Základná umelecká škola Ladislava Mokrého
Topoľčany

Doc. PhDr. Ladislav M o k r ý, CSc.
2. 6. 1932 Topoľčany
19. 9. 2000 Bratislava
Ladislav Mokrý bol topoľčiansky rodák, významný slovenský muzikológ, pedagóg,
člen výkonného výboru Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO so sídlom v Paríži
a v roku 1991 sa stal jej prezidentom. Bol spoluzakladateľom a neskôr
predsedom festivalového výboru Bratislavských hudobných slávností.
Tento festival bol 35 rokov súčasťou profesijného života pána Mokrého.
Dvadsať rokov zastával funkciu riaditeľa Slovenskej filharmónie, ktorú premenil
na reprezentačný hudobný dom. Jeho zásluhou našli na pôde Slovenskej filharmónie svoje zastrešenie
aj Slovenský komorný orchester pod vedením Bohdana Warlacha, Musica aeterna, Moyzesovo kvarteto a dal
príležitosť mnohým mladým umelcom verejne sa prezentovať na pôde Slovenskej filharmónie.
Venoval sa prekladateľskej činnosti, publikoval veľa štúdií z oblasti paleografie, histórie, sociológie,
zaoberal sa stredovekou a renesančnou hudbou.
Ladislav Mokrý bol vynikajúcim vysokoškolským pedagógom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
a na Vysokej škole Múzických umení v Bratislave. Pedagogickej práci sa s veľkým nadhľadom a záujmom
o formovanie mladých adeptov hudobnej vedy venoval až do konca svojho života.
Ladislav Mokrý patril k najvšestrannejším a najintegrálnejším postavám slovenského hudobného života.
Vďaka jeho osobnosti, profesijným a manažérskym schopnostiam,
pozdvihol slovenskú kultúru nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranice.
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stredníctvom notového kľúča, štetca, či tanečných
krokov obohacujú kultúrny život nášho mesta.
Pri tejto slávnostnej príležitosti chcem poďakovať všetkým predchádzajúcim pedagógom, ktorí
položili pevné základy tejto školy, súčasnej pani
riaditeľke a pedagógom, ale aj rodičom a ich deťom,
ktorí pomohli napĺňať poslanie tejto školy a z ich výnimočnej práce a výsledkov sa vyprofilovala škola,
ktorá je hodná niesť meno Ladislava Mokrého, významného slovenského muzikológa, hudobného pedagóga, organizátora hudobného života na Slovensku a spoluzakladateľa Bratislavských hudobných
slávností.
Budem sa snažiť, aby aj naďalej predstavitelia
mesta Topoľčany vytvárali čo najlepšie podmienky a prostredie tejto škole, nakoľko fungovanie škôl
v dnešnej dobe naráža na ťažko prekonateľné prekážky.
Sedemdesiatročná minulosť Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého a dynamická prítomnosť, otvára dvere do nádejnej budúcnosti.
Želám tejto škole, aby si udržala svoj vysoký
kredit, aby sa v nej naše deti učili hodnotám, na ktoré sa nezabúda, citu k umeniu, ale aj k človeku.

Vážení
pedagógovia, zamestnanci,
rodičia a milí žiaci,
význam jubileí spočíva v podčiarknutí odkazu minulosti, v zmysle jestvovania v prítomnosti
a orientácii pre budúcnosť. V priebehu života 70 rokov sa vynára význam Základnej umeleckej školy
Ladislava Mokrého pre život mesta Topoľčany a samozrejme aj zásluhy všetkých, ktorí túto školu založili, podporovali, vyučovali a študovali v nej.
Pomyselne listujem v kronike tejto školy a spomínam, akými zmenami prešla odkedy sa začala písať jej história. Skutočne mnohými, ktoré viedli k tomu, že má nezastupiteľné miesto pri umeleckej výchove žiakov nielen v meste Topoľčany, ale
i širšom okolí. Aktivity a projekty umeleckej školy vnášajú do životov našich detí umelecké cítenie,
estetické vnímanie, krásu a kultivovanosť a tie pro-

Ing. Peter B a l á ž
primátor mesta
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ktorá veľmi rýchlo reaguje na požiadavky a potreby
detí a rodičov.
Dôverujeme pedagógom a oni v našich deťoch rozvíjajú schopnosť umenie vnímať všetkými zmyslami
a s citom. Veď umenie je zázračné, očarujúce, povzbudzujúce, poučné a má svoju vlastnú krásu, farbu, vôňu...
Ďakujeme pedagógom za výchovu, pretože svojím prístupom v správnej miere dávkujú motiváciu,
úsilie, precítenie a našim deťom i rodičom sa to
mnohonásobne odpláca. Tak svojimi postupmi dokážu vťahovať deti do krás umenia.
Naša vďaka patrí všetkým Vám, milí prítomní učitelia, ktorí učíte, alebo ste učili na tejto škole, za všetko to, čo ste pre detské srdiečka a mysle vykonali.
Rada by som za všetkých rodičov pri tejto slávnostnej príležitosti 70. výročia založenia školy vyslovila nádej, že naša škola umenia bude aj naďalej podnecovať deti a mladých, podporovať a otvárať ich
srdcia a myseľ pre umenie, bude vychovávať ďalšie
a ďalšie generácie žiakov. Zároveň za nás, rodičov
sľubujem podporu a pomoc pri výchove našich detí.

Škola umenia pre nás...
„Umenie je tým krásne a vzácne,
že sa v ňom nedá klamať“

PaedDr. Martina M a z á ň o v á, PhD.

(A. P. Čechov)

vedúca odboru starostlivosti
o občanov, podnikateľských činností a školstva
predsedníčka Rodičovského združenia pri ZUŠ L. Mokrého

My, rodičia chceme, aby sa naše deti umením
prirodzene vyvíjali a pritom obohacovali svoj život, zmysluplne využívali čas, rozvíjali svoj talent
a osobnosť. V základnej umeleckej škole v Topoľčanoch sú umeniu vzdelávané a vychovávané deti už
70 rokov. Za túto dlhú dobu by nám pedagógovia, či
žiaci, ktorí ju navštevovali, vedeli rozpovedať množstvo životných príbehov, udalostí a zážitkov. Poslanie učiteľov, ktorí v tejto škole pracujú je krásne
a výnimočné – nie tvoriť alebo budovať niečo hmotné, ale dať impulz, rozsvietiť svetielko poznania, zanietiť deti pre umenie.
Oceňujeme rozmanitosť odborov na škole, vysokú kvalifikovanosť pedagógov a flexibilitu vedenia,
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kom – lásku k hudbe, tancu, výtvarnému či dramatickému umeniu. I dnes sú na základnej umeleckej
škole učitelia, ktorí zanechávajú odtlačok svojho pedagogického pôsobenia viac ako 30 rokov. Zaslúžia si úctu a vďaku.
Ďakujem všetkým pedagógom, ktorí svoje nadšenie,
odborné a ľudské kvality priniesli a prinášajú do svojich tried, do života školy, ktorá sa stáva ich druhým
domovom.
Ďakujem Výboru Rodičovského združenia za ochotnú a obetavú prácu v prospech školy ako i všetkým
sponzorom, ktorí nám pomohli realizovať všetky
naše aktivity a plány.
Želám našej umeleckej škole do ďalších rokov, aby
svojou prácou, svojimi umeleckými aktivitami, talentovanými žiakmi, úspechmi, bola hodná nosiť čestný názov
„Základná umelecká škola Ladislava Mokrého“.

70 rokov ...
pri zamyslení sa nad týmto číslom mi napadla
spojitosť so životom človeka od jeho narodenia po
starobu. Jeden celý život. Koľko učiteľov, koľko ľudských osudov prešlo históriou tejto školy od jej založenia po súčasnosť. Koľkí z nich tu zanechali polovicu, možno i viac zo svojho života.
Ďakujem všetkým učiteľom, ktorí po celé roky
„hudobnú školu“ rozvíjali a zásluhou spojitosti ich talentu a pedagogickej profesionality vychádzali z nej
mladí študenti obohatení o umelecké cítenie, vnímanie a myslenie.
25 rokov môjho pôsobenia na základnej umeleckej školy v Topoľčanoch nie je krátka doba a taktiež
mi prešlo rukami veľa žiakov, ktorí mi dnes už ako
rodičia povedia, že si tak v ťažkých ako i v pokojných
chvíľach radi sadnú za klavír. A to je to podstatné, čo
dnes každodenne učitelia odovzdávajú svojim žia-

... kto chce pekný tón od svojich husieľ,
musí sa najprv dlho učiť hrať,
že život sám sú husle rozohrané
a jeho tóny nie vždy obstoja
a pravé krásno nikdy nie je dané
bez ťažkej práce, bez boja.
(Elena Čepčeková)

Mgr. Hana F e r a n c o v á
riaditeľka ZUŠ L. Mokrého
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verzity Komenského. Svojich študentov vnímal ako
inšpirujúcu súčasť úsilia o obohacovanie nášho hudobného života. Tam všade sú stopy jeho celoživotného snaženia, ktoré sa začalo práve v jeho rodisku. Aj preto sa sem rád vracal a pri rôznych príležitostiach nielenže so záujmom sledoval hudobný
život mesta a umelecký dorast na tejto škole, ale
pomáhal mnohým talentom na ich ďalšej ceste. Aj
jeho pričinením vystúpili v Topoľčanoch viacerí významní umelci a súbory. Pri akejkoľvek príležitosti
zbystril sluch, keď išlo o mladého adepta hudobného
vzdelania, pochádzajúceho z jeho rodného mesta.
Bol výnimočný svojim prístupom k mladým ľuďom
a k ich zušľachťujúcim hudobným záujmom. Vzdelanie a všeobecný rozhľad, získavanie rôznych informácií a štúdium jazykov preňho znamenalo úžasnú
investíciu do života.
To všetko môže dosiahnuť ktorýkoľvek z Vás, milí
študenti, ak svoje umelecké vzdelanie dokážete na
ďalších križovatkách vhodne zúročovať. Keď k tomu
pridáte také vlastnosti ako sú pokora, skromnosť,
svedomitý a nepretržitý prístup k štúdiu a úctu k pedagógom, nepochybujem, že sa rady tých, ktorí za
sedem desaťročí získali tú najkrajšiu vizitku do života – vzdelanie, ešte viac rozrastú a v povedomí hudobnej verejnosti znásobia dobrý zvuk o tejto škole.
Doterajšie vynikajúce pedagogické výsledky topoľčianskych profesorov a žiakov, sú najpresvedčivejším dôkazom toho, že sa to vyplatí.
Želám Vám, vážení pedagógovia a milí žiaci, aby sa
Vám v každom odbore podarilo naplniť všetky predsavzatia a aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky,
aby ste získané vedomosti o niekoľko rokov na svojich ďalších pôsobiskách dokázali rozvíjať, ale aby
ste nikdy nezabudli na svoju školu a ďalšou činnosťou obohacovali náš hudobný život.

Na ďalšiu cestu
Hudobná škola Ladislava Mokrého v Topoľčanoch
oslavuje naozaj krásne jubileum: za sedem desaťročí vychovala celú plejádu ľudí, ktorí pôsobia na rôznych postoch v našej spoločnosti a rozdávajú radosť z umenia.
Jedným z tých, ktorí tu získali základné hudobné
vzdelanie, bol aj môj manžel – Ladislav Mokrý, ktorého meno nesie Vaša škola. V rodnom meste sa
začal rozhliadať po čarovnom svete hudby, na ktorom mohol neskôr stavať v rôznych sférach svojho
pôsobenia a získané vedomosti rozširovať – či už to
bolo v muzikologickej činnosti, organizátorskej práci
pre rozvoj hudobného života v mnohých mestách na
Slovensku, vo vedení takej významnej hudobnej inštitúcie, akou je Slovenská filharmónia, na rôznych
postoch v medzinárodných zahraničných organizáciách, pri vzniku a existencii nášho najvýznamnejšieho hudobného festivalu Bratislavských hudobných slávností ...
Ako talentovaného žiaka ho očaril jedinečný prístup
svojich prvých učiteľov, ktorí neskôr sám uplatňoval v dlhoročnej pedagogickej činnosti na Vysokej
škole múzických umení či na Filozofickej fakulte Uni-

Šťastnú cestu do ďalších desaťročí
želá úprimne Vaša Barbara M o k r á
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NEZABUDLI SME...

Mgr. art. Peter K a t i n a, ArtD.

Chcel by som zaželať ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch, aby bola stále jedinečná a originálna.
Zároveň by som jej chcel popriať, aby okrem základného aspektu, ktorým je pre väčšinu ZUŠ snaha o udržanie kvality, možnosť dôstojnej existencie
a pritiahnutie pozornosti mládeže k umeniu bez limitujúceho žánrového a štýlového ohraničenia, aby
bola nositeľkou práve tých najvyšších umeleckých
mét. Škole ďalej prajem, aby znamenala zásadný
a vplyvný umelecký element v rámci celého regiónu a aby stále viedla svojich študentov k vnímaniu
umenia, ako aktivity, ktorá presahuje rozmer každodenného života. Nech si udrží svoje unikátne postavenie, korešpondujúce s myšlienkami výnimočného človeka, ktorého meno inštitúcia nesie. ZUŠ Ladislava Mokrého úprimne blahoželám k okrúhlemu
výročiu a teším sa, že som mohol byť jedným z jej
absolventov.

Dr. h. c. prof. JUDr. Peter B l a h o, CSc.

Vzrastajúca zložitosť a nejasnosť spoločnosti
21. storočia prináša nevyhnutnú potrebnosť a lásku
k umeniu, vytvárajúce mravné zdravie k prípadnej
duchovnej veľkosti. Preto potrebuje ľudstvo umenie
v jeho rozmanitých formách, preto sa nemôže zaobísť bez umeleckých diel, ktorých spoločenská hodnota je nepopierateľná. Z uvedených dôvodov považujem 70-ročné účinkovanie Základnej umeleckej
školy Ladislava Mokrého v Topoľčanoch za mimoriadne užitočné a prajem tejto škole do ďalších rokov
jej pôsobenia mnoho umeleckých úspechov, talentovaných žiakov a vynikajúce učiteľské osobnosti.

6

Mgr. art. Ľubomír Ž o v i c , ArtD.

Neúprosne plynúci čas nás opäť posunul k momentu, ktorý nás núti zastaviť sa, pookriať, obzrieť sa
späť. Týmto momentom je dnes 70. výročie založenia ZUŠ v Topoľčanoch. S láskou s určitou dávkou
nostalgie sa vraciam späť do časov dávno minulých
- krásnych, detských, keď som sa nesmelo zoznamoval s tajomstvami 13. komnaty, keď som vnikal do
pre mňa dovtedy neznámeho, ale obdivuhodného
sveta hudby.
S vďakou a úctou si pri tejto príležitosti spomínam
na všetkých učiteľov, ktorí ma od začiatku formovali po umeleckej i osobnostnej stránke, zasväcovali
ma do tajov umenia, pomáhali mi prekonať "detské
choroby" začínajúceho hudobníka, značnou mierou prispievali ku kreovaniu vlastného umeleckého prejavu, zdravého sebavedomia a sebauvedomovania, vytvorili základ fenoménu tvorivej umeleckej osobnosti. Samozrejme tu nesmiem opomenúť
zásluhy môjho učiteľa akordeónu, p. Bagu, ktorému síce chýbali akademické tituly, ale rozhodne mu
nechýbala správna hudobnícka intuícia, schopnosť
odhaliť a rozvíjať niekde v hĺbke tlejúci talent a hlavne zapáliť, až sfanatizovať v ňom túžbu po ďalšom
rozvoji a napredovaní.
Do budúcnosti prajem ZUŠ v Topoľčanoch veľa
umeleckých úspechov, veľa nadaných a usilovných
žiakov a hlavne veľa trpezlivých, charakterných
a nezlomných učiteľov s vôľou dosiahnuť u svojich
žiakov najvyššie méty na umeleckom nebi.
Všetkých pozdravujem a želám len to najlepšie.

Mgr. Denisa K r a j č o v i č o v á

Moje základy budúceho vzťahu k hudbe a jej emocionálneho vnímania mi poskytla počas siedmych
rokov strávených v ZUŠ Topoľčany pani učiteľka
A. Drahošová.
Vedela ma povzbudiť, poradiť, pomôcť. Prístup pani
učiteľky bol láskavý, vyrovnaný, pokojný, no napriek
tomu dôsledný a podľa potreby prísny. Myslím, že
ma naučila v prvom rade mať hudbu rada, úprimne
a navždy. Hudba sa stala pre mňa materinským jazykom, otvorila moju dušu i uši.
Roky strávené v ZUŠ ma ovplyvnili natoľko, že som
sa rozhodla zasvätiť svoj život hudbe, nielen ako
interpret, ale hlavne ako pedagóg. Vzor som mala
v zásadovosti, trpezlivosti a priateľskom prístupe.
Želám ZUŠ Ladislava Mokrého čo najviac oduševnených pedagógov, ktorí pracujú s citlivou detskou
dušičkou láskavo a stanú sa pre žiakov vzorom
a priateľom, ktorý ich prevedie krásnou krajinou plnou tónov, zážitkov a fantázie.
Ďakujem!
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HISTÓRIA

brom 1943/1944 zriaďuje v Topoľčanoch Mestskú
hudobnú školu. Dočasne mala byť umiestnená
v priestoroch bývalého Daňového úradu, ktoré majetkovo patrili mestu Topoľčany.
Vládny komisár mesta Topoľčany dňa 14. augusta
1943 hlásil Župnému úradu v Nitre, že so súhlasom poradného zboru schválil štatút Mestskej hudobnej školy v Topoľčanoch podľa vzoru štatútu
v Banskej Bystrici. Dňa 1. októbra 1943 začala
Mestská hudobná škola svoju verejnú činnosť.
Škola mala na začiatku dva odbory – klavírny
a husľový. Pri počiatočnom zápise sa prihlásilo
40 žiakov. Učiteľkou klavíra sa stala pani Helena
Grálová a učiteľom huslí pán František Livora.
V rámci osnov Ministerstvo školstva zadalo požiadavku uceleného hudobného vzdelania pre žiakov
Mestskej hudobnej školy a spoluprácu s liternými
školami.
Po vypuknutí Slovenského národného povstania
29. augusta 1944 sa mesto Topoľčany stalo vojnovým operačným územím a škola bola premiestnená
do provizórnych priestorov, z ktorých však dve triedy
zo štyroch po krátkom čase obsadili nemecké oku-

Vznik Mestskej hudobnej školy
V roku 1943 podniklo predstavenstvo mesta Topoľčany aktivity u Župného úradu v Nitre na udelenie
súhlasu a požiadalo o finančnú výpomoc pri realizácii založenia hudobnej školy v Topoľčanoch. Dňa 11.
februára 1943 dostal obecný notár v Topoľčanoch
od Prezídia župného úradu v Nitre list, v ktorom
vtedajší župan Haššík vyhlásil, že je verejným záujmom, aby bola v okresnom sídle vybudovaná
Mestská hudobná škola. Vedúci notár bol vyzvaný, aby v dohode s vládnym komisárom obce urobil
potrebné prípravy tak, aby sa s vyučovaním mohlo
začať novým školským rokom 1943/1944. Zároveň
bol povinný podávať správy o stave príprav a o začatí vyučovania do 10. septembra 1943. Predstavenstvo mesta riešilo tento problém na svojom marcovom zasadnutí dňa 23. marca 1943. Vyžiadalo si od
hudobnej školy v Banskej Bystrici organizačný štatút
k preštudovaniu a vydalo rozhodnutie vládneho komisára, miestneho školdozorcu vykonávajúceho zároveň právomoc obecného zastupiteľstva, že septem-
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dobných škôl začali bývalé odbory školstva okresných národných výborov hudobné školy systematicky riadiť. Za daných okolností boli na tento typ školy kladené požiadavky podchytiť umelecky nadané
deti, mládež, prípadne pracujúcich popri zamestnaní a umožniť im záujmové štúdium umenia. Vytvoril
sa nový typ školy, ktorý od 1. septembra 1961 znel
Ľudová škola umenia v Topoľčanoch.
V tomto období sa topoľčiansky inšpektor Emil Psota výrazne zaslúžil o stabilizáciu hudobnej školy, zabezpečoval potrebné pomôcky a hudobné nástroje,
výrazne vplýval na členov mestského zastupiteľstva,
aby zabezpečili vhodné vyučovacie priestory.
Ďalšia reforma v oblasti umeleckého vzdelávania,
ktorá hudobné školy legislatívne posunula do systému základného školstva nastala v roku 1990, kedy
sa názov školy zmenil na Základná umelecká škola.
V snahe dostať umeleckú školu do hlbšieho povedomia umeleckého školstva ako i širokej hudobnej
i laickej verejnosti, požiadalo vedenie školy Ministerstvo školstva Slovenskej republiky o zapožičanie
čestného názvu Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, ktorý jej bol udelený v júni roku 2002.

pačné jednotky. Vyučovanie bolo často prerušované v dôsledku častých leteckých poplachov. Z tohto
dôvodu, ako aj z dôvodu zlého vlakového spojenia
v čase okupácie, veľa žiakov ukončilo na mestskej
hudobnej škole štúdium. Činnosť školy bola opäť
obnovená po oslobodení Topoľčian 2.apríla 1945.
Februárové udalosti v roku 1948 priniesli novú spoločenskú reformu, ktorá sa odrazila aj v kultúre
a v školstve. Názov školy od februára 1949 znel
Mestský hudobný ústav.
Ďalší rozvoj školy
Od 1. septembra 1951, dochádza k zoštátneniu
všetkých škôl v bývalej Československej republike.
Úradné pomenovanie znelo Hudobná škola v Topoľčanoch. Stanovilo formu a text úradnej pečiatky,
ako i formu vonkajšieho označenia budovy so štátnym znakom.
V 50-tych rokoch sa postupne budoval vyučovací systém, klasifikačný poriadok, zabezpečovalo sa
odborné vzdelávanie učiteľov hudobných škôl formou štátnych kurzov a štátnych skúšok. V tomto období sa opätovne mení názov školy tento krát na Základná hudobná škola v Topoľčanoch.
Postupným vytváraním podmienok pre riadenie hu-
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SÚČASNOSŤ
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého
Rozvoj školy od roku 2002 sa odvíjal od koncepcie,
ktorú nová riaditeľka predložila Rade školy. Týkala
sa najmä decentralizácie škôl v rámci Slovenska, čo
znamenalo osamostatnenie aj Základnej umeleckej školy v Topoľčanoch. Škola vystupovala vo svojich záväzkoch, rozhodnutiach, právach i povinnostiach vo svojom mene a niesla za všetko zodpovednosť. Riaditeľ sa stal štatutárnym zástupcom školy,
prebral celú zodpovednosť za organizáciu, financovanie a chod školy, čo v uplynulých rokoch vykonával Okresný úrad – odbor školstva. Tieto zmeny nastali k 1. aprílu 2002 a škola sa stala „právnym subjektom“.
Súčasne riaditeľstvo školy požiadalo Ministerstvo
školstva Slovenskej republiky o udelenie názvu po
rodákovi z Topoľčian, docentovi Ladislavovi Mokrom, ktorý ukončil svoju životnú púť v septembri

2000. Zástupca Ministerstva školstva na slávnostnej
akadémii k nedožitému 70. výročiu jeho narodenia,
dňa 21. júna 2002 odovzdal riaditeľke školy listinu
s názvom Základná umelecká škola Ladislava Mokrého.
V septembri školského roku 2002/2003 bol na škole
otvorený literárno-dramatický odbor, čo prinieslo riešenie priestorových podmienok.
V tomto školskom roku bolo nevyhnutné v rámci informatizácie zakúpenie počítačov a ich následné
pripojenie na internet. Obnovila sa spolupráca s bývalými i novými partnerskými školami v Čechách.
V školskom roku 2003/2004 pri príležitosti oslavy
60.výročia založenia školy, jej bola udelená Bronzová plaketa Mesta Topoľčany za šírenie kultúry, za jej
doterajšiu činnosť a aktivity. Zároveň boli samostatne udelené ocenenia Mgr. Anne Drahošovej – strieborná plaketa, Mgr. Vladimírovi Gálisovi – Cena primátora a Mariánovi Bagovi taktiež Cena primátora, všetci za prínos v kultúrno-spoločenskej oblasti,
výchove a šírenie dobrého mena Mesta Topoľčany.
V školskom roku 2004/2005 sa Základná umelecká
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škola Ladislava Mokrého po dlhých rokoch stala plnoorganizovanou otvorením výtvarného odboru.
V tomto roku sa podarilo zakúpiť nové koncertné
krídlo.
Pre rozvoj školy bol dôležitý aj školský rok 2005/2006.
V spolupráci s Katedrou hudby Pedagogickej fakulty
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre boli Pedagogickým ústavom v Bratislave schválené nové učebné plány predmetu Hudba a počítač. Pod odborným
vedením Mgr. Petra Vlčka bola trieda slávnostne otvorená v septembri 2005. Nakoľko tento predmet
vyučuje škola ako prvá na Slovensku v rámci ZUŠ,
udalosť bola značne medializovaná, čím sa škola
opäť výrazným spôsobom zviditeľnila.
Veľkým prínosom pre pedagógov a žiakov školy
bolo nadviazanie partnerstva s hudobnou školou
v Myšleniciach v Poľsku. Medzinárodná spolupráca
priniesla nielen nový pohľad na prácu učiteľov
umeleckých škôl v iných štátoch, ale dôležité bolo
nadviazanie nových pracovných kontaktov medzi
pedagógmi a priateľstva medzi žiakmi týchto škôl.

V roku 2007/2008 bol výtvarný odbor rozšírený
o umeleckú fotografiu. V tomto roku sa na škole
robili väčšie stavebné úpravy.
V školskom roku 2011/2012 sa začala vyučovať
elektrická a basová gitara, čo bolo súčasne podnetom k vzniku novej rockovej kapely.
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého pravidelne organizuje koncerty, muzikály, žiaci a pedagógovia sa zúčastňujú celoslovenských a medzinárodných súťaží ako aj koncertov v rámci partnerskej spolupráce. V rámci hudobného odboru z komorných telies pracuje v súčasnosti na škole Tanečný
orchester, gitarový súbor, dychové kvarteto Quartet renesaince, v tanečnom odbore tanečná skupina Cik-cak, hip- hop The Fools a detský folklórny
súbor Žochárik, ktorý v apríli 2013 oslávil 10. výročie
svojho vzniku.
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KLAVÍRNE ODDELENIE
Prvým nástrojom, ktorý sa začal vyučovať hneď
po otvorení školy v roku 1943 bol klavír. Spolu
s husľami zaplnili priestory novovzniknutej školy
hudbou. Prvou učiteľkou klavíra bola Helena Grálová. Záujem o tento nástroj bol veľký a klavírne oddelenie sa na dlhé roky stalo najpočetnejším oddelením na škole. Za ten čas v ňom pôsobilo veľa
významných pedagógov, ktorí svoje vedomosti
a skúsenosti, no najmä lásku ku klavíru odovzdávali svojim žiakom. Najvýznamnejšou učiteľkou klavírneho oddelenia bola Mgr. Anna Drahošová. Vychovala veľa vynikajúcich klaviristov, z ktorých sa
mnohí dodnes profesionálne venujú hudbe. So
svojimi žiakmi pre školu získala množstvo najvyšších ocenení z celoštátnych a medzinárodných súťaží. Svojím prístupom natrvalo vštepovala lásku

k hudbe a ku klavíru. Za svoju prácu bola niekoľkokrát ocenená. V roku 1998 si z rúk ministra školstva prevzala aj najvyššie ocenenie pre pedagóga
– Veľkú medailu sv. Gorazda. Na škole pôsobila 48
rokov.
V súčasnosti v klavírnom oddelení vyučuje: Oľga
Macková, Mgr. Hana Ferancová, Lucián Bezák,
Dagmar Bobulová, Oľga Kovalčíková, Jarmila Medeková, Mgr. art. Juraj Mičúnek, Mgr. Renáta Bečková, Lýdia Schottertová, Martina Šišková, Jana Úradníčková, Alica Gogová.
Žiaci klavírneho oddelenia účinkujú na rôznych
školských akciách a podujatiach, pedagógovia pravidelne organizujú Jarný klavírny koncert. Mnohí sa
s úspechom zúčastňujú medzinárodných, celoslovenských a regionálnych súťaži. Najväčší počet žiakov sa zapája do regionálnej súťaže organizovanej
školou – Mladé talenty Ladislava Mokrého.

zľava doprava horný rad: Mgr. art. Juraj Mičúnek, Lucián Bezák, Oľga Kovalčiková, Jana Úradníčková, Lýdia Schotterová, vedúca oddelenia Oľga Macková, vedúca hudobného odboru Alica Gogová, Mgr. Renáta Bečková, Martina Šišková,
dolu: Dagmar Bobulová, Mgr. Hana Ferancová

12

KEYBOARDOVÉ ODDELENIE
Keyboard patrí k najmladším nástrojom v škole.
Jeho vyučovanie začalo v školskom roku 1993/1994.
Prvým učiteľom hry na keyboarde bol dlhoročný pedagóg hry na akordeóne, Marián Bago. Vychoval prvých absolventov a mnohým pedagógom pomohol pri jeho vyučovaní. Pôvodne keyboard učili pedagógovia akordeónu, no postupne sa
k nim pridali aj učitelia klavíra a iných nástrojov. Záujem u žiakov sa veľmi rýchlo rozrástol a tak v roku
2003/2004 vzniklo samostatné keyboardové oddelenie. V súčasnosti má 12 pedagógov: Mgr. Peter
Vlčko, Mgr. Hana Streďanská, Jana Úradníčková,
Jana Michaličková, Eva Ondrušková, Zita Slávičková, Lucián Bezák, Juraj Mikuláš, Jarmila Medeková, Lýdia Schottertová, Vladimír Fraňo, Martina Šiš-

ková. Žiaci oddelenia nachádzajú uplatnenie najmä
v populárnej hudbe, účinkovaním v rôznych hudobných skupinách a orchestroch, ale aj ako organisti
v kostoloch. V škole účinkujú v rockovej kapele a tanečnom orchestri. Najšikovnejší z nich s úspechom
reprezentujú oddelenie i školu na celoslovenských
a regionálnych súťažiach (Mladé talenty Ladislava
Mokrého).
Súčasťou keyboardového oddelenia je aj oddelenie
bicích nástrojov. Ich prvým učiteľom bol Milan Slávič, po ňom prevzal výučbu Marián Grznár a v súčasnosti bicie nástroje vyučuje Štefan Ičo.

zľava doprava horný rad: Lýdia Shottertová, Jana Úradníčková, Mgr. Hana Streďanská, Lucián Bezák, Martina Šišková, Zita
Slavíčková, Mgr. Peter Vlčko, dolu: Jarmila Medeková, Eva Ondrušková, vedúca oddelenia Jana Michaličková, Juraj Mikuláš, Štefan Ičo
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AKORDEÓNOVÉ ODDELENIE
Od vzniku akordeónového oddelenia v školskom
roku 1959/1960 po súčasnosť vyučovalo 37 pedagógov. Akordeón pozdvihli na koncertný nástroj Gréta a Marián Bagoví, ktorí začali klásť na žiakov vysoké požiadavky. Nadaní žiaci v 80-tych rokoch
vyhrávali okresné, krajské a celoslovenské súťaže.
Výborní absolventi pokračovali v štúdiu na konzervatóriách, na VŠMU a na vysokých školách s umeleckým zameraním. Najvýznamnejšími absolventmi
oddelenia boli Mgr. art. Ľubomír Žovic ArtD., koncertný umelec, profesor na konzervatóriu v Bratislave,
Mgr. art. Peter Katina, ArtD. koncertný umelec, ume-

lecký riaditeľ v Košiciach. Obaja umelci študovali
v ZUŠ v Topoľčanoch pod vedením Mariána Bagu.
Akordeónové oddelenie spolupracuje s Detským
folklórnym súborom Žochárik, s tanečným, speváckym a keyboardovým oddelením, žiaci pracujú v malom i v tanečnom orchestri.
Všetci súčasní pedagógovia sú absolventmi ZUŠ
v Topoľčanoch: Mgr. Hana Streďanská, Eva Ondrušková, Jana Michaličková, Zita Slavíčková, Juraj Mikuláš.

vedúca oddelenia Eva Ondrušková, Jana Michaličková, Mgr. Hana Streďanská, Zita Slavíčková, Juraj Mikuláš
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SPEVÁCKE ODDELENIE
Predmet spev v dávnej histórii školy nenájdeme.
Objavoval sa len v podobe speváckeho zboru, ktorý
na pôde školy existoval už v školskom roku
1953/1954 pod vedením dirigenta Jozefa Vakoša,
Karola Kinčeka a Róberta Žáka.
Spev ako samostatný predmet sa začal vyučovať
v školskom roku 1979/1980, no po roku zanikol.
V 80 – tych rokoch jeho vyučovanie obnovil Ctibor
Hlavina, ale opäť iba na krátku dobu.
Systematická výučba spevu začala až v školskom
roku 1990/1991 nástupom Beáty Pavlíkovej, ktorá
vedie toto oddelenie dodnes. V roku 1998 pribudla

do oddelenia hlasová pedagogička Alica Gogová
a v roku 2001 Kristína Chrenková. Zoskupenie týchto troch pedagógov tvorí súčasné spevácke oddelenie ZUŠ Ladislava Mokrého.
Žiaci reprezentujú školu v sólovom speve, v komorných zoskupeniach a v speváckej sekcii Detského folklórneho súboru Žochárik. Spevácke oddelenie spolupracuje so všetkými oddeleniami na škole
v rámci spoločných projektov (príprava muzikálov,
vianočné programy, koledovanie). Zúčastňujú sa
speváckych súťaží, na ktorých získavajú popredné
umiestnenia. Pani Pavlíková aktívne spolupracuje
pri nácvikoch muzikálov školy.

Kristína Chrenková, vedúca hudobného odboru Alica Gogová, vedúca oddelenia Beáta Pavlíková
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STRUNOVÉ ODDELENIE
Spojením sláčikového a gitarového oddelenia vzniklo v školskom roku 2010/2011 strunové oddelenie.
V súčasnosti sa tu vyučuje hra na klasickú gitaru
(Mgr. Mária Máliková, Vladimíra Calcagni, Věra Vašková, Jiří Černý, Ondrej Pápai), elektrickú a basovú gitaru (Branislav Ondrík), hra na husliach a kontrabase (Alexander Szendrei). Záujem o štúdium
hry na gitare sa teší veľkej obľube, no v poslednom roku výrazne vzrástol aj záujem o hru na husliach. Okrem sólového nástroja môžu žiaci svoje
schopnosti a talent uplatniť aj v komorných zoskupeniach – v gitarovom orchestri, v ľudovej hudbe alebo
v rockovej kapele.

Oddelenie pravidelne organizuje koncerty (Vianoce strunového oddelenia, Gitarové nálady) a spolupracuje s ostatnými oddeleniami a odbormi na škole.
V roku 2011 nadviazalo medzinárodnú spoluprácu
s gitarovým oddelením ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři.
Najšikovnejší žiaci pravidelne reprezentujú školu
na medzinárodných a celoslovenských súťažiach
s vynikajúcimi výsledkami

Alexander Szendrei, vedúca oddelenia Mgr. Mária Máliková, Jiří Černý, Věra Vašková, Vladimíra Calcagni
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Sláčiková sekcia
Husle spolu s klavírom boli prvé hudobné nástroje,
ktoré sa na škole začali vyučovať hneď po jej otvorení v roku 1943. Prvým učiteľom hry na husliach
bol František Livora, no počiatočnému rozvoju pomohol Ján Beták. Postupne prichádzali noví učitelia,
ktorí zasväcovali do tajomstva hry na sláčikových
nástrojoch neustále rastúci počet žiakov. V 80-tych
rokoch vznikla v oddelení Ľudová cimbalová muzika, ktorú viedol Alexander Szendrei. Neskôr sa členovia tohto súboru začlenili do školského Veľkého
tanečného orchestra, ktorý so sláčikovými nástrojmi
existoval do roku 2012. V septembri 2012 Alexander
Szendrei spolu so svojimi žiakmi založil Ľudovú hudbu, ktorá dodnes spolupracuje s Detským folklórnym
súborom Žochárik. K najvýraznejším osobnostiam
posledných desaťročí, ktoré väčšiu časť svojho života zasvätili hudbe a pedagogickej práci v sláčikovom oddelení ZUŠ L. Mokrého bezpochyby patrili
Pavol Gaži, Jiří Naxera a Alexander Szendrei, ktorý
vyučuje hru na sláčikových nástrojoch dodnes.

Gitarová sekcia
Gitara sa po prvýkrát začala vyučovať v školskom
roku 1969/1970. O 10 rokov neskôr, príchodom Věry
Vaškovej a Kolomana Achimského, vzniklo samostatné gitarové oddelenie, do ktorého v roku 1981
pristúpil Jiří Černý. Všetci traja sa na dve desaťročia stali základnými piliermi gitarového oddelenia.
Vychovali veľa mladých gitaristov, z ktorých niektorí
pokračovali v štúdiu na konzervatóriách a vysokých
školách. Dôkazom sú aj ich bývalé absolventky,
súčasné učiteľky strunového oddelenia Mgr. Mária
Máliková a Vladimíra Calcagni
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DYCHOVÉ ODDELENIE
Prvým významným učiteľom, vďaka ktorému sa
v roku 1960 úspešne obnovilo dychové oddelenie,
bol Peter Hudec. Vyučoval hru na klarinete a trúbke. Od začiatku bol o vyučovanie veľký záujem.
O niekoľko rokov neskôr pozdvihli úroveň oddelenia
Július Hudec (klarinet) a František Peter (zobcová
flauta, pozauna, barytón, tenor, tuba), ktorý koncom
70-tych rokov založil dychový orchester. Orchester
úspešne reprezentoval školu na rôznych prehliadkach a podujatiach. Postupne sa oddelenie rozširovalo a s prichádzajúcimi učiteľmi si žiaci mohli vyberať z bohatej ponuky nástrojov. K učiteľom, ktorí pokračovali a pokračujú v rozvoji a zvyšovaní úrovne
dychového oddelenia patria: Vladimír Fraňo (trúbka), Johanna Gálisová (priečna flauta), Ondrej Pápai
(priečna flauta), Dagmar Bobulová (hoboj), Rudolf
Goga (klarinet, saxofón). Všetci, okrem Johanny Gá-

lisovej pôsobia na škole dodnes. V dychovom oddelení vyučujú aj bývalé absolventky Ondreja Pápaia Mgr. Miriam
Ďurišová, PhD. (priečna flauta),
a Bc. Elena Volanská (priečna flauta).
Dnes si žiaci môžu vybrať zo širokej palety dychových nástrojov a zahrať si sólovo alebo v komorných zoskúpeniach (duo s gitarou, kvarteto zobcových fláut, kvarteto priečnych fláut, školský tanečný
orchester).
Učiť sa môžu už deti v materských školách
na 5 dierkovej zobcovej flaute. Dychové oddelenie
pravidelne organizuje Verejný dychový koncert
v Galérii mesta Topoľčany. Prezentujú sa tu najtalentovanejší a najúspešnejší žiaci, ktorí sa zároveň
pravidelne s úspechom zúčastňujú celoslovenských
a medzinárodných súťaží.

Vladimír Fraňo, Ondrej Pápai, Rudolf Goga, Dagmar Bobulová, vedúca oddelenia Bc. Elena Volanská
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HUDOBNÁ NÁUKA
Hudobná náuka sa stala súčasťou povinne vyučovaných predmetov od školského roku 1945/1946,
a to rozhodnutím Konzervatória v Bratislave. Je
to skupinový predmet, podstatou ktorého sú interpretačné schopnosti, percepčné činnosti, hudobno-teoretické vzdelávanie a dejiny hudby.
Predmet hudobná náuka vytvára a formuje hudobnú predstavivosť, fantáziu, orientáciu v hudobnom výraze a priestore, správne spevácke návyky žiakov, schopnosť rozlišovať jednotlivé
vyjadrovacie prostriedky hudby, orientáciu v hudobných formách, žánroch a slohoch a v konečnom dôsledku formuje aj hudobnú pamäť v spojení s jednotlivými činnosťami.
Pedagógovia hudobnej teórie od vzniku školy
boli Oľga Adamkovičová, Margita Lendelová, Ján
Šimko, Mgr. Ingrid Boldišová, Mgr. Eva Chrenková, Eva Rybanová - Štrbavá, Beáta Martišková
- Pukajová, Jarmila Jarošová.
V súčasnosti hudobnú náuku vyučujú Mgr. Renáta Bečková Mgr. Hana Streďanská, Martina
Šišková, Juraj Mikuláš a Zita Slavíčková.

Martina Šišková, Mgr. Hana Streďanská, Juraj Mikuláš, Zita Slavíčková, vedúca oddelenia Mgr. Renáta Bečková
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VÝTVARNÝ ODBOR
Prvým učiteľom výtvarného odboru bol akademický
maliar Jozef Žatko. Po jeho odchode prebral vyučovanie žiakov grafik Jozef Longauer.
V roku 1970 prišiel na školu mladý absolvent strednej umeleckej školy Martin Fábik. V roku 1992 sa
rozhodnutím Ministerstva školstva odbor osamostatnil a vznikla ako samostatná súčasť školy – Základná
umelecká škola - výtvarný odbor. Po legislatívnych
zmenách vznikla z odboru Cirkevná umelecká škola sv. Lukáša.
Po dlhoročnej odmlke sa v školskom roku 2004/2005
otvoril na ZUŠ Ladislava Mokrého i výtvarný odbor
pod vedením Zdena Streichera, ktorý súčasne pracoval aj na pobočke v Solčanoch. V oddelení od roku
2004 vyučoval Mgr. art. Juraj Žitňan, ktorého v roku

2009 vystriedala súčasná učiteľka PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová a Ján Moravčík nastúpil po
Zdenkovi Streicherovi v roku 2011. Pavol Lauko otvoril štúdium Umeleckej fotografie a grafického dizajnu
v roku 2008.
Vo výtvarnom odbore sa za pár rokov vyprofilovala
umelecká tvorivosť a smerovanie odboru aj v rámci
Školského vzdelávacieho programu, ktoré sa orientuje
na ľudové tradície. Počas svojho krátkeho pôsobenia
v ZUŠ odbor so svojimi pedagógmi urobil veľkú prácu nielen na pôde školy, ale aj výzdobou interiérov
v rôznych inštitúciách. Výstavami, výrobkami z hliny
a súťažami sa zviditeľňuje a prispieva k dobrému
menu školy.
Žiaci výtvarného odboru sa zúčastnili mnohých
medzinárodných i národných súťaží.

Ján Moravčík, vedúca odboru PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová
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TANEČNÝ ODBOR
Tanečný odbor otvoril v roku 1962 Anton Jurkovič,
no prvou kvalifikovanou učiteľkou v tanečnom odbore bola Mária Galbavá, členka baletného súboru
SND v Bratislave, ktorá vychovala profesionálnych
tanečníkov (Ján Goga, člen baletného súboru ND
v Prahe a Alica Hippíková - Žemberová, členka baletného súboru DJGT v Banskej Bystrici a neskôr
učiteľka tanca v našej škole). Prvým samostatným
predstavením tanečného odboru bolo predstavenie
s názvom „Kráľovná bábik“. Z rôznych dôvodov sa tu
vystriedalo viac pedagógov - Ivana Marková, Kristína
Zárubová, Anna Tokolyová. Systematické vyučovanie a vyššia úroveň nastúpili s príchodom Alici
Žemberovej, ktorá vychovala mnoho úspešných
žiakov. Niektorí z nich sa tancu venovali i po skončení ZUŠ a pôsobili v rôznych tanečných súboroch,
či už zameraných na tanec moderný, ľudový, či spoločenský. V profesionálnej tanečnej dráhe pokračovali Jozef Goga, Peter Piterka, Marek Bobošík, Karol Kotlár a Janette Kertészová, ktorá je v súčasnosti
vedúcou tanečného odboru. Na profesionálnu dráhu
pripravila Petra Ondrku, Karola Kotlára a Annamáriu
Muchovú. Okrem nich sa tancu naďalej venujú i ďalší bývalí žiaci, ktorí pôsobia v rôznych amatérskych
tanečných súboroch. V roku 2010 nastúpil do tanečného oddelenia Mgr. Art. Adam Kavec, ďalší bývalý
žiak Alici Žemberovej. Žiaci sa prezentujú na mnohých vystúpeniach, či už samostatne alebo v spolupráci s inými tanečnými odbormi. Výsledkom tejto
spolupráce sú vianočné a výchovné koncerty pre
žiakov materských a základných škôl, ako i muzikály.
Najvýraznejším úspechom bolo prvé miesto v kategórií scénický tanec na Celoslovenskej súťaži základných umeleckých škôl v Bojniciach v roku 2005,
kde zvíťazili s choreografiou „Meditácia“ na hudbu
Luciána Bezáka, učiteľa hry na klavíri a korepetítora
v tanečnom odbore.

V roku 2012 začala pri ZUŠ pracovať tanečná skupina The Fools zameraná na tanec v štýle hip-hopu
pod vedením Barbory Špankovej.
V súčasnosti v tanečnom odbore vyučujú Mgr. Art.
Adam Kavec a Janette Kertészová, ktorá sa zároveň aktívne podieľa pri nácvikoch muzikálov školy.
Korepetítormi sú Lucián Bezák a Jarmila Medeková.

vedúca odboru Janette Kertészová, Mgr. art. Adam Kavec
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LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR
Literárno-dramatický odbor bol po prvýkrát na škole
zriadený v školskom roku 1968/1969.
Napriek tomu, že korene jeho vzniku siahajú hlboko,
počas svojej existencie najčastejšie zo všetkých
odborov bojoval s nedostatkom priestorov a s nekvalifikovanosťou pedagógov.
Každé znovuotvorenie malo krátke trvanie a z uvedených dôvodov rýchlo zaniklo.
Situácia sa zmenila v školskom roku 2002/2003,
kedy sa na podnet riaditeľky školy Mgr. Hany Ferancovej odbor opäť otvoril. Žiaci pripravovali divadelné
predstavenia, spolupracovali s ostatnými odbormi,
zapájali sa do spoločných projektov školy. Pod scená
ristickým a režijným vedením vedúcej hudobného

odboru Alici Gogovej, sa zrealizovalo niekoľko
úspešných muzikálov, na ktorom sa podielali aj pedagógovia ostatných odborov. (Tri zlaté vlasy deda
Vševeda, Od adventu po tri krále, Fašiangy, Muška
Svetluška, Hrajme sa na Petra, Rozprávka Vianoc,
Neobyčajná hudobná škola). V literárno-dramatickom
odbore vyučovali: Mgr. Anna Gürtlerová, Mgr. Janka
Chvojková, Mgr. Michaela Gerhardová, Ivan Kozák,
Diana Minarovičová, Mgr. Daniela Koťková, ktorá
vyučuje v odbore od roku 2011.
V školskom roku 2012/ 2013
sa odbor presťahoval do
priestorov Mestského
kultúrneho strediska,
kde sídli dodnes.
Mgr. Daniela Koťková
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SÚBORY A ORCHESTRE
Tanečný orchester
Vznikol v školskom roku 1994/1995 zásluhou
Júliusa Kamenického, ktorý pracoval pod jeho
vedením 10 rokov. V súčasnosti od mája 2009 pracuje tanečný orchester pod vedením Ondreja Pápaia,
V roku 2001 bola Júliusovi Kamenickému udelená
plaketa prezidenta republiky za úspešné vedenie
orchestra.

Fantázia
Divadelný súbor literárno-dramatického odboru
začal svoju činnosť v druhom polroku školského
roku 2003/2004. Súbor sa prezentuje na všetkých
verejných podujatiach, koncertoch a spoločných
projektoch školy.

CIK-CAK
Tanečná skupina pracuje pod
vedením Janette Kertészovej.
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Detský folklórny súbor Žochárik
Na podnet riaditeľky Mgr. Hany Ferancovej bol
v roku 2003 založený detský folklórny súbor
„Kukulienka“, ktorého vedúcou sa stala Mária Vršková. O rok neskôr súbor prebrala PhDr. Ľubica Pastoreková.
Žochárik pravidelne reprezentuje školu na mnohých
podujatiach a súťažiach, zúčastnil sa festivalov na
Myjave a v Terchovej i medzinárodného festivalu
v Dulovciach. Súčasťou súboru je i spevácka skupina Žochárik, ktorá začala systematicky pracovať
od marca 2008 pod vedením Kristíny Chrenkovej.

V školskom roku 2012-2013 bola obnovená i detská
ľudová hudba pod vedením Alexandra Szendreia.
V jubilejnom roku 2013 súbor oslávil 10. výročie
založenia. Zúčastnil sa súťaže Mydance na Myjave,
kde obsadil prvé miesto a stal sa laureátom súťaže.
Vedúca DFS: PhDr. Ľubica Pastoreková
Tanečný pedagóg: Janette Kertészová
Hlasový pedagóg: Beáta Pavlíková
Vedúca speváckej skupiny: Kristína Chrenková
Vedenie ľudovej hudby: Alexander Szendrei
Krojárka: Marianna Hrabovská
Akordeónový sprievod: Jaroslava Remeňová.
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Quartet Renesaince
Vznikol v školskom roku 2009/2010 pod vedením
Rudolfa Gogu. Súbor školu úspešne reprezentuje
na verejných i medzinárodných partnerských koncertoch.

Rocková kapela
Pop-rocková kapela vznikla vo februári
2013 pod vedením Branislava Ondríka.
Prezentovala sa na niekoľkých verejných podujatiach. Repertoár pozostáva
z tvorby zahraničných interprétov.
Kapela účinkuje v zložení: Ján Guniš
a Magdaléna Hunáková (spev), Laura
Janičová (vokály), Roman Hlinka, Šimon
Lašák (gitara), Tony Marko (klávesové
nástroje), Dominik Dubaj (basová gitara),
Rastislav Pavlík (bicie).
Gitarový súbor
Vznikol vo februári v
roku 2011
a pracuje pod vedením Věry Vaškovej.
Repertoár súboru zahŕňa diela svetových autorov pre komorné zoskupenia
a súbory, úpravy diel všetkých štýlových období, vianočné koledy i skladby slovenskej a svetovej populárnej
hudby, ktoré patria k najobľúbenejším,
hudbu z filmov v rôznych dvoj, trojhlasných a štvorhlasných úpravách.
V súbore hráva okolo osem žiakov.
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GALÉRIA ÚSPEŠNÝCH ŽIAKOV
(1995-2013)

Peter a Ján Ščigulinskí - klavír
Mgr. Anna Drahošová

Ladislav Patkoló - klavír
Mgr. Anna Drahošová

Detský hudobný festival Jána Cikera
v Banskej Bystrici - 1995
1. miesto, cena pre najmladšieho účastníka
a titul Laureát súťaže
Celoslovenská súťaž Dezidera Kardoša
v Bánovciach nad Bebravou - 1996
1. miesto
Medzinárodná klavírna súťaž v Košiciach -1997
1. miesto
Cena prezidenta republiky pre najúspešnejšieho
slovenského účastníka

Medzinárodná súťaž v komornej hre
,,Interfórum talentov“ - 1999
1. miesto – Peter a Ján Ščigulinskí,
4–ručná hra na klavíri
Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela
2000
3. miesto – Ján Ščigulinský
Medzinárodná súťaž Concorso Primavera –
Concorso per giovani musicisti v Taliansku
2001
1. miesto, prémia Cristiano Schicci
Peter a Ján Ščigulinskí, 4–ručná hra na klavíri
Celoslovenská súťaž Mladí klavíristi
v Bratislave - 2005
Absolútny víťaz, 1. miesto, Cena rodiny Eugena
Suchoňa za najlepšie prevedenia skladby
slovenského autora - Ján Ščigulinský

Udelenie Pamätného listu sv.Gorazda - 1997
za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky
Medzinárodná klavírna súťaž Amadeus v Brne
1998
2. miesto, cena za najlepšiu interpretáciu skladby
W. A. Mozarta
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Andrej Vimpeľ – priečna flauta

Medzinárodný festival Ivana Ballu
v Dolnom Kubíne
2. miesto – Peter a Ján Ščigulinskí,
4–ručná hra na klavíri

Ondrej Pápai

Udelenie Pamätného listu sv. Gorazda - 2004
za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky
Peter Ščigulinský
Udelenie Pamätného listu sv. Gorazda - 2005
za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky
Ján Ščigulinský
Cena primátora mesta Topoľčany - 2005, 2006
Ján a Peter Ščigulinskí
Celoslovenská súťaž Schneiderova Trnava
2001
Laureát súťaže, cena za najlepšiu interpretáciu
romantickej skladby - Ján Ščigulinský
1. miesto - Peter Ščigulinský
Laureáti súťaže, 1. miesto
Ján a Peter Ščigulinskí, 4-ručná hra na klavíri
2002
1. miesto, cena za najlepšiu interpretáciu skladby
podľa vlastného výberu – Ján a Peter Ščigulinskí,
4-ručná hra na klavíri
2003
Laureát súťaže – Peter Ščigulinský
2004
1. miesto, cena za najlepšiu interpretáciu skladby
podľa vlastného výberu – Ján a Peter Ščigulinskí,
4-ručná hra na klavíri
2005
1. miesto – Ján Ščigulinský
2006
Laureáti súťaže, 1.miesto – Ján a Peter
Ščigulinskí, 4-ručná hra na klavíri

Celoslovenská súťaž v hre na dychových
nástrojoch Čarovná flauta
2004
2. miesto
2005
1. miesto, Cena hudobného fondu
2006
2. miesto
Detský hudobný festival Jána Cikkera
v Banskej Bystrici - 2005
Laureát súťaže, 1. miesto
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Barbora Šišmičová – hoboj

Terézia Šupová – priečna flauta

Dagmar Bobulová

Bc. Elena Volanská

Celoslovenská súťaž v hre na dychových
nástrojoch Čarovná flauta
2011
1. miesto
2012
1. miesto
4. ročník celoslovenskej súťaže
,,Dni Miloša Ruppeldta“ v Bratislave - 2012
1. miesto
Medzinárodná súťaž v hre na flaute Flautiáda
2013
strieborné pásmo

Celoslovenská súťaž v hre na dychové nástroje
Čarovná flauta - 2008
Laureát súťaže, 1. miesto
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Šimon Hrmo – gitara

Tibor Kuna – umelecká fotografia

Mgr. Mária Máliková

Pavol Lauko

2. miesto
celosvetová súťaž
33. FIAP Bienále mladých digitálnej fotografie
2012

Celoslovenská súťaž Nitrianska Lutna - 2009
1. miesto
Laureát súťaže a 1. miesto - 2013
Celoslovenská prehliadka Mladých gitaristov
v Bratislave - 2010
Zlaté pásmo
Zlaté pásmo, Cena za najlepšiu interpretáciu
skladby F. Tárregu - 2012
Medzinárodná gitarová súťaž v Bojniciach-2011
1. miesto
Laureát dvojkolovej súťaže a 1. miesto - 2013
4th international guitar competention
v Zruči nad Sázavou - 2012
5. miesto
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ZAMESTNANCI ŠKOLY

oddelenia, keyboard)
Mikuláš Juraj (akordeón, keyboard)
Pavlíková Beáta (vedúca oddelenia spevu)
Pápai Ondrej (priečna flauta, gitara)
Schottertová Lýdia (klavír, keyboard)
Slavíčková Zita (akordeón, keyboard)
Szendrei Alexander (husle, kontrabas)
Šišková Martina (klavír, keyboard)
Úradníčková Jana (klavír, keyboard)
Vašková Věra (gitara)
Vlčko Peter, Mgr. (klavír, keyboard,
hudba a počítač, hudobná náuka)
Volanská Elena, Bc. (vedúca dychového oddelenia,
priečna flauta)

v jubilejnom roku
2013
Vedenie školy
Ferancová Hana, Mgr. (riaditeľka školy, klavír)
Calcagni Vladimíra (zástupkyňa riaditeľky, gitara)
Streďanská Hana, Mgr. (zástupkyňa riaditeľky,
akordeón, keyboard, hudobná náuka)

Tanečný odbor

Hudobný odbor
Bečková Renáta, Mgr. (vedúca oddelenia hudobnej
náuky, klavír)
Bezák Lucián (klavír, keyboard, korepetícia)
Bobulová Dagmar (klavír, zobcová flauta, hoboj)
Černý Jiří (gitara)
Fraňo Vladimír (keyboard, flauta, trúbka)
Goga Rudolf (zobcová flauta, saxofón, klarinet)
Gogová Alica (vedúca hudobného odboru, klavír,
spev)
Chrenková Kristína (spev)
Ičo Štefan (bicie)
Kovalčíková Oľga (klavír)
Macková Oľga (vedúca klavírneho oddelenia)
Máliková Mária, Mgr. (vedúca strunového oddelenia,
gitara)
Medeková Jarmila (klavír, keyboard, korepetícia)
Mičúnek Juraj, Mgr. art. (klavír)
Michaličková Jana (vedúca keyboardového oddelenia, akordeón)
Ondrík Branislav (elektrická gitara, basová gitara)
Ondrušková Eva (vedúca akordeónového

Kertészová Janette (vedúca odboru)
Kavec Adam, Mgr. art.

Literárno-dramatický odbor
Koťková Daniela, Mgr.

Výtvarný odbor
Geschwandtnerová Alexandra, PaedDr.
(vedúca odboru)
Moravčík Ján

Externí pedagogickí zamestnanci
Pastoreková Ľubica, PhDr.
(vedenie folklórneho súboru)
Remeňová Jarmila
(harmonikárka folklórneho súboru)
Magdaléna Porubská, Mgr.
(vyučovanie v materských školách)
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Pedagogickí zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci
Macková Viera (tajomníčka školy)
Mikulová Mária (pracovníčka PaM)
Streicherová Veronika, Ing. (ekonómka a administrácia knižnice)
Psicová Ľubomíra, Cifrová Viera (upratovačky)

Externí zamestnanci:
Beratš Andrej (školník)
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ĎAKUJEME

všetkým rodičom, fyzickým a právnickým osobám za finančné príspevky a iné sponzorské dary, ktorými ste podporili Základnú umeleckú školu Ladislava Mokrého.
Osobitne ďakujeme:
Rodičovskému združeniu pri ZUŠ Ladislava Mokrého
Západoslovenskej energetike
Mgr. Kataríne Katonovej
Kvetinárstvu Urmince Ivane Mokošovej
Interaudit Topoľčany s. r. o.
Topholz s.r.o.
K+K KON s.r.o.
Pivovary Topvar, a.s.
Nitriansky samosprávny kraj

Vinárske závody
Château Topoľčianky

Mesto Topoľčany

Topoľčianske pekárne
a cukrárne a. s.
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