce, festivalové a 4 výjazdové, 

koncertné sústredenia na Slovensku. Počas nich sme zrealizovali 26 koncertných, výchovných 

a príležitostných vystúpení, na ktorých nás mohlo vidieť, počuť cca 3800 fanúšikov 

zborového spevu a kultúry chtivých poslucháčov (a mnoho ďalších rozhlasových 

poslucháčov), pracovníkov školstva, žiakov a študentov, cirkevných hodnostárov, odborná aj 

laická verejnosť. 

 

 

KOSU 

 

V tomto kalendárnom roku KOSU pokračoval v nastúpenej ceste kvalitatívneho rastu  

pod vedením p. Ševečkovej.  

Členovia orchestra sa stretli 10 krát. Večerné a chrámové koncerty boli doplnené 

výchovnými koncertmi ktoré sú finančne výhodnejšie, ale problematickejšie vzhľadom na 

pracovné povinnosti členov KOSU. V roku 2018 uskutočnil KOSU 2 výchovné koncerty pre 

ZŠ a 9 chrámových a iných verejných koncertov. 

Svoju činnosť v roku 2018 začal v januári sústredením v Trenčianskych Tepliciach 

s trojkráľovým koncertom v Bánovciach nad Bebravou. 

Vo februári sa KOSU stretol na cvičnom sústredení v Trenčianskych Tepliciach. 

Pokračoval aprílovým sústredením s chrámovým koncertom v Sihelnom. 

V máji KOSU usporiadal výchovné koncerty v Púchove. 

Júnové vystúpenie KOSU sa uskutočnilo v Námestove s koncertom v miestnom kostole. 

Z tohto koncert TV Lux vytvorila krátky šot, ktorý následne odvysielala vo svojich správach 

7.6.2018. 

Augustové sústredenie orchester  uskutočnil v Rajeckej Lesnej s koncertom v  kostole 

v Rajeckých Tepliciach. 

Najvýznamnejšou akciou r. 2018 bolo septembrové sústredenie v Mikulove na 

Morave, kde KOSU  koncertoval  v rámci akcie „Dni židovskej kultúry“. Vystúpenie KOSU 

malo veľký úspech. 

Ďalšou akciou bol októbrový výchovný koncert na ZŠ s MŠ Okoličianska v Liptovskom 

Mikuláši. 

V novembri orchester absolvoval sústredenie v Hokovciach s následným koncertom v Šahách. 

Poslednou akciou roka bolo cvičné sústredenie v Trenčianskych Tepliciach. 
 

KOSU sa podobne ako v predchádzajúcich rokoch stretával prevažne raz do mesiaca na dvoj- 

prípadne aj na trojdňových cvičných sústredeniach a koncertoch. 

Členská základňa KOSU pozostáva zo 16 členov 

 

 

OZVENA 

 

SZSU – OZVENA absolvoval v roku 2018  9 sústredení, z toho 3 v Domove SZSU, kde 

nacvičoval repertoár na vystúpenia zboru, na výchovné koncerty, celovečerné koncerty podľa 

schváleného plánu práce. . Intenzívne sa venovala novej koncepcii výchovných koncertov pre 

žiakov a študentov.  

 

Koncertne zbor vystúpil v mestách Rimavskej Sobote, Jesenskom, Zemplínskej Šírave,  

Vinnom, Dunajskej Lužnej, Námestove a vo Zvolene.  

V auguste OZVENA vycestovala na koncertné sústredenie v Chorvátsku (Zadar). 

Absolvovala tam koncerty pre verejnosť (5) a chrámové koncerty (2). 

Spolu uskutočnil 22 koncertov, z toho 7 výchovných koncertov. 

Spevácky zbor slovenských učiteliek OZVENA má aktuálne 38 členov. 
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5. Rozpočet organizácie 
 

Prehľad hospodárenia   DSZSU k  31. 12. 2018 

 

Číslo účtu Názov účtu   Plán (v €) Čerpanie (v €) % plnenia 
 

Náklady: 
 

501  Spotreba materiálu  45 000,02 39 959,75  88,80 

502  Spotreba energie  40 000,00 24 822,82  62,06 

504  Predaný tovar   11 000,00   7 571,38  68,83 

511  Opravy a udržovanie  80 000,00 69 796,38  87,25 

512  Cestovné   60 000,00 54 274,87  90,46 

513  Náklady na prezen.       500,00      247,59  49 52 

518  Ostatné služby  33 500,00 24 668,77  73 64 

521  Mzdové náklady           228 988,00      223 077,25  97,42 

524  Zák. soc. poistenie  74 500,00 74 066,65  99,42 

525  Ostatné soc. poistenie    3 500,00   3 266,34  93,32 

527  Zákonné soc. náklady  14 816,00 11 787,51  79,56 

528  Ostatné soc. náklady       100,00        71,00  71,00 

532  Daň z nehnuteľnosti       850,00      826,21  97,20 

538  Ostat. nepriame dane a pop.   2 000,00   1 900,30  95,02 

548  Ost. náklady na prev. čin.   4 000,00   3 091,54  77,29 

551  Odpisy NHIM a HIM  15 000,00 14 428,10  96,19 

568  Ostatné finan. náklady      100,00        37,30  37,30 

 

  CELKOM NÁKLADY     613 854,02      553 893,76  90,23 

 

 

Výnosy: 
 

602  Tržby z pred. služieb  192 770,00 174 012,81  90,27 

604  Tržby za pred. tovar    20 000,00   16 775,39  83,88 

648  Ostatné výnosy z prev. čin.       4 558,66 

681  Výnosy z bež. transferov 325 215,00 308 886,32  94,98 

681  Výnosy z bež. Transf.(131H)   75869,02   75 869,02  100,00 

682  Výnosy z kap. transferov     14 428,10 

 

  CELKOM VÝNOSY 613 854,02 594 530,30  96,85 

 

  VÝSLEDOK HOSP.CELKOM:    40 636,54 € 

 

 Náklady organizácie 

 Náklady na činnosť organizácie sme v roku 2018 plánovali v celkovej výške           

613 854,02 €. V skutočnosti boli náklady čerpané v sume  553 893,76 €, t.j. 90%.  

 Ani v jednom prípade nedošlo k prekročeniu čerpania nákladových položiek. 

 

 Výnosy organizácie 

 Výnosy sme plánovali vo výške 613 854,02 € (tak ako náklady). Skladajú sa                 

z bežných transferov zo ŠR vo výške 401 084,02 € a vlastnou ekonomickou činnosťou vo 

výške 212 770,00 €. Skutočné plnenie vlastných výnosov je v sume 195 346,86 €,  plnenie  na 

92%. 
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Výsledok hospodárenia k 31.12.2018 je   40 636,54 €. 

 

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 2018 je 24 osôb. 

V roku 2018 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 2018 vo výške 221 589,00 € Sk vrátane 

honorárov funkcionárom umeleckých telies, upravený rozpočet: 228 988,00 €. 

V skutočnosti sme na mzdy a ostatné osobné náklady (OON) vynaložili 223 077,25 €. 

 

 

 Prepočítaný počet kmeňových zamestnancov bol 24 osôb. 

 Skutočnosť k 31.12.2018  bolo 22 osôb. 

 Členov umeleckých telies bolo v priemere 105 osôb. 
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Tarifný plat:   114 666 

Náhrady miezd:    25 326 

Príplatok za riadenie:      1 387 

 Osobný príplatok:    33 948 

Ostatné príplatky:      8 672 

 DPN:        1 612 

Odmeny:     19 360 

 Spolu:              204 971 

 OON:      18 106 

 Celkom (v €):              223 077 

 

Priemerná mzda na 1 pracovníka v roku 2018 bola:     736 €. 

 

Z počtu 22 pracovníkov je 6 mužov a 16 žien. 

 

Vekové zloženie: 

- od 20 do 30 rokov -   2 

- od 30 do 40 rokov -   1 

- od 40 do 50 rokov -   4 

- nad 50 rokov  - 15 

 

Vzdelanostná úroveň: 

- Základné vzdelanie:      0 

- Stredné bez maturity:     6 

- Úplné stredné s maturitou:   11 

- Vysokoškolské:      5 

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

 

SZSU  - 47 členov (muži) 

OZVENA - 38 členiek (ženy, z toho 1 muž – dirigent) 

KOSU  - 16 členov (ženy + muži, dirigentka žena). 

 

Členovia umeleckých telies 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 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  doškoľovacích podujatí pre organizácie rezortu počas 

celého roka (viď kapitolu 4 tejto správy), 
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c) príprava a realizácia cvičných umeleckých sústredení vlastných telies  - uskutočnili sme 

30 sústredení, z toho 10 v DSZSU, 

d) príprava a realizácia výroby CD nosiča SZSU „koledy“ a CD „slovenské“, 

e) príprava a realizácia koncertného turné SZSU – OZVENA v Chorvátsku, 

f) príprava a realizácia účasti KOSU na koncertnom výjazde v Českej republike- Mikulov na 

akcii „Dni židovskej kultúry“, 

g) príprava a realizácia účasti SZSU na festivale krajín V4 – hlavný festivalový koncert 

v koncertnej sieni Pesti Vigadó v Budapešti, 

h) príprava a realizácia účasti SZSU na oslavách 100 výročia založenia ČSR (Praha, 

Kladno), 

i) príprava a realizácia účasti SZSU na festivale Acapella – prehliuadka zborov „Boskovické 

Zpěvobrání v Boskoviciach (Česká republika), 

j) príprava a realizácia účasti SZSU na medzinárodnom workshope v Banskej Bystrici „Nad 

zborovou partitúrou“, 

k) príprava a uskutočnenie koncertov SZSU v RTVS – Slovenskom rozhlase pri príležitosti 

110 výročia narodenia Eugena Suchoňa, 

l) príprava a čiastočná realizácia opravy strechy a budovy pod letnou terasou, 

m) prípravné práce pred realizáciou projektu „Výstavba externého osobného výťahu“ pri 

budove DSZSU 

n) činnosti pri údržbe a opravách zariadení v budove Domova SZSU, 

o) činnosti pri čiastočnej modernizácii ubytovacích priestorov, 

p) doplnenie ubytovacieho úseku novým inventárom.  

 

 

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2018 
 

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 2016 bola činnosť  

financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. Výsledky, ktoré organizácia počas svojej 

existencie dosiahla, pravidelne štvrťročne, hodnotí v správach o činnosti a tieto predkladá na 

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 2018 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 29. apríl 2019 

 

 

Ing. Anton Novosád 

                riaditeľ DSZSU 


