
Partnerské zariadenia s celoročnou prevádzkou 
bez dotácie OZ PŠaV na Slovensku 

 
DOMOV  SPEVÁCKEHO  ZBORU  SLOVENSKÝCH  UČITEĽOV 

Partizánska 11, Trenčianske Teplice, www.dszsu.sk 
 
Domov SZSU sa nachádza v príjemnom prostredí, blízko  centra kúpeľov Trenčianske Tepiíce. Má 
krásny areál – záhradu a tenisové kurty. Poskytuje svoje priestory jednotlivcom, školským a iným 
organizáciám na školenia, porady, kurzy, semináre, nácviky umeleckých telies, víkendové a relaxačné 
pobyty, svadby, oslavy životných jubileí, promócií a pod. 
Kúpele Trenčianske Teplice sú známe svojím prekrásnym okolím, liečivými prameňmi, turistickými 
trasami a rôznymi kultúrnymi podujatiami.  
Ambulantné liečebné procedúry je možné vopred objednať alebo zakúpiť. 
Ubytovanie: 
vo vynovených priestoroch  v 2- a 3- posteľových izbách.  
Väčšina izieb má vlastné sociálne zariadenie.  
Stravovanie:  
je možné objednať priamo v zariadení. 
Objednávky a informácie:  
PhDr. Vladimír Mojto, Domov SZSU, Partizánska 11,  914 51 Trenčianske Teplice  
č.tel.: 032/65 52 301, fax: 032/65 52 270, mobil: 0903 615 126 
e-mail: prevadzka@dszsu.sk  
 

ŠKOLSKÝ  INTERNÁT 
Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen, www.skinternatzv.sk 

 
Školský internát sa nachádza neďaleko centra mesta Zvolen, kde môžete navštíviť Divadlo JGT, 
Zvolenský zámok, Pustý hrad. V meste je aj EUROPA SHOPPING  CENTER s možnosťou  návštevy  
kina.  Neďaleko sú  kúpeľné  mestá Sliač a Kováčová s termálnymi kúpaliskami. V Kováčovej je 
HOLIDAY PARK s celoročnou prevádzkou. V školskom internáte je možnosť športového vyžitia.  
Ubytovanie:  
školský internát ponúka dva apartmány so samostatným vchodom.  
V apartmáne sa nachádzajú dve 3-posteľové izby, kuchyňa a sociálne zariadenie.  
Cena je 10,- € /os/noc.  
V prípade záujmu  o ubytovanie v počte minimálne 20 osôb, ponúkame v ŠI ubytovanie  v 2- a 3-
posteľových izbách so spoločným sociálnym zariadením.  
Cena je 7,70 €/os/noc.  
Parkovanie zdarma, priamo v areáli internátu. 
Stravovanie:  
je zabezpečené v dňoch školského vyučovania, pondelok – piatok, začína raňajkami, končí večerou. 
Výber z troch druhov jedál.  
Ceny: raňajky 1,12 €, obed 2,67 €, večera 2,17 €.  
Objednávky a informácie:  
Andrea Gútová, Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen 
č.tel.: 045/53 66 363, 045/53 34 207, mobil: 0907 888 033, 0907 179 347 
e-mail: sekretariat@skinternatzv.sk, riaditel@skinternatzv.sk 
 

KLUB  ŠKOLSTVÍ  A  VĚDY  
Kounicova 10, 602 00 Brno, www.klubskolstvi.cz 

 
Klub školství a vědy Brno ponúka vo svojich priestoroch  
ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v podkroví s možnosťou prístelky. 
Objednávky a informácie:  
Klub školství a vědy Brno, s.r.o. 
Telefón: 00420 777 224 860   
E-mail: salomonova@oros-znojmo.cz 
http://www.klubskolstvi.cz/informace.html 


