
Vážení hostia, vážení rodičia, žiaci,  

milí prítomní – priatelia  umenia ! 

 

Dovoľte mi, aby som Vás v tento slávnostný deň privítal, menovite pána 

primátora nášho mesta, Ing. Jozefa Ďubjaka s manželkou, prítomných poslancov  

mestského zastupiteľstva, riaditeľov trstenských škôl, prítomných riaditeľov 

ZUŠ súčasných kolegov, učiteľov zo Zušiek, Základných škôl, Materských škôl, 

CVČ, osobitne rád vítam riaditeľky Základných škôl v Suchej Hore, Vitanovej, 

a Čimhovej, s ktorými úzko spolupracujeme v rámci detašovaných pracovísk 

našej školy. Som naozaj potešený, že pozvanie na túto našu slávnosť prijali 

mnohí naši bývalí kolegovia, ktorých tiež srdečne vítam a dovoľte, aby som 

privítal aj Vás, všetkých, ktorí ste si našli voľný čas a prišli dnes medzi nás. 

 

1. september  1956 je tým dňom kedy bola založená Hudobná škola v Trstenej.  

Podľa výnosu KNV v Žiline pod č. 2123/1956 zo dňa 31.08.1956, na základe 

žiadosti občanov mesta Trstená otvorila naša škola prvú stránku svojej – dosiaľ 

55-ročnej histórie. 

Prvým riaditeľom z dvanástich, ktorí školu doteraz viedli, bol Milan Langer. 

Väčšina z nich však pôsobila na našej škole len krátko. Riaditelia, ktorí 

pracovali u nás aspoň 5 rokov a viac, zanechali po sebe kus dobrej práce.  

Určite si zaslúžia čestné miesto v histórii ZUŠ v Trstenej, sú to:  

Dr. Igor Ruppeldt, Štefan Juráš, Štefan Munka, Mgr. Zuzana Sameliaková- 

Kolejáková  a Peter Tretina. Počas 55-ročného obdobia sa u nás vystriedalo vyše 

80 interných a viac než 60 externých učiteľov v Hudobnom , výtvarnom, 

tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Tu platí tiež skutočnosť, že väčšina 

z nich nepôsobila na našej škole dlhšie ako 1 – 2 roky.  Medzi skalných 

a zaslúžilých pedagógov našej ZUŠ-ky patria: Adriana Vessová, Peter Tretina, 

Štefan Munka, Karol Havetta, František Adamčák, 

 z mladších ročníkov: Mgr. Zuzana Kolejáková, Denisa Kučerová, Mgr. Andrej 

Škuláň, Mgr.art. Miroslav Knap a  Mgr. Miroslava Malatinková. 

 

Vážení hostia! Osobitné miesto v histórii ZUŠ v Trstenej má nesporne jeden 

pedagóg. Nastúpil na našu školu od začiatku školského roku 1957/58 – teda 

druhý rok po založení školy. Vychoval obrovské množstvo muzikantov, pôsobil 

po celý čas na našej škole – neuveriteľných 52 rokov !  Som rád , že tu sedí dnes 

spolu s nami a som hrdý na to, že ho môžem nazývať svojim kolegom  

priateľom už veľa rokov.Dovoľte mi, aby som privítal medzi nami výborného 

človeka a pedagóga Pavla Lacku. 

Pri dnešnom bilancovaní  nesmieme zabudnuť  ani na zamestnancov 

z nepedagogickej oblasti, ktorých sa u nás vystriedalo 15. Z ních spomeňme 

aspoň tých, ktorí u nás poctivo pracovali najdlhšie, sú to: Anna Medvecká, 

Štefan Trstenský, Helena Štefanidesová, Emília Parcová. 

V súčasnosti má škola 31 zamestnancov, z toho sú traja nepedagogickí. 



Dnes vyučujeme v troch odboroch: hudobný, výtvarný a tanečný. Obsadenie 

prihlásených žiakov školy  má úctyhodný počet 615, toto číslo nás radí medzi 

väčšie školy nášho druhu v rámci  celého Slovenska. Ak sa pýtate kde sa vzal 

zrazu takýto nemalý počet žiakov, odpoveď je jednoduchá: Podľa nového 

školského zákona je dnes možné vychádzať, v rámci školského vzdelávacieho 

programu z potrieb a tradícií regiónu . Tým sa nám otvorila možnosť založiť 

nové oddelenie výtvarného odboru – hrnčiarstvo a keramika. Tento útvar u nás 

funguje už druhým rokom a je oň veľký záujem. V súčasnosti ho navštevuje 

vyše 100 žiakov. V spolupráci s mestom, na čele s primátorom Ing. Ďubjakom,  

sa nám podarilo vziať pod odborný dohľad aj doteraz fungujúce záujmové 

útvary, ktoré doteraz nemali celkom ideálne podmienky  pre svoju činnosť. 

Známe a obľúbené spevácke zbory ako Mária, Tristianus, Alfa a tiež dychová 

hudba Oravanka získali u nás nové – kvalitnejšie podmienky pre svoje ďalšie 

napredovanie. Teší nás, že mesto má veľký záujem o udržanie a rozvíjanie 

tradícií dychovej hudby v Trstenej, veď táto tradícia má trvanie už viac než 100 

rokov. Boli pre nás vytvorené výborné podmienky k založeniu detského 

dychového orchestra. Ten sa nám podarilo, po viacerých pokusoch v minulosti 

konečne, v tomto jubilejnom roku založiť a už pracuje, na plné obrátky.  Dnes 

už má naša ZUŠ-ka za sebou množstvo kvalitných výsledkov , na ktoré sme 

samozrejme patrične hrdí. Hudobníci, výtvarníci, tanečníčky, získali mnoho 

ocenení na súťažiach regionálnych , krajských, celoštátnych i medzinárodných. 

Konkrétne údaje o výsledkoch, a nie je ich málo, si môžeme prečítať 

v niekoľkých jubilejných pamätiach vydaných našou školou. Dnes sú to už 

známe mená v odborných kruhoch, ktoré reprezentovali našú školu a mesto 

v súťažiach najvyššieho rangu a získavali tie najvyššie ocenenia. Spomeňme 

aspoň tých najúspešnejších – Tarčáková Miloslava, Tarčáková Mária, Róbert 

Vrbinčík, Adriana Vessová ml. , Peter Kajan, Martina Jarolínová, Ján Jantolák, 

Lenka Kristofčáková, Patrícia Jarošová, Michal Strapec, Tomáš Lieskovský, 

Mária Šuhajová, Tatiana Fukasová, Lenka Fukasová, Romana Golvoňová, 

Tatiana Piačeková, Barbora Lališová, Katarína Kristofčáková, Jana Kulkovská, 

Miriam Štefanidesová, Zuzana Jurčiová, Anežka Kubeková, Mária Bunová, 

Ivana Pačechová, Jana Ľužbeťáková, Ivana Vavreková, Šimon Zoššák, Peter 

Rošťák, Tomáš Lieskovský, Tanečné súbory  p. uč. Vojtkovej, tanečné súbory 

„Suny“, „Daisy“, Žabky ml. , Žabky st. p. uč. Malatinkovej a to pripomínam že 

uvádzam pre nedostatok času a miesta iba prvé tie najvyššie. 

Veľké množstvo žiakov sme vychovali aj pre profesionálnu umeleckú dráhu. 

Mrzí nás snáď len to, že o týchto výsledkoch práce naších pedagógov viac-

menej vedia  iba tí zainteresovaní. Snažíme sa preto , aby sa tieto informácie 

dostali čo najskôr medzi širokú verejnosť,   aj pomocou postupného rozšírenia 

našej internetovej stránky.  Spomeňme aspoň niektorých naších odchovancov,  

ktorí pôsobili alebo pôsobia profesionálne v umeleckej oblasti. Niektorí z ních 

už v súčasnosti pôsobia ako pedagógovia priamo v našej škole . 



Su to napríklad: Dušan Franek, Jozef Babuliak, mgr.art. Miroslav Knap, Róbert 

Vrbinčík, Monika Pitáková. Mgr.art. Adriana Vessová ml., dr. Peter Kajan, 

Katarína Ďuriniková, Denisa Kučerová,m Bc. Vladimír Pánik, Štefan Zboja, 

Mgr. Andrej Škuláň, Ján Jankola, Bc. Jozef Tretina. Ďalej sú to naší žiaci , ktorí 

študovali alebo študujú na vyšších uneleckých školách. Linda Kajanová, Lucia 

Laurincová, Tatiana Lešňovská, Monika Drgáňová, Diana Gajniaková, Ivana 

Barnasová, Lenka Fukasová, Jozef Tretina, Nikola Loneková, Mária Gáliková, 

Jana Kulkovská, Matúš Vajdulák, Ema Stasová Alexandra Nejedlíková, Juraj 

Putško, Michaela Chovancová, Martina Kleskeňová,  atď., atď. 

Vážení prítomní hostia!  

O tom, že ZUŠ v Trstenej bola v rokoch osemdesiatych jednou z najkrajších 

a najlepšie vybavených na Slovensku, asi väčšina z Vás vie. Aj o tom, za akých 

okolnosti sme museli školu, ktorú sme s rodičmi a občanmi mesta spoločne 

vybudovali, museli v rámci reštitúcií opustiť. Viete aj o tom v akých 

podmienkach pracujeme a fungujeme dnes. Ale zaželajme si v tejto slávnostnej 

chvíli  ( a verte , že my – zamestnanci ZUŠ v Trstenej tajne o tom snívame), aby 

sme sa mohli, čo najskôr vrátiť tam, kde to pred 55 rokmi, 1. septembra 1956 

začalo – do starej školy na námestí M.R. Štefanika.  

Na záver mi dovoľte, aby som sa poďakoval za plodnú spoluprácu Rade školy 

a Združeniu rodičov pri ZUŠ v Trstenej, priateľom a kolegom zo Základných 

umeleckých škôl v Tvrdošíne, Nižnej, Námestove a Dolnom Kubíne za to , že 

nám fandia a pomôžu kedykoľvek to potrebujeme, ďalej kolegom a kolegyniam 

z Materských škôl, Základných škôl, CVČ a Gymnázia M. Hattalu za ich 

ústretovú pomoc a spoluprácu. Dovoľte mi poďakovať prof. Mgr. Art. Zuzane 

Reichovej z AMU v Banskej Bystrici za jej ochotu k nám pricestovať, aby náš 

koncert dosiahol požadovanú kvalitu. Hlavné poďakovanie patrí predstaviteľom 

mesta Trstená, bez pomocí ktorých by sme dozaista nemohli existovať 

a umelecky vychovávať Vaše – teda i naše deti. 

Radi by sme vyslovili poďakovanie sponzorom dnešného večera: 

firme Panasonic, gen. Riaditeľovi Ing. Vojtasovi, Spoločnosti, LKT Trstená 

riaditeľ Ing. Šinal, B-2 klub p. Bulla, Eldorádo – p. Michal Pánik, VIBA – p. 

Balko, Jednota COOP Trstená p. preds. Betuštiaková. Dovoľte nám poďakovať 

Združeniu rodičov pri ZUŠ v Trstenej za nezištnú pomoc pri organizácii 

slávnostnej akadémie, ďalej mestu Trstená a pracovníkom Domu kultúry 

v Trstenej za výdatnú spoluprácu pri príprave osláv nášho výročia 

a v neposlednej miere všetkým kolegom a zamestnancom ZUŠ-ky, rodičom 

a žiakom, ktorí sa podieľali na dôstojnom priebehu dnešného večera. Ďakujeme 

Vám, vážení hostia za vašu účasť a tešíme sa : Do skorého videnia ! 

 

 

 

 

                      



 


