Averz
Na líci zberateľskej euromince je časť loga Speváckeho zboru slovenských učiteľov, ktoré tvorí
profil ženskej tváre s rozviatymi vlasmi. V pravej
časti loga sa nachádzajú štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu loga, akad. soch. Mariána
Polonského. V hornej časti mincového poľa je na
linajkovej štruktúre štátny znak Slovenskej republiky a pod ním nápis SLOVENSKO. V dolnej časti
mincového poľa je označenie nominálnej hodnoty
10 EURO. Nad ním je zjednodušená silueta trenčianskeho hradu s nápisom TRENČÍN 1921, nad ktorou je letopočet 2021. Značka Mincovne Kremnica,
štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená
medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince ak. soch. Zbyňka Fojtů
ZF, sú pod letopočtom.

Spevácky zbor slovenských učiteľov – koncert v Slovenskom
rozhlase pri príležitosti 95. výročia založenia

Reverz
Na rube zberateľskej euromince je v troch riadkoch
notový zápis nápevu štátnej hymny Slovenskej republiky. V prvých dvoch riadkoch je na začiatku
husľový kľúč. Jednotlivé noty sú vyplnené písmenami, ktoré tvoria text SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV. V hornej časti mincového poľa
je štylizovaná lýra. Vľavo od nej je letopočet 1921
a vpravo letopočet 2021.

Údaje o minci
Nominálna hodnota: 10 eur
Materiál:

Ag 900/1000, Cu 100/1000

Hmotnosť:

18 g

Priemer:

34 mm

Hrana:

• DUCH NÁRODA ŽIJE V PIESNI,
V ŇOM SA VZNÁŠA K VÝŠINÁM

Náklad:

limitovaný, maximálne 11 000 ks
v bežnom a proof vyhotovení

Autor návrhu:
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Vznik Speváckeho
zboru slovenských
učiteľov
100. výročie
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S T R I E B O R N Á Z B E R AT E Ľ S K Á E U R O M I N C A

Zbor v úvodných rokoch dirigoval Miloš
Ruppeldt (1921 – 1943, jeho podobizeň je na
obálke). Založil zbor a jeho repertoár na slovenskej ľudovej tvorbe a súčasne podnietil
známe skladateľské osobnosti k novej slovenskej umeleckej mužskej zborovej tvorbe.
Neoceniteľným prínosom pre SZSU sú jeho
zborníky mužských zborov, ktoré zostavil
a vydal. Z tohto obdobia pochádza 14 šelakových platní. Po úmrtí M. Ruppeldta sa zboru
ujali skladatelia Ján Cikker a Dezider Kardoš
(1943 – 1945), na verejnosti však nemali možBudova Domova SZSU v Trenčianskych Tepliciach

Spevácky zbor slovenských učiteľov vznikol
3. marca 1921 v Trenčíne so sloganom Spevom
budiť lásku k rodu. Impulz na jeho vznik dala
snaha prehlbovať bratské vzťahy Slovanov,
Slovákov a Čechov a povzniesť slovenský národ. Zbor je počas svojej nepretržitej 100-ročnej existencie celoslovenským amatérskym re-

nosť vystúpiť. Uznávaný hlasový pedagóg Ján
Strelec (1945 – 1954) na poste dirigenta zvýšil
úroveň umeleckého prejavu a hlasovej kultúry.

a festivaloch. Dirigent Peter Hradil (1977 – 2001)

Zbor počas jeho vedenia získal najvyššie štátne

so zborom naštudoval viaceré premiérové

ocenenia. Juraj Haluzický (1954 – 1977) spolu

skladby 20. storočia, skĺbil v prejave zboru

s dirigentom Jánom Valachom dva roky zdo-

spevnosť a intonačno-rytmickú precíznosť.

konaľovali intonačno-rytmickú oblasť a celko-

Zbor koncertoval takmer vo všetkých štátoch

vú interpretačnú úroveň zboru, za čo získali

Európy, v USA a Japonsku. Dirigent Štefan Sed-

viaceré ocenenia na významných súťažiach

lický (od roku 2002) má dynamický prístup
a zvyšuje vokálno-interpretačnú kvalitu SZSU.

prezentačným mužským speváckym telesom.

Repertoár rozšíril aj prostredníctvom súťaže

Početnú prevahu v ňom majú učitelia, zastú-

Volanie po partitúrach o skladby žijúcich au-

pené sú však aj iné profesie. Trvalým sídlom

torov. Od roku 2016 je umeleckým gestorom

sú Trenčianske Teplice a Domov SZSU, ktorý si

Medzinárodného festivalu zborového spevu

členovia zboru v roku 1933 postavili s pomocou

v Leviciach. Pod jeho vedením zbor získal

zbierok medzi učiteľmi. V roku 1961 zbor „odo-

zlatú medailu na 8. Svetovej olympiáde zbo-

vzdal“ svoj majetok do rúk Revolučného odbo-

rového spevu (Riga 2014) i Grand Prix medzi-

rového hnutia. Od roku 1968 dodnes je zriaďo-

národnej súťaže Slovakia Cantat (2019), dve

vateľom Domova SZSU Ministerstvo školstva,

zlaté medaily v kategóriách folklórna tvorba

vedy, výskumu a športu SR. Spevácky zbor slo-

a sakrálna tvorba i cenu za najlepší dirigent-

venských učiteľov počas svojho nepretržitého

ský výkon. Počas 100-ročnej histórie sa v zbo-

pôsobenia dosiahol prestížne výsledky. Patrí

re vystriedalo viac ako 500 mužských hlasov.

mu nezastupiteľné miesto v dejinách i súčasnosti slovenského školstva a kultúry.

Zlatá medaila z 8. Svetovej olympiády
zborového spevu, Riga 2014

Súčasný dirigent Štefan Sedlický

V súčasnosti má SZSU 55 členov.

