
 
DOMOV SPEVÁCKEHO ZBORU SLOVENSKÝCH UČITEĽOV 

Partizánska 11, Trenčianske Teplice, www.dszsu.sk 
 

Domov SZSU sa nachádza v príjemnom prostredí Strážovskej vrchoviny. Je asi 5 minút od centra 

mesta Trenčianske Teplice. Poskytuje svoje priestory školským a verejným organizáciám, 

umeleckým telesám, spoločnostiam a jednotlivcom na usporiadanie školení, pracovných porád, 

workshopov, kurzov, seminárov, nácvikových sústredení umeleckých telies, na víkendové 

a relaxačné pobyty, svadby, oslavy životných jubileí, promócií, školy v prírode a pod. 
 

Kúpele Trenčianske Teplice majú k dispozícii šesť prírodných liečivých zdrojov na liečbu 

a prevenciu ochorení pohybového aparátu.  

 

Ambulantné liečebné procedúry pre ubytovaných hostí so zľavou si možno vopred objednať a zakúpiť 

na mailovej adrese predajprocedur@slktn.sk alebo po dohode s personálom Domova SZSU. Ďalšie 

informácie o kúpeľoch nájdete na webovej stránke www.kupele-teplice.sk.  
 

Ubytovanie: 

Od 1. mája 2021 zariadenie ponúka záujemcom ubytovanie vo vynovených priestoroch v  dvoj- 

a trojposteľových izbách s príslušenstvom a TV. 
Pre ubytovaných hostí je zabezpečené bezplatné parkovanie. 

 

Stravovanie:  
Stravu pre ubytovaných aj neubytovaných hostí je možné objednať vopred alebo pri príchode 

priamo v zariadení. V penzióne je denný bar s výberom kvalitnej kávy, čapovaného piva, 

nealkoholických aj alkoholických nápojov. 

 

Internet: 
Wi-fi pripojenie na internet je k dispozícii v celom zariadení bezplatne.  

 

Aktivity: 

Zariadenie má krásny areál – záhradu, detské ihrisko a tenisové kurty. Kúpele sú známe svojím 

prekrásnym okolím s nenáročnými turistickými a cyklistickými trasami a tiež rôznymi kultúrnymi 

podujatiami, hlavne počas letnej turistickej sezóny.  
 

Výhody: 

- zľava 2 €/osoba/noc na ubytovanie pre členov OZ PŠaV na Slovensku a zamestnancov MŠVVaŠ SR,  

- zľava 10 % pre ubytovaných klientov na kúpeľné procedúry v Kúpeľoch Trenčianske Teplice, 

- zľava na wellness v hoteli Flóra Trenčianske Teplice,  

- možnosť využiť rekreačný príspevok od zamestnávateľa. 

 

 najlacnejšie ubytovanie a stravovanie   

 

Rezervácie:  
Domov SZSU, Partizánska 11, 914 51 Trenčianske Teplice  
č.tel.: 032/65 52 301, mobil: 0903 615 126 

e-mail: prevadzka@dszsu.sk  

 
 

 

 

Tešíme sa na vašu návštevu. 

http://www.kupele-teplice.sk/
mailto:prevadzka@dszsu.sk

