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                   Základná umelecká škola Ladislava Mokrého v Topoľčanoch 
 

Vás srdečne pozýva na slávnostný program venovaný 

 

70.výročiu založenia školy 

 

dňa 18.októbra 2013 o 16:30 hod. 

 

v Kinosále Spoločenského domu v Topoľčanoch 
 

 

 

 

 

HISTORICKÝ VÝVIN ŠKOLY 
 

NÁZVY ŠKOLY OD JEJ VZNIKU PO SÚČASNOSŤ  

 

1943  Mestská hudobná škola 

1948  Mestský hudobný ústav 

1951  po zoštátnení škôl Hudobná škola v Topoľčanoch 

1951  Základná hudobná škola v Topoľčanoch 

1961  Ľudová škola umenia   

1990  Základná umelecká škola 

2002  Základná umelecká škola Ladislava Mokrého  

      

HISTORICKĚ MEDZNÍKY 

 

1943 1.októbra založenie Mestskej hudobnej školy 

s dvomi odbormi –husľovým a klavírnym 

1944 v júni 1.verejný koncert  

1945 začiatok vyučovania hudobnej náuky 

1951 Hudobná škola – začiatok skupinového vyučovania  

prípravnej hudobnej výchovy 

1952 pridelenie nových priestorov ľavej časti starej pošty 

na Moyzesovej ul.č.6 

1953 začiatok vyučovania zborového spevu a hry na akordeóne, 

prvé absolventské skúšky 

1956 Verejné vysielanie Československého rozhlasu z koncertu žiakov 

1960 začiatok vyučovania hry na dychové nástroje 

1961 otvorenie výtvarného odboru 
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1962 otvorenie baletného odboru 

1963 20.výročie založenia školy – na počesť sa konal slávnostný koncert  

Slovenskej filharmónie, Rodičovské združenie vydalo publikáciu o 

 škole, autorom bol doc. Ladislava Mokrý 

1968 prechod na 5-dňový pracovný týždeň zo 6 –dňového 

1969 škola mala zriadené všetky štyri odbory, začiatok vyučovania hry na gitare 

1973 otvorené iba dva odbory – hudobný a výtvarný, zriadenie umeleckej 

a pedagogickej rady a predmetových komisií 

1974 nové priestory na Pribinovej ul.č.4, od založenia školy mal po prvýkrát 

 každý učiteľ svoju triedu 

1978 zákon č.78/1978 posunul ľudové školy umenia medzi školské zariadenia 

 80.roky - znovuotvorenie tanečného odboru 

 - nové organizačné zmeny v štúdiu žiakov 

 - „Kabinet ĽŠU“ združoval pedagógov okresu Topoľčany – realizoval  

obsahovú reformu ako aj okresné a krajské súťaže 

- pôsobenie detskej cimbalovej muziky a folklórneho súboru 

- pedagógovia vytvorili dychový súbor a ľudovú cimbalovú kapelu 

1990 škola dostala nové priestory na Moyzesovej ul.č.22, v ktorých sídli do súčasnosti 

1992 odčlenenie výtvarného odboru na samostatnú ZUŠ, názov  

Základná umelecká škola – výtvarný odbor 

1993 začiatok vyučovania hry na elektronickom klávesovom nástroji – keyboarde 

oslava 50.výročia založenia školy, vydanie bulletinu 

1994 Školský orchester viedol p. Kamenický ocenený v r.1999 striebornou medailou 

prezidenta republiky  

2002 1.apríla sa škola stáva právnym subjektom 

2002 21.júna udelenie čestného názvu Základná umelecká škola Ladislava Mokrého 

- znovuotvorenie literárno-dramatického odboru 

2003 60.výročie založenia školy, udelenie Bronzovej plakety mestom Topoľčany 

- slávnostný koncert troch partnerských škôl – ZUŠ Malenovice, ZUŠ Ostrihom 

a ZUŠ E. Suchoňa Bratislava 

- založenie folklórneho tanečného súboru Kukulienka 

- založenie Dixielandu 

2004 otvorenie výtvarného odboru 

- zakúpenie nového koncertného krídla do koncertnej sály školy 

 

2005 otvorenie nového predmetu „Hudba a počítač“ ako prvého v rámci Slovenska 

– zriadenie web stránky školy 

– nadviazanie spolupráce s hudobnou školou v Myšleniciach 

2008 otvorenie predmetu Umelecká fotografia 

2009 nadviazanie spolupráce so ZUŠ Jaroměř orientovanej na prácu v gitarovom súbore 

a v literárno-dramatickom odbore 

2012 30.mája oslava 80.výročia narodenia doc. Ladislava Mokrého 

 


