
S finančnou podporou Nitrianského samosprávneho kraja, 
mesta Topoľčany a rodičovského združenia Áno umeniu

- Fašiangové koncerty (od 2014)
- prezentácia ZUŠ na námestí pre žiakov ZŠ (od 2014)

- Hudobné Vianoce (evenielický kostol)
- Novoročný koncert (Galéria mesta Topoľčany)

- Rodinný koncert (koncert žiakov s rodinnými príslušníkmi)
- Koncert učiteľov (pri príležitosti Dňa učiteľov)

- Mladé talenty Ladislava Mokrého - Mladé talenty Ladislava Mokrého - súťaž v hre na klávesových 
  nástrojoch (klavír - keyboard)

-Topoľčianske dni detského folklóru
- Topoľčianske tvorivé dielne - vzdelávacie semináre 

   pre učiteľov a žiakov s účasťou troch krajov (NR, TT, TN)
Jarný klavírny koncert, dychový a strunový koncert

vernisáže v Galérii mesta
prezentácia divadelných hier literárno-dramatického odboruprezentácia divadelných hier literárno-dramatického odboru

Každoročné podujatia

- Laura Janičová, Laureátka celoslovenskej súťaže 
  v populárnom speve „Bojnická perla“
- Marianna Ibrahimi - víťazný dramatický text 
  na medzinárodnej súťaži v Slovinsku

2017/2018

- Timotej Streďanský, Laureát hudobno-interpretačnej 
  súťaže Nitrianska Lutna v hre na gitare

2016/2017

- Samuel Spišák, Absolútny víťaz celoslovenskej 
  prehliadky „Mladí gitaristi“ v Bratislave

2015/2016

- Terézia Šuppová, Laureátka celoslovenskej súťaže 
  ZUŠ “Dni Miloša Ruppeldta“ v hre na dychových 
  nástrojoch
- Samuel Spišák, Laureát celoslovenskej gitarovej 
  súťaže „Mladí gitaristi“ v Bojniciach

2014/2015

Najúspešnejší žiaci

Žiaci školy každoročne získavajú popredné umiestnenia 
na celoslovenských i medzinárodných súťažiach a 

reprezentujú školu i mesto Topoľčany

- rekonštrukcia priestorov pre výtvarný odbor
- 15. výročie založenia DFS Žochárik
- Spomienkový program na Ladislava Mokrého spojený 
  s výstavou prác učiteľov odboru (Dom umenia Piešťany)
- Židovka - divadelná hra ocenená na viacerých 
  festivaloch
- Mgr. Daniela Koťková - finalistka súťaže - Mgr. Daniela Koťková - finalistka súťaže Zlatý Amos

2017/2018

- “Deti deťom” - projekt výstav pre deti (Fakultná 
   nemocnica v Nitre)
- vznik sláčikového orchestra

2016/2017

- O škaredom káčatku - balet 
- Umenie nás spája - koncert troch partnerských škôl 
  (Malenovice ČR, Myšlenice PL, E. Suchoňa Bratislava)
- kompletná rekonštrukcia budovy školy
- vznik detského divadelného súboru HOrMÓn  

2015/2016

- Podpora aktívneho stárnutia rozširovaním vedomostí a 
  zručností - projekt mesta Topoľčany
- 1. ročník Topoľčianských dní detského folklóru
- vznik súboru bicích nástrojov LIBERTAS
- vznik ukulele - gitarového súboru HAUOLI
- Vianočný benefičný koncert pre špeciálne školy a 
   Detské domovy   Detské domovy
- vznik detského divadelného súboru DÚHOVÝ KLOBÚK

2014/2015

70. výročie založenia školy 
- udelenie Striebornej plakety
- Perníková chalúpka - muzikál
- Od Adventu do troch kráľov - pásmo vianočných tradícií

2013/2014

- rekonštrukcia výtvarného odboru
- vznik divadelného súboru COLUMBA

2012/2013

5719432018

Dňa  24. 10. 2018 o 16.30 hod. 
v kinosále Spoločenského domu 

v Topoľčanoch

venovaný 75. výročiu založenia školy

Slávnostný
program

Vás srdečne pozýva na

 ̌ ,
ZUŠ

Ladislava Mokrého 
v Topolcanoch 



Mgr. Hana Ferancová
2002 - súčasnosť

Koloman Achimský
1991 - 2001

Zita Slavíčková
1988 - 1989

Mgr. Vladimír Gális
1979 - 1987
1990 - 1991

Peter Hudec
1970 - 1978

Jozef Vakoš
1959 - 1968

Róbert Žák
1944 - 1959

Koncert k 80. výročiu narodenia doc. Mokrého 
2011

Neobyčajná hudobná škola - muzikál
2010

- otvorenie predmetu Umelecká fotografia
- Tri oriešky Richarda Rikkona - koncert talentov

2008

- nadviazanie spolupráce so školou Myšlenice, PL
- otvorenie predmetu „Hudba a počítač“

2005

otvorenie výtvarného odboru
2004

- 60. výročie založenia školy - udelenie Bronzovej plakety 
  mestom Topoľčany
- založenie folklórneho tanečného súboru Kukulienka
- založenie Dixielandu

2003

Základná umelecká škola Ladislava Mokrého
otvorenie literárno - dramatického odboru

2002

strieborná medaila
prezidenta republiky
(za vedenie školského 
orchestra)

1999

vznik Školského orchestra
1994

otvorenie hry na keyboarde
1993

Základná umelecká škola
nové priestory (Moyzesova ul.)

1990

- otvorenie tanečného odboru
- detská cimbalová muzika a 
  folklórny súbor
- pedagógovia vytvorili 
  dychový súbor a 
  ľudovú cimbalovú kapelu
- výrazný rozvoj akordeónového- výrazný rozvoj akordeónového
  oddelenia

80. roky

nové priestory (Pribinova ul.)
1974

výučba hry na gitare
1969

otvorenie baletného odboru
1962

Ľudová škola umenia
otvorenie výtvarného odboru

1961

výučba hry 
na dychových
nástrojoch

1960

výučba zborového spevu 
a hry na akordeóne

1953

nové priestory (stará pošta 
na Moyzesovej ul.)

1952

Základná hudobná
škola v Topoľčanoch

1951

Mestský hudobný ústav
1948

Mestská hudobná škola
- husľový a klavírny odbor
- Jozef Abrahám - riaditeľ (1.r.)

1943

5719432018

75. výročie založenia školy
ZUŠ  ̌ ,Ladislava Mokrého v Topolcanoch
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