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Hudobný Literárno-dramatický

Základná umelecká škola Jozefa Potočára sídli na Školskej ulici v Čadci. Škola poskytuje
základné umelecké vzdelanie žiakom, študentom a  dospelým v  hudobnom, výtvarnom,
tanečnom a literárno-dramatickom odbore.

O tom, že ZUŠ Jozefa Potočára zastáva miesto v povedomí širokej verejnosti, svedčí záujem detí
a  mládeže o  štúdium na našej škole. Poskytuje základné umelecké vzdelanie aj deťom a  mládeži
priľahlých obcí v priestoroch ZŠ Raková, ZŠ Zákopčie, ZŠ Svrčinovec. Literárno-dramatický odbor, tanečný a hudobný
odbor využívajú aj priestory Domu kultúry v Čadci.

Kolektív školy má 59 učiteľov, z toho 33 pracuje na plný úväzok. Podmienky k pedagogickej práci zabezpe čuje 
6 nepedagogických zamestnancov a vedenie školy – Mgr. Peter Bytčanek, riaditeľ a zástupkyne riaditeľa Mgr. Alena
Gavlasová, DiS. art. a Mgr. Juliana Weglorzová, DiS. art. K 15. 9. 2016 školu navšte vuje 888 žiakov, z toho v hudobnom
odbore 493, v literárno–dramatickom 104, v tanečnom 43 a vo výtvar nom 248 žiakov. 

Zriaďovateľom školy je mesto Čadca. 

VýtVarný

Základná umelecká škola JoZefa Potočára čadca

60 ROKOV umeleckého školstva v čadci
1956–2016

tanečný





Príhovor primátora
mesta Čadca

Vážení pedagógovia, milí mladí priatelia, priaznivci umenia,

som rád, že vás môžem pozdraviť a zablahoželať vám a vašej škole k výni -
močnému jubileu. 60 rokov je pre inštitúciu krásny a záslužný vek. A ak je to
inštitúcia vzdelávacia – rozvíjajúca duchovný a estetický rozmer detí a mládeže,
ak napomáha a usmerňuje ich talent – je o to významnejšia a oboha cu júcejšia. 

Vaša škola sa zrodila 1. júna 1956, vznikla na základe potrieb a presvedčenia
spoločnosti i skvelých pedagógov, ktorí v Čadci stáli pri zrode základného
umeleckého školstva. Začiatky neboli ľahké. Nedostatok priestorov či
potrebných pomôcok nahrádzal veľký entuziazmus a chuť pracovať s deťmi
a rozvíjať ich talent v oblasti hudby a výtvarného umenia. Neskôr aj umenia
dramatického a tanečného.

Základné umelecké školstvo má v našom meste bohatú tradíciu, tvorili ho
vynikajúci pedagógovia a umelci, veľké osobnosti, ktoré vychovali mnohých
svojich nasledovníkov.

Dnes prechádza vašimi bránami takmer 900 detí. Rastú z  nich budúci
hudobníci, výtvarníci, tanečníci, divadelníci, moderátori, rastú z nich ľudia,
ktorí budú mať zmysel pre kultúru, umenie, estetiku a krásu. A všetko, čo
dostali od svojich pedagógov do daru, všetko, čo sa naučili, budú odovzdávať
ďalej svojim deťom a svojmu okoliu. Budú ho kultivovať a obohacovať tak, ako
ste ich život obohatili vy, ich pedagógovia. Váš vplyv na mladé generácie je
veľmi veľký. Nerozvíjate len ich talent a pevnú vôľu niečo dosiahnuť, ste aj ich
vychovávateľmi a  častokrát aj dobrými a  chápavými priateľmi a  tútormi.
Umelecká duša – a aj tá detská – je totiž nesmierne citlivá a treba s ňou narábať
nanajvýš opatrne, ohľaduplne a s veľkou láskou a porozumením.

Chcem vám, vážení pedagógovia, úprimne poďakovať za vašu krásnu
a náročnú prácu, za vaše dlhoročné pôsobenie na tejto škole, za jej rozvoj, za
vašu vernosť. Nielen tejto škole, ale aj nášmu mestu. Ďakujem vám aj za
prípravu a  pomoc pri realizácii mnohých krásnych podujatí, koncertov,
divadelných predstavení a výstav, ktoré už desiatky rokov s veľkým zanietením
pripravujete na pôde Čadce a obohacujete tak jej kultúrny a  spoločenský
rozmer.

Sme na vás hrdí, ste súčasťou jedinečnej histórie i súčasnosti nášho mesta,
máte v nich nezastupiteľné miesto. Pevne verím, že tomu tak bude aj naďalej. 

Prajem vám do ďalších rokov veľa úspechov, vytrvalosti a tvorivého elánu
pri práci a vašim žiakom prajem nadšenie pre umenie a túžbu po krásnom
a tvorivom živote.

Ing. Milan Gura
primátor Čadce

Príhovor 
riaditeľa školy

Do ďalších rokov vitalitu, nadšenie a záplavu pozitivizmu...

Vážim si skutočnosť, že som dostal dôveru pedagógov našej Základnej umelec -
kej školy Jozefa Potočára v Čadci, aby som na úvod publikácie k 60. výročiu
umeleckého školstva v  Čadci poodhalil pohnútky, prečo označujeme naše
povolanie krásnym.

Žijeme v dobe mediálneho tlaku, ktorý veľakrát neposkytuje reálny obraz
života. Elektronické médiá znamenajú prevrat v oblasti šírenia aj umeleckých
diel a prinášajú nové možnosti, ktoré ovplyvňujú profesionálne, ale aj nepro -
fesionálne umenie a všetky s tým súvisiace činnosti. Nové technológie ponúkajú
veľa informácií, ale neupozorňujú na ich vhodnosť pre nedospelých prijíma -
teľov. Rôznymi výchovnými činnosťami, popri umeleckom vzdelávaní, odhaľuje
základná umelecká škola masmediálne nástrahy a ovplyvňuje vytváranie
životných hodnôt detí a mládeže. Myslím, že nárast záujmu o našu ZUŠ za
ostatné desaťročie skoro o  300 žiakov svedčí o tom, že dokážeme prispieť
k  eliminácii nevhodného mediálneho a  technologického tlaku na tých
najzraniteľnejších a rodičia nám dôverujú. A to je to krásne na našom povolaní
– dôvera.

Rozprávať sa, vysvetľovať a nechať tvoriť. To je naše spoločné pedagogické
krédo v škole. Každé dieťa je prirodzene tvorivé a pokiaľ má vytvorené vhodné
sociálne a výchovné podmienky, dokáže tvorivosť rozvíjať. Rozvoj tvorivých
schopností sa spája s emocionalitou, ktorá vedie k pozornosti a úcte k iným i k
sebe samému, vedie k vnútornému citovému prežívaniu. Emocionalita a tvorivé
schopnosti žiaka sa rozvíjajú a zdokonaľujú iba v rámci dôkladne pripraveného
a plánovaného riadenia edukácie, v našom prípade, umeleckých aktivít učiteľom.
Práca učiteľa v ZUŠ si vyžaduje zanietený, často i osobitý pedagogický prístup
s využívaním nielen tradičných, ale i  inovatívnych postupov a metód, úzko
spojený s individuálnym a osobnostným rastom umeleckého pedagóga. Som
hrdý na svojich kolegov, ktorí sa nebáli pustiť do ďalšieho vzdelávania sa, a po
pár rokoch s radosťou konštatujem, že niet v našom kolektíve pedagóga, ktorý
by neabsolvoval ďalšie vzdelávanie akreditované Ministerstvom školstva SR.

V mene kolegov mi dovoľte poďakovať za podporu zriaďovateľovi školy,
ktorým je Mesto Čadca, ktorého predstavitelia a zamestnanci vytvárajú veľmi
dobré podmienky pre rozvoj umeleckého školstva v meste Čadca. Vážim si
všetkých, ktorí sú nám nápomocní pri skvalitňovaní podmienok pre žiakov
našej školy. Úprimne ďakujem členom Rady školy, rodičom žiakov, kolegom 
a ich rodinným príslušníkom, nepedagogickým zamestnancom, žiakom, Jurajovi
Potočárovi a všetkým sponzorom, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu jubilea
našej školy.

Mgr. Peter Bytčanek
riaditeľ školy
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Profil školy
V našej škole žiakom vytvárame podmienky pre rozvoj ich daností, sprostredkujeme im možnosť
zažiť úspech, podporujeme všestrannú spoločenskú komunikáciu. V súlade s individuálnymi
dispozíciami a vekovými zvláštnosťami žiakov rozvíjame tvorivý potenciál každého z nich. Naším
cieľom je vychovať osobnosť s kladným vzťahom k umeniu, schopnú sa aktívne, tvorivo 
a samostatne prejaviť. 

Náš školský vzdelávací program je nastavený na realizáciu v bezpečnom, príjemnom 
a estetickom prostredí, v atmosfére rešpektujúcej individualitu každého žiaka, vzájomnú úctu,
dôveru a partnerstvo učiteľov, žiakov a rodičov. Naša škola je miestom aktívneho a radostného
poznávania. Popri ďalšom vzdelávaní v umeleckých predmetoch poskytujeme alternatívu využitia
voľného času detí a mládeže z akéhokoľvek rodinného prostredia.

Cieľom našej školy je zužitkovať danosti žiakov podľa ich kvantity a kvality tak, aby žiak po
absolvovaní bol pripravený podľa jeho želania na:
 úspešné pokračovanie na strednej príp. vysokej škole umeleckého alebo pedagogického smeru;
 aktívnu prácu v súboroch záujmovej umeleckej činnosti v mieste svojho ďalšieho pôsobenia;
 zdokonaľovanie umeleckých zručností pre svoj ďalší osobnostný rast.

História umeleckého školstva 
v meste Čadca
Začiatky

Rok 1955 bol v dejinách umeleckého školstva v meste Čadca historickým medzníkom.
Krajský národný výbor v Žiline 15. októbra 1955 rozhodol zriadiť pobočku Hudobnej školy
v Žiline, ako prví vyučujúci tu pôsobili Karol Hanousek a Vlasta Zapletalová (Šoukalová).

Táto pobočka mala 54 žiakov. 1. júna 1956 oznámil KNV odbor kultúry v Žiline zriadenie prvej
samostatnej Hudobnej školy v Čadci v budove Hospodárskej školy v Čadci. Pod vedením riaditeľky
Vlasty Šoukalovej (klavír) vyučujú Helena Černotová (klavír) a Zdislav Gamrot (akordeón) 52
žiakov. Po peripetiách s umiestnením školy výučba začína v nevyhovujúcich priestoroch v bývalom
pohostinstve. Napriek tomu 1. júna 1957 sa konal prvý hudobný večierok.

V roku 1957 sa škola presťahovala do priestorov bývalej knižnice. Štvorčlenný kolektív učiteľov
V. Šoukalová, H. Černotová, Z. Gamrot a novonastúpený učiteľ huslí Jaroslav Stráňavský vyvinul
enormné úsilie pri presadzovaní opodstatnenosti Hudobnej školy v Čadci. Ich zanietenosť pre
prácu s 87 deťmi prinieslo ovocie na poli hudobnej kultúry v Čadci. Počet žiakov v školskom roku
1958/59 narastá na 116 a škola aj kvôli pedagogickým skúsenostiam nadväzuje družbu s Hudobnou
školou v Českom Těšíne.

Pedagogický zbor v školskom roku 2016/2017. Pedagogický zbor v roku 1959/1960.
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Učiteľský kolektív v roku 1967: J. Stráňavský, V. Šoukalová, Z. Gamrot, O. Ďuranová, R. Birtus, V. Hrivíková

V roku 1959 do radov učiteľov pribudol Rudolf Birtus (akordeón). Škola sa premiestnila do
priestorov na Palárikovej ulici (bývalé pohostinstvo „U Mariaka“), navštevovalo ju už 155 žiakov.
V školskom roku 1960/61 už pod vedením riaditeľa Jaroslava Stráňavského je v škole založená
ľudová hudba. Žiaci s piatimi učiteľmi uskutočňujú verejné koncerty. Tradícia zájazdov do divadla
v Ostrave motivuje žiakov k štúdiu nástroja, čo sa odzrkadlilo i na postupe dvoch žiakov do
krajského kola súťaže tvorivosti mládeže.

Tradičné večery hudby, družba s HŠ v Českom Těšíne, súťaže tvorivosti mládeže, ľudová hudba,
výchovné koncerty a ďalšie aktivity pokračovali od roku 1961 v štátom reorganizovanej škole pod
názvom Ľudová škola umenia. Záujem rodičov bol tak veľký, že do prípravného ročníka škola
musela urobiť z uchádzačov výber na základe talentových skúšok. Škola s počtom žiakov 192
bojuje o ďalšie priestory, aby mohla vyhovieť desiatkam sklamaných talentovaných detí, ktoré majú
záujem o štúdium hudby. Počet žiakov rastie na 216 a tak v roku 1962 nastupuje učiteľka klavíra
Katarína Filová a učiteľ hudobnej náuky a akordeónu Eduard Čech. V roku 1963 sa ĽŠU rozšírila
o výtvarný odbor (ak. mal. František Jurišta), tiež začal pracovať tanečný súbor (Oľga Ďuranová)
a bola otvorená detašovaná trieda v Turzovke (Viera Hrivíková). Učitelia neváhajú obetovať čas 
a úsilie na organizovanie zájazdov do divadiel v Ostrave a Bratislave. Deti i rodičia sú vďační.

Svoju prácu prezentuje škola v dychovom a harmonikovom súbore, v škole pracuje cimbalová
hudba. Jeden z prvých veľkých úspechov zaznamenáva škola v krajskej súťaži ĽŠU v roku 1965,
kde zo štyroch žiakov našej školy si P. Helienek odniesol cenu za 2. miesto. 

V školskom roku 1965/66 prichádzajú učitelia J. Cicko, E. Hudecová a V. Didi (detašovaná
trieda Turzovka). Napriek umiestneniu školy v nedôstojných priestoroch z ich tvorivej práce
vyrastajú žiaci, ktorí boli (podľa školskej kroniky) ako prví absolventi prijatí na konzervatóriá

(Valková, Nemčoková, Cholujová, Helienek). Žiaľ, výtvarný odbor musel byť z priestorových
dôvodov uzatvorený. V 1967 roku prichádza učiteľ huslí a trúbky Bohuslav Mindek, s ktorým je
spojený vznik školskej dychovky. Naďalej pracuje akordeónový súbor (J. Stráňavský). Z učiteľov
utvorená cimbalová hudba je prínosom i pre Folklórny súbor Kysučan, s ktorým sa zúčastnili
zahraničných zájazdov do Bulharska a Rakúska.

Učiteľský kolektív (O. Bezačinská, R. Birtus, Z. Gamrot, A. Jurkovičová, B. Mindek, 
J. Stráňav ský, V. Šoukalová, E. Šutáková) po rokoch priestorovej improvizácie a peripetiách na
príslušných úradoch konečne dostáva v roku 1967 4 triedy v ZDŠ u Hluška a 11. novembra 1968
celú budovu, v ktorej má každý učiteľ konečne svoj „kút“. Školské roky 1968/69 a 1969/70 sú plné
zmien spoločenských i personálnych. Do detašovanej triedy v Turzovke nastupuje Rudolf Hrtús
(klarinet, akordeón), Oľga Bezačinská odchádza na post riaditeľky ĽŠU v Krásne nad Kysucou, vo
vedení ĽŠU v Čadci J. Stráňavského vystriedala V. Šoukalová a odchádza R. Birtus. Akoby sa škola
mala od základu prebudovať a začať písať novodobú históriu.

Z prvej kroniky školy. Tablo vytvorené pri príležitosti 1. večierka hudobnej školy.
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Žiak ĽŠU v Čadci Peter Helienek získal 
2. miesto v súťaži v Českom Těšíne, 1965.

Riaditeľka školy Vlasta Šoukalová. Učiteľský kolektív v 70. rokoch.

Pán učiteľ Zdislav Gamrot. Pani učiteľka Oľga Nemčoková-Hollmannová. Dychová hudba pod vedením
pána učiteľa Mindeka.

Vystúpenie žiakov dychového oddelenia pána
učiteľa Golisa pred domom kultúry.

70. roky

Začiatkom sedemdesiatych rokov zaznamenáva škola nebývalý rozvoj, zlepšuje sa materiálne
vybavenie školy i pracovné prostredie, prichádzajú noví učitelia, Š. Ladovský (dychové oddelenie),
Jozef Jasenovský (hudobná náuka, akordeón, kontrabas) a sú medzi nimi aj bývalé absolventky
školy Zlatica Cholujová (klavír), Oľga Nemčoková (akordeón) a Magda Zagrapanová (husle),
ktoré najprv v roku 1970 ako externistky popri štúdiu a v roku 1972 ako čerstvé absolventky
konzervatória spolu s Arpádom Hollmannom (klavír) dopĺňajú skúsený pedagogický kolektív.
Klavírne oddelenie postupne doplnili učitelia D. Tvarožková, M. Langer, A. Kopásková a posun
vo výchove spevákov nastal príchodom kvalifikovaných učiteľov spevu P. Markecha a V. Cypri -
chovej (Sojčákovej). Po prvýkrát sa žiačka školy zúčastnila Duškovej súťaže v Prahe a obsadila
11. miesto medzi žiakmi z celého Československa. 

Opätovne je otvorený výtvarný odbor (1973), ktorý vedie Daniela Mládenková a dosahuje so
žiakmi celoslovenské ocenenia (J. Czán, D. Brízgalová). Koncom sedemdesiatych rokov dokonca

prináša ocenenia z medzinárodnej výstavy v Poľsku. Po odčlenení detašovanej triedy v Turzovke
na samostatnú hudobnú školu (J. Jasenovský prechádza z Čadce a stáva sa riaditeľom, 1973) sa
buduje detašovaná trieda v Skalitom (1976), ktorá sa v roku 1977 osamostatňuje.

Dobudováva sa dychové oddelenie (E. König, J. Golis, E. Mitošinka, D. Turská), čo prináša
úspech a prvýkrát v dejinách školy žiačky Eva Dušalová a Jana Chabrečková s Beethovenovým
Koncertom pre dve flauty pod vedením E. Königa získavajú 1. miesto v krajskej súťaži a 2. miesto
v celoštátnej súťaži 1979 v hre na dychové nástroje. Úspechy pokračovali v nasledujúcom roku
ziskom dvoch druhých miest klarinetového tria a zmiešaného dychového kvarteta. Školská
dychovka sa po krátkom útlme rozrastá a je spestrením všetkých podujatí školy v meste hlavne 
v druhej polovici sedemdesiatych rokov, kedy je vedúcim dychového oddelenia Jozef Golis.

Tradícia sláčikov úspešne pokračuje. B. Mindek vedie početný sláčikový súbor a vychováva
takých žiakov, akými sú bratia Pohančeníkovci, z ktorých Anton je prvým absolventom ĽŠU v Čadci,
ktorý po absolvovaní konzervatória pokračuje ďalej na Akadémii múzických umení v Bratislave. 
V súťažiach a na festivaloch úspešne reprezentujú školu aj ďalší huslisti. Spomenúť treba žiačku
M. Michalinovú z triedy M. Zagrapanovej s tretím miestom v krajskej súťaži Melódií priateľstva ‘79.
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80. roky

Držiteľka Krajského uznania ku Dňu učiteľov v roku 1979 riaditeľka Vlasta Šoukalová začína
osemdesiate roky v škole so 14 učiteľmi a 266 žiakmi v hudobnom odbore a 130 žiakmi vo
výtvarnom odbore. Nepodarilo sa nájsť tanečného pedagóga, a tak sa tanečný odbor po ročnom
pôsobení s 54 žiakmi a učiteľkou Stanislavou Hanesovou rozpadol odchodom učiteľky. Vyučovať
sa začína podľa novej koncepcie, prijímajú sa deti mladšieho veku, čo si vyžaduje dobrú spoluprácu
s materskými školami. Od 1. septembra 1981 zrušená samostatná škola v Skalitom sa stáva opäť
pobočkou ĽŠU v Čadci a jej vedením je poverená Milada Melnikovová. 

V roku 1982 sa škola stáva školou so všetkými odbormi. Popri hudobnom a výtvarnom sa
otvárajú literárno–dramatický odbor so 42 žiakmi z iniciatívy výtvarníčky Jany Čechovej, ktorého
vedúcou sa neskôr stáva Eva Mokrá (Matysová) a tanečný odbor s 26 žiakmi pod vedením Zuzany
Laskovej. Škola zaznamenáva i v týchto odboroch prvé veľké úspechy. Bábkové divadlo „Zlatá

Jana Čechová a jej bábkové divadlo „Zlatá rybka“, 1984.

Jana Čechová na vernisáži prác výtvarného
odboru.

Z vernisáže prác výtvarného odboru.

Učitelia Milada Melnikovová 
a Arpád Hollmann.

Pán učiteľ Ľubomír Marčan 
a jeho dychová hudba.

Ondrej Priehoda s pani
učiteľkou Kristínou Pyszkovou.

Kolektív učiteľov v polovici 80. rokov: Jozef Jasenkovský, Milan Oravec, Arpád Hollmann,
Engelbert König, Ľubomír Marčan, Zlatica Musálková, za klavírom Viera Sojčáková, 
Milada Melnikovová a Eva Balúchová.
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rybka“ výtvarníčky Jany Čechovej v podobe 1. miesta v celoslovenskej súťaži 1984 s postupom na
celoštátnu a medzinárodnú súťaž predstavuje ĽŠU v Čadci ako modernú školu s tvorivými
prístupmi a príkladnou spoluprácou všetkých odborov. Pedagogický kolektív sa stabilizuje
príchodom mladých ambicióznych učiteľov, medzi ktorými sú i bývalí absolventi školy. Priestorové
problémy rieši škola vyučovaním v ZŠ Žarec, ZŠ Revolučná ul. a v Dome kultúry P. Jilemnického
v Čadci. Úspechy školy vo všetkých odboroch na súťažiach a prehliadkach odzrkadľujú
kvalifikovanú prácu učiteľov a talent detí z Čadce a okolia. Výpočet diplomov, čestných uznaní 
a cien je dlhosiahly. Pod tlakom týchto výsledkov v roku 1985 dostáva škola do užívania priestory
bývalej Správy bytov v Čadci u Hluška, neďaleko od hlavnej budovy. Sedem miestností rieši
priestory výtvarného a hudobného odboru.

Oslavy tridsiateho výročia založenia školy v roku 1986 sa niesli v znamení organizovania
koncertov a spoločných výstav žiakov a učiteľov s družobnou Hudobnou školou Třinec. K 15.
septembru 1986 pracuje v škole 30 interných a 8 externých učiteľov s 538 žiakmi. V hudobnom
327, vo výtvarnom 176, v literárno–dramatickom 20 a v tanečnom 15 žiakov. Žiaľ, koniec tohto
jubilejného roka bol poznačený smutnou udalosťou, kedy po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 54

rokov kolektív navždy opustila riaditeľka Vlasta Šoukalová-Zapletalová, ktorá učila v škole od jej
založenia. Do funkcie riaditeľa školy je v roku 1987 menovaný vtedajší jej zástupca Arpád
Hollmann. Škola sa rozrastá o žiakov i podujatia, zakladá sa tradícia kultúrno–poznávacích výletov
pre žiakov po celej republike, učitelia i žiaci aktívne účinkujú v súboroch záujmovej činnosti. Spolu
s množstvom výchovných koncertov pre MŠ, tradíciou vianočných koncertov, pravidelným
obsadzovaním súťaží a festivalov je to prezentácia školy, ktorá sa odráža v rastúcom záujme 
o štúdium v ĽŠU. Škola začína využívať priestory Malej scény Palárikovho domu pre tanečný odbor
a ďalšie dve triedy hudobného odboru v hornej budove. Koncepcia výchovných koncertov pod
názvom Spievanky na pôde Malej scény Palárikovho domu v Čadci patrila v tomto období 
k nezabudnuteľným. Smerovala nielen k deťom, ale bola aj návodom pre učiteľky materských škôl
z Čadce, Svrčinovca, Čierneho, Rakovej ako zaujať našich najmladších umením. Osemdesiate roky
končili hekticky nerealizovaním už pripravených projektov prístavby školy a vystriedaním sa dvoch
nových riaditeľov v priebehu dvoch rokov – Štefan Bohunický – 1. polrok 1988/89 a Ladislav
Kopecký – od 1. 4. 1989 a 1989/90. Tiež náhly odchod Milady Melnikovovej vo veku 40 rokov
zasiahol chod školy.

25. výročie školy s riaditeľkou Vlastou Šoukalovou. Spevácka skupina Iriny Školníkovej, vystúpenie v roku 1988.

Výtvarný odbor, 80. roky. Učiteľský kolektív v 80. rokoch.Píšťalková hudba pána učiteľa Marčana. Pani učiteľka Irina Školníková s Martinom Kubišom.16 17



90. roky

Od roku 1990 ľudové školy umenia prechádzajú na Slovensku výraznými organizačnými zmenami.
Mení sa názov na základné umelecké školy (ZUŠ). V septembri 1990 vzniká II. Základná umelecká
škola v Čadci so sídlom v budove bývalého OPBH, do ktorej prechádzajú učiť niektorí učitelia
pôvodnej školy. Základná umelecká škola I je dôstojným pokračovateľom práce prvých
priekopníkov umeleckého školstva v Čadci z päťdesiatych rokov, k 15. septembru má 395 žiakov
vo všetkých odboroch. Vyučuje v pôvodnej budove ĽŠU a v pobočkách v Rakovej, Svrčinovci a v
Skalitom. Učiteľský kolektív pozostáva zo 14 interných a 11 externých pedagógov, riaditeľom ZUŠ I
je menovaný Arpád Hollmann, zástupkyňou riaditeľa Gabriela Stehurová. 

Po novembri 1989 sa otvárajú brány novým možnostiam, chod školy sa intenzívne prispôsobuje
nadšeniu z nových príležitostí pre budovanie aktivít žiakov a materiálne vybavenie školy.
Zintenzívňuje sa práca so žiakmi v komorných hrách a súboroch hudobného odboru a v spolupráci
s LDO, VO i TO pedagógovia úspešne pripravujú verejné prezentácie školy. Ľudová hudba založená
J. Stráňavským v roku 1988 dosahuje vynikajúce výsledky, pod vedením Gabriely Stehurovej
spoluúčinkuje s tanečným odborom a rôznymi folklórnymi kolektívmi v regióne, vydáva kvalitný
propagačný buletin pod názvom Detská ľudová hudba Kozlubek, je pravidelným účastníkom
folklórnych podujatí na Slovensku i v zahraničí. Spolupracuje s výbornou píšťaľkovou muzikou
učiteľa Ľubomíra Marčana, ktorá v jedinečnom zložení píšťaliek–koncoviek a dvojačky nadchýna
publikum. Spomenúť treba historicky jedinečné vystúpenia Kozlubku na prvom Podroháčskom
stretnutí ľudových hudieb v Habovke, ktoré pod názvom Staré nôty mladých strún pripravil Ing.
arch. Viliam Gruska, uznávaná kapacita folkórneho hnutia na Slovensku a prvý zájazd s FS
Kysučan do švajčiarskeho Schaffhausenu.

Ďalšia generácia ĽH Kozlubek, 1996.Ľudová hudba Kozlubek a spevácky zbor,
koledovanie v Kostole sv. Bartolomeja v Čadci.

1993, ĽH Kozlubek: Jeho členmi boli Braňo Lariš, Ondrej Priehoda,
Martin Rebroš, Martin Kubiš, Celestín Stehura, Peter Kondek.

Speváčka ľudových piesní Helena Zahradníková,
Jaroslav Stráňavský a Dominika Krupíková.

Kozlubkári pani učiteľky Gabriely Stehurovej.
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Ďalším pozastaveniahodným počinom je založenie speváckeho zboru Debut Irinou Školní -
kovou. Malých poslucháčov na výchovných koncertoch zaujalo toto teleso nielen speváckymi
výkonmi, ale i pohybovým prejavom a výtvarným stvárnením kostýmov. Jeho umenie dokázal
zužitkovať aj kolega Stanislav Cyprich ml. v programoch Fan playback show, ktoré pripravoval
pre popularizáciu štúdia v ZUŠ I so svojím Fan klubom a neskôr založil i vlastný zbor. 
O profesionálnej úrovni týchto podujatí svedčí i účasť osobností kultúrneho diania na Slovensku
Vaša Patejdla, Rasťa Piška, F. Ayisiho, alebo Dana Junasa. 

Populárne Spievanky pokračujú v cykle štyroch ročných období. Neodmysliteľnou súčasťou
podujatí školy sú stovky výtvarných prezentácií, divadelných predstavení, koncerty školskej
dychovej hudby Adama Ševčíka a alternatívnej rockovej kapely Jula Fujáka. Ten dokázal na
festivale v Nemecku, že rocková hudba ladí s tónmi ľudovej hudby v podaní našich žiakov, čo
ocenilo aj medzinárodné publikum. Tieto a ďalšie aktivity svedčia o širokom diapazóne činností 
v škole, sú odrazom kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, zanietenosti vedenia a tvorivého
úsilia pedagógov. Rastúci záujem masmédií o dianie školy je pochopiteľný, a tak vznikajú relácie
Slovenskej televízie, Slovenského rozhlasu a desiatky profilových článkov v slovenskej i v
zahraničnej tlači.

V tomto období odchádza do dôchodku nezabudnuteľný Zdislav Gamrot, jeden z prvých
učiteľov školy a po ňom huslista, amatérsky výtvarník a výrobca ľudových hudobných nástrojov
Jaroslav Stráňavský, ktorý v škole pôsobil po jej založení ako učiteľ a do roku 1970 aj ako riaditeľ.

Škola sa teší prísľubu nových priestorov na Palárikovej ulici (symbolické je, že presne oproti
miestu, kde v šesťdesiatych rokoch škola pôsobila). Žiaľ, tento prísľub sa nestal skutočnosťou.

Výsledky žiakov boli veľakrát prezentované na benefičných podujatiach organizovaných pre
handicapované deti i dospelých (Koncert pre Veroniku, koncerty na Konto nádeje...), škola si
dokázala svojimi výsledkami získať záujem profesionálnych umelcov – husľového virtuóza Petra
Michalicu, Jána Vladimíra Michalku, svetového organistu, národného umelca Jozefa Kronera,
Jozefa Šimonoviča, Ing. arch. Viliama Grusku, Jara Filipa či Milana Markoviča v podobe spoločných
koncertov a stretnutí.

Významnou bodkou za úspešnými rokmi prvej polovice deväťdesiatych rokov je vystúpenie
Tria lesných rohov Ľubomíra Marčana, ktoré malo česť privítať zvukmi fanfár amerického
astronau ta E. A. Cernana pri návšteve rodiska svojich predkov na Kysuciach. Školská kronika sa
pýši originálnym autogramom tohto astronauta Apolla 17 – Kysučana na Mesiaci, ktorý ho rád,
podľa jeho slov, pri tejto príležitosti venoval škole.

Stano Cyprich ml., sestry Janka Bégerová (Sojčáková) 
a  Michaela Sojčáková.

Učitelia výtvarného odboru: Peter Takáč, Danka Šimuláková 
a Jaroslava Gajdičiarová.

Úspešná pôvodná divadelná hra „Malá bosorka“.

Irina Školníková, Ľubomír Marčan a Ján Kužma.
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Na prelome tisícročí

Koncom 90. rokov a po roku 2000 je umelecké školstvo poznačené spoločenskými zmenami 
i zmenami vo filozofii a poslaní školstva na Slovensku. Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania
v Slovenskej republike, projekt Milénium, predpokladá vychovať človeka tvorivého, u ktorého sa
spája estetické cítenie s vytrvalosťou, rozumom, citom a fantáziou. V zmysle koncepcie sa život
školy zintenzívňuje v prezentáciách individualít i žiackych kolektívov na verejnosti, na súťažiach,
prehliadkach, festivaloch v spolupráci s ďalšími inštitúciami v meste. Na jednej strane je poslaním
školy výchova individualít pre ďalšie štúdium na školách s umeleckým zameraním, na strane
druhej príprava na zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže v kolektívoch záujmovej
umeleckej činnosti ako prevencia pred nežiadúcimi vplyvmi zasahujúcimi do života mladých ľudí. 

Začína sa spolupráca s Kysuckým komorným orchestrom v Čadci založeným v roku 1995
Kysuckým kultúrnym centrom s riaditeľom Julom Fujákom (1995–1996) a Petrom Bytčankom
(od 1996). Jeho členmi sú učitelia, absolventi a žiaci oboch čadčianskych ZUŠ s dirigentom
Karolom Kevickým a koncertmajstrom Antonom Pohančeníkom. Žiaci hudobného odboru majú
ďalšiu možnosť použiť získané poznatky zo štúdia v základnej umeleckej škole v praxi už nielen
na poli folklórnom, ale i v interpretáciii diel arteficiálnej hudby. 

Rodí sa nová tradícia kontinuálneho pokračovania aktívneho muzicírovania žiakov i po skončení
štúdia v ZUŠ a možnosť pre učiteľov prezentovať sa pred návštevníkmi koncertov orchestra. Okrem
kolektívneho výkonu sa prezentujú sa individuálne výkony žiakov a učiteľov školy. Na koncertoch
s orchestrom zaznievajú tóny majstrov svetovej hudby v podaní sólistov žiakov (A. Marec) i učiteľov
(J. Kužma, I. Strumienský). Žiaci speváckeho oddelenia ako členovia zboru i sólovo (A. Bollová)
zúročujú prácu pedagó gov školy v Detskom speváckom zbore Kysuca pri MsKS v Čadci. Deje sa to
pod taktovkou bývalého učiteľa školy, profesionála v oblasti vedenia zborového spevu 
a v súčasnosti rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici prof. Vojtecha Didiho.

Úspešná Ľudová hudba Kozlubek si razí vlastnú cestu na folklórny piedestál a po 1. mieste na
medzinárodnej súťaži Interfórum talentov Bratislava 1996 sa jeho členovia stávajú posilou pre
Detský folklórny súbor Kelčovan i Folklórny súbor Kysučan pri MsKS v Čadci. Vedúci týchto
súborov Pavol a Amália Kužmovci (DFS Kelčovan), Pavol Pánis, Jozef Vrábel a Ladislav Kopecký
(FS Kysučan) s podporou riaditeľa MsKS Miroslava Ďuricu ako skúsení dlhoroční pedagógovia
vytvárajú priestor a podmienky na ich účinkovanie. Kozlubek s vedúcou G. Stehurovou rozdáva
radosť z hudby po celom svete od Izraela cez Francúzsko až po Mexiko. Na Slovensku má možnosť
prezentovať svoje umenie i na profesionálnej scéne Štátneho komorného orchestra v Dome umenia
Fatra v Žiline pre deti v pravidelnom nedeľ nom matiné.

Vo výchove žiakov oddelenia dychových nástrojov nastáva výrazný posun, úspešne začína
účinkovať saxofónový súbor tanečnej a džezovej hudby (A. Ševčík) a rôzne zoskupenia žiakov
interpretujúcich populárnu hudbu (J. Fuják, J. Kužma, L. Malík). Žiadne z kultúrnych podujatí 
v meste sa nezaobíde bez interpretácie piesní žiakov z triedy Juliany Weglorzovej. 

Vo veku 47 rokov náhle skonal pán učiteľ Ľubomír Marčan a triedu prevzal po ňom jeho
talentovaný žiak Miloš Mariak. Úroveň Speváckej súťaže Slávik Slovenska a jej okresné kolá sa
udržali po zániku okresného metodického centra na vysokej úrovni vďaka obetavosti pedagógov
speváckeho oddelenia (Viera Sojčáková, Antónia Gráfová, Slavomíra Kováčiková, Alena
Gavlasová a Jana Sojčáková). I tradičné odovzdávanie Jánskeho plakety darcom krvi v okrese je
nemysliteľné usporiadať bez tohto oddelenia (Viera a Jana Sojčákové). Prierez prácou školy si
mohli vypočuť poslucháči Slovenského rozhlasu v relácii Zlatý kľúčik, ktorú pripravil pedagóg 
a hudobný skladateľ prof. Belo Félix.

Spolupráca hudobných zoskupení s literárno-dramatickým odborom a netradičná invencia Evy
Matysovej prechádza kontinuálne do interesantných scenárov pre Detský divadelný súbor Eva. 
V spolupráci s hudobnými myšlienkami Aleny Gavlasovej, s realizáciou pohybových kreácií
Dagmar Štekláčovej a neskôr i Olgy Šimáškovej a výtvarným spracovaním Jany Čechovej
postupne krok za krokom prechádza literárno-dramatický odbor k celoslovenským divadelným

Ľudová škola umenia v 90. rokoch.

Adam Ševčík a klarinetové kvarteto. Učiteľ Pavol Kulla.
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úspechom. Tradícia úspešných tvorivých rokov 1982 (Čo by bolo, keby bolo), 1983 (Zlatá deva),
1984 (Jánošík po našom), 1986 (Malý princ), 1987 (Mačkin dom), 1988 (Veronika – 1. miesto 
v celoslovenskej súťaži a účasť na medzinárodnom festivale v Nemecku a Holandsku) nestráca
kontinuitu ani v tomto desaťročí. Od roku 1997, kedy 40-členný kolektív divadelníkov, hudobníkov
a tanečníkov dostal dôveru od organizátorov slávnostne zahájiť svetovú paraolympiádu v Bratislave,
naštudoval a realizoval odbor také úspešné projekty, akými boli Klauniády a Mikulášske parády,
Vďaka Vám, učitelia a autorské hry Harlekýn, Malá Bosorka, Julinka, Vrece plné klaunov, Čo nám
v lese ladí, Báthoryčka (sólo výstup J. Holeščáková).

K úspešnosti súborov hudobných, divadelných a tanečných treba prirátať úspechy žiakov 
a učiteľov výtvarného odboru, medzi ktoré neodškriepiteľne patrí Cena Ministerstva školstva
Slovenskej republiky v roku 1997 na IV. ročníku bienále výtvarných alternatív a 175 zvláštnych
ocenení pre jednotlivé práce žiakov. Následná prezentačná výstava prác pôsobí veľmi originálne
a predstavuje súhrn rozmanitých výtvarných techník, ktorými sa kolektív pedagógov – výtvarníkov
(D. Šimuláková, J. Gajdičiarová, P. Takáč, H. Hollmannová) snaží viesť deti a ich prácu tak, aby
nestrácali komunikatívny charakter a zachovali si osobitý ráz a rukopis školy. Spolu so základmi
fotografie (V. Adámek) žiacke práce prinášajú pravidelné ocenenia z výstav detskej výtvarnej
tvorby na Slovensku i v zahraničí a sú jasnou vizitkou odboru. Svoje miesto v spoločenskom dianí
v meste má Štúdio výtvarníkov amatérov v spolupráci s Kysuckým osvetovým strediskom v Čadci,
ktorého lektormi sú pedagógovia školy. Medzi nimi je i kolega Stanislav Sýkora, absolvent štúdia
architektúry s prestížnym ocenením Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení
Cenou prof. Jozefa Lacka 2000 za najlepšiu diplomovú prácu v roku 1999/2000.

Vo výpočte histórie školy nesmieme zabudnúť na vystúpenia a koncerty úspešných
absolventov novej generácie ZUŠ:

 huslista a violista Branislav Lariš (z triedy Gabriely Stehurovej), pedagóg Univerzity Palackého
v Olomouci, nezabudnuteľný primáš prvej generácie Ľudovej hudby Kozlubek

 gitarista Adam Marec(z triedy Jána Kužmu), laureát medzinárodných súťaží v Slovenskej 
a Českej republike, v Poľsku a Veľkej Británii, absolvent a dnes už pedagóg Akadémie umení 
v Banskej Bystrici a štipendista gitarového štúdia v Taliansku a Francúzsku

 Milan Kratochvíl (z triedy Jána Kužmu), absolvent Akadémie umení v Banskej Bystrici, laureát
mnohých gitarových súťaží

 Jaroslav Remiš (z triedy Ľubomíra Marčana), ktorého lesný roh zaznieva nielen na pôde
Slovenska, ale i na akademickej pôde umeleckých univerzít v USA

 Jozef Chabroň, klavirista a zborový dirigent (z triedy Iriny Školníkovej), absolvent Vysokej
školy múzických umení v Bratislave, ktorého dirigentské majstrovstvo so speváckymi zbormi
zaujalo po celej Európe a v súčasnosti je zbojmajstrom Speváckeho zboru Slovenskej
filharmónie v Bratislave

 Julo Fuják, experimentálny skladateľ a hudobný estetik, profesor estetiky na Pedagogickej
fakulte UKF v Nitre 

Je to najnovšia generácia umelcov – pedagógov, ktorá svoje prvé pedagogické skúsenosti naberá
v praxi u svojich bývalých učiteľov materskej základnej umeleckej školy. K svojim prvým žiakom
pristupujú precízne a s láskou tak, ako si to pamätajú, keď so štúdiom hudby začínali v tunajšej
škole.

Významný slovenský dirigent, pedagóg JOZEF POTOČÁR sa narodil 1. 8. 1920 
v Skalitom a zomrel 30. 4. 2002 v Bratislave. Študoval hudobnú výchovu a slovenský
jazyk na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. V r. 1954 zložil štátnu skúšku 
z dirigovania. Po absolvovaní Vysokej školy múzických umení v Bratislave sa venoval
najmä pedagogickej práci a zborovému spevu. Bol zakladateľom a dirigentom
dvanástich zborov. V r. 1971 sa na jeho podnet uskutočnil I. medzinárodný festival
akademických vysokoškolských zborov. V ďalších rokoch na týchto súťažiach získal
viaceré ocenenia za najlepší dirigentský výkon. Od r. 1984 bol odborným asistentom
na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave. V posledných rokoch dirigoval učiteľský zbor
Cantilena zo Senice a Akademický dievčenský zbor pri Pedagogickej fakulte v Nitre.
Ako zborový dirigent naštudoval a koncertne uviedol 166 skladieb slovenských
autorov, z toho 39 premiérovo, 208 skladieb českých a svetových autorov. Absolvoval

desiatky koncertov doma i v zahraničí, dirigoval v 22 štátoch sveta, hosťoval v USA a Kanade. Nahrával pre rozhlasové
a televízne spoločnosti v New Yorku, Toronte, Montreale, Helsinkách, Leningrade, Marseille, Paríži. Za svoju záslužnú
umeleckú činnosť získal stovky uznaní, diplomov a plakiet. K najcennejším patria Zlaté medaily za dirigentský výkon
na svetových festivaloch vo Francúzsku, v Taliansku, Španielsku a Grécku, Cena M. Š. Trnavského za vynikajúci
dirigentský výkon a jubilejný Zlatý veniec za rozvoj speváckeho umenia a cieľavedomú dirigentskú prácu. Ako
vysokoškolský pedagóg odchoval mnohých dirigentov speváckych zborov na Slovensku. Je držiteľom čestného titulu
Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava Osobnosť Kysúc 2001 za celoživotné dielo.

Škola s čestným názvom Základná umelecká škola Jozefa Potočára v čadci
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JoZefa Potočára v čadci
Základná umelecká škola



2006 Medzinárodná súťaž „Pastoralka Žywiecka 2006“;
cena primátora mesta Žywiec

2007 Prijatie u veľvyslanca Ruskej federácie v Bratislave
2007 Ocenenie pre divadelný súbor EVA za prínosnú

spoluprácu pri premiére divadelnej hry „Jánošík“,
naštudovanú so študentmi z Nórska v angličtine

2007 Strieborné pásmo – 2x Vokálna jar; Hanuliaková M.,
Šteinigerová L.

2007 1. miesto Slávik Slovenska – okr. kolo; Byráková L.
2007 3. miesto Slávik Slovenska – okr. kolo; Cyprichová M.,

Jedináková A.
2007 3. miesto Slávik Slovenska – krajské kolo; Byráková L.
2007 Klavírna súťaž v Taliansku – Agropoli; Veronika Pikuláková

– tretie miesto v tretej kategórii – vyuč. Hollmann
2008 „Sen o makovom zrniečku“ – 3. miesto na krajskej

prehliadka „Divadelný medveď“ v Žiline a cena za
hudbu Alena Gavlasová

2008 Účasť na festivale v Moskve s hrou „Sen o makovom
zrniečku“

2008 Súťažná prehliadka komorných zoskupení v Kremnici
2008 – 1. miesto

2008 Festival komornej hudby „Gelnický kľúč“ v Gelnici –
bronzové pásmo

2008 Zlaté pásmo – Vokálna jar; Byráková L.
2008 Zlaté pásmo – Vokálna jar; Šteinigerová L.
2008 Ocenenie za hudobnú zložku – Detský divadelný

medveď; Gavlasová A.
2008 Zlaté pásmo – Spevácka súťaž Vrútky „Mladým

spevákom“; Byráková L.
2008 2. miesto Slávik Slovenska – okresné kolo; Vancel A.
2008 3. miesto Slávik Slovenska – okresné kolo; Byráková L.
2008 Regionálna súťažná prehliadka v Žiline 4. 4.

v štvorručnej hre Žilina; Michal Pavlík, Veronika
Kubančáková – zlaté pásmo v tretej kategórii – vyuč.
Hollmann

2009 „Zaspievajme si v divadle“ – nahranie CD nosiča
s autorskými skladbami Dagmar Štekláčovej a Aleny
Gavlasovej

2009 Festival komornej hudby „Gelnický kľúč“ v Gelnici –
bronzové pásmo

2009 Zlaté pásmo – Vokálna jar KNM; Kováčiková L.,
Šteinigerová L.

2009 Strieborné pásmo – Vokálna jar KNM; Šutá V.,
Kubánková A.

2009 Zlaté pásmo – Detský hudobný festival J. Cikkera Banská
Bystrica; Kubánková A.

2009 Regionálna súťažná prehliadka v Žiline 4. 4.
v štvorručnej hre Žilina; Veronika Jurčacková, Veronika
Kubančáková – strieborné pásmo v tretej kategórii –
vyuč. Hollmann

2010 Multimediálny projekt „C´est la vie“ realizovaný v Paríži
2010 Plaketa J. A. Komenského udelená pre pedagóga Evu

Matysovú
2010 Zlaté pásmo – Vokálna jar KNM – krajská súťaž; Šutá V.,

Šteinigerová L.
2010 Strieborné pásmo – Vokálna jar KNM – krajská súťaž;

Masaryková A., Kubánková A.
2010 Bronzové pásmo – Vokálna jar KNM – krajská súťaž;

Jurgová V. M.
2010 Ocenenie detského muzikálu „Medovníkový domček“ na

podujatí „Detský divadelný medveď“; Gavlasová A.
2011 „Kaviareň Život“ – l. miesto na okresnej súťaži a 2.

miesto na krajskej súťaži – Divadlo mladých v
Námestove 

2011 1. miesto na krajskom kole v tvorbe divadiel poézie 
a detských recitačných kolektívov – Vajanského Martin 

2011 2. miesto Celoslovenská výtv. súťaž ZUŠ Jozefa Rosin -
ského Nitra PRE.MAĽUJ.ČERTA.NASTENE; Gavlas R.

2011 3. miesto Celoslovenská výtv. súťaž ZUŠ Jozefa Rosin -
ského Nitra PRE.MAĽUJ.ČERTA.NASTENE; Kafunová T.

2011 diplom pre pedagógov za úspešnú pedagogickú
prípravu – Celoslovenská výtv. súťaž ZUŠ Joz.
Rosinského Nitra PRE.MAĽUJ.ČERTA.NASTENE;
Šimuláková D., Vašková M.

2011 Zlaté pásmo – XIV. roč. Medzinárodnej výtvarnej súťaže
BOHÚŇOVA PALETA, Dolný Kubín; Čuboňová N.

2011 Diplom s ocenením – Celoslovenská súťaž žiakov ZUŠ
Maľovaná ZUŠKA 2011 – ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica;
Liščáková A. M.

2011 Spevácka súťaž Vrútky – Mladým spevákom
2012 Čestné uznanie – Bienále detskej výtvarnej tvorby

v Galante – GABI 2012
2012 1. ročník absolv. výtv. tvorby a prehliadky na tému

Farebný svet; Slaninák K.
2012 Účasť vo výtvarnej časti projektu venovaného

vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi – KIC Mesta Čadca
2012 Čestné uznania – Bienále fantázie Martin 2012 –

Svetielko, ktoré hreje; Števulová I., Šimaljaková K.,
Kafunová T., Urbánková E.

2012 3. miesto Veľkonočné a jarné zvyky na pohľadnici, ZUŠ
Myjava; Urbánková A.

2012 2. miesto – VI. ročník celoslovenskej súťaže Palárikovi
nasledovníci DSSJP Majcichov; Gomola M., diplom pre
kolektív žiakov ZUŠ

2012 Cezhraničná spolupráca s Poľskom „Legendy
Beskydsko-javorníckej oblasti“

2012 „Mikrofón“ – Vojtuš Tomáš, Tatiana Trnková; l. miesto na
krajskej súťaž v Martine, postup na celoslovenskú súťaž
v Banskej Bystrici

2012 „Tlkot d/uší/“ – zlaté pásmo, prehliadka ZUŠ Bytčianske
dividlo

2012 „Literárny počin 2012“ – ocenenie celého súboru za
prácu pre knižnicu (vystúpenia, krsty kníh, poetické
pásma)

2012 Čestný občan mesta udelený kysuckou nadáciou 
a primátorom pre Evu Matysovú

2012 Čestné uznanie – spevácka súťaž R. Petráka Žilina;
Gavlas R., Orieščiková K.

2012 Bronzové pásmo – XVII. ročník spev. súťaže Vokálna jar
KNM; Jurgová A., Urbánková E., Masaryková A.

2012 2. miesto Slávik Slovenska – okresné kolo; Rotková N.,
Hanzlíková S., Jurgová V. M.

2013 Čestné uznanie – 41. ročník Medzinárodní dětské
výtvarné výstavy LIDICE; Petreková D.

2013 Čestné uznanie – 8. ročník celoslovenskej súťaže Dielo
tvojich rúk ZUŠ sv. Lukáša Topoľčany, Cirk. ŠÚV sv.
Lukáša Topoľčany; Harvaníková E.

2013 Diplomy Celoslovenská súťažná prehliadka prác žiakov
VO ZUŠ, ZUŠ, J. Cikkera Banská Bystrica – Maľovaná
ZUŠKA; Urbánková E, Gamrotová L.

2013 Cena EX AEQUE – Celoslovenská súťažná prehliadka
prác žiakov VO, ZUŠ, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica –
Maľovaná ZUŠKA; Liščáková A. M.

2013 Diplomy Mesto Čadca – výstava Divadelné masky;
Dybalová N., ZUŠ J. Potočára Čadca

2013 2. miesto Figurálna kresba – celoslovenská výtvarná
súťaž ZUŠ K. Pádivého Trenčín; Orieščiková K.

2013 Čestné uznania Figurálna kresba – celoslovenská
výtvarná súťaž ZUŠ, K. Pádivého Trenčín; Liščáková A. M.,
Stráňavová E.

2013 1. miesto výtvarná súťaž ZUŠ Myjava – Veľkonočné
a jarné zvyky na pohľadnici; Krönová L.

2013 2. miesto výtvarná súťaž ZUŠ Myjava – Veľkonočné
a jarné zvyky na pohľadnici; Matyšáková L. A.

2013 3. miesto výtvarná súťaž ZUŠ Myjava – Veľkonočné
a jarné zvyky na pohľadnici; Staňová S.

2013 „Tlkot d/uší/“ – cena primátora mesta Námestovo, cena
za choreografiu 

2013 „Na močiari“ – cena za herecké výkony a invenčné
predstavenie na kraj. prehliadke Divadelný medveď 2013

2013 „Matka Tereza“ – cena za réžiu, cena za herecký výkon
pre Katarínu Sačkovú, cena pre pedagóga Evu Matysovú
CZUŠ Dielo tvojich rúk Topoľčany, zlaté pásmo
Bytčianske dividlo + cena za herecký výkon pre Katarínu
Sačkovú

2013 „Príbehy z lesa“ – zlaté pásmo Bytčianske dividlo
2013 Plaketa J. A. Komenského udelená pre pedagóga Oľgu

Šimáškovú
2013 Cena Ľudovíta Gašpara Laoseka Eve Matysovej za

rozvoj ochotníckeho divadla v Čadci
2013 1. miesto Slávik Slovenska – okr. kolo; Perďochová N.
2013 2. miesto spev. súťaž Muzikálová hviezda; Rotková N.
2013 2. miesto KNM; Haluška A.
2013 3. miesto Vrútky; Haluška A.
2014 Cena Mesta Martin Bienále Fantázie Martin 2014, XXI.

ročník medzinár. súťaže a výstavy detskej výtv. tvorby,
kolekcia prác žiakov ZUŠ; Truchlá B., Hrušková A.,
Školová S., Pastvová A., Kasajová S., Rebrošová E.

2014 Čestné uznania Bienále Fantázie Martin 2014, XXI.
ročník medzinárodnej súťaže a výstavy detskej výtv.
tvorby; Šurkalová S., Zemaníková L., Rebrošová E.

2014 Kolektívne ocenenie práce žiakov VO – Bienále detskej
výtvarnej tvorby v Galante GABI 2014

2014 2. miesto PiNKHARMONY Bratislava Secesia
Legerská V.

2014 Diplom s ocenením Anjel Vianoc – VO Tatranská galéria
Poprad; kolektív žiakov

2014 „Neposlušná Klára“ – cena za réžiu pre Dagmar
Štekláčovú a Evu Matysovú na krajskej prehliadke
Belopotockého Mikuláš, cena za herecký výkon Michal
Pavlík

2014 „Tlkot d/uší/“ – celoslovenská divadelná súťaž Tlmače,
účasť DIDA Pivnica (Srbsko)

2014 „Posolstvo svetla“ – cena za invenčné spracovanie
umeleckého dokumentu na divadelnej súťaži Dielo
tvojich rúk v Topoľčanoch

2014 Ocenenie – Medzinár. festival Torúň Poľsko; Byráková L.
2014 Vokálna jar KNM; Ďurniková K.
2014 1. miesto Vrútky; Haluška A.
2014 Vrútky; Jaroš F.
2014 Regionálna súťažná prehliadka v Žiline 3. 4.

v štvorručnej hre Žilina; Veronika Strýčková, Zuzana
Václaviková – zlaté pásmo v tretej kategórii – vyuč.
Hollmann

2015 Bohúňová paleta, XVIII. roč. Medzinárodná súťaž Dolný
Kubín, Bialsko; Kubicová N., Bodorová V.

2015 „Diera do sveta“ – 1. miesto na Palárikovej Rakovej, cena
za herecký výkon pre Pavla Olešňana 

2015 „Beštia“ – 1. miesto recitácia kolektívov Okresné kolo
Hviezdoslavov Kubín

2015 Husľová súťažná prehliadka v Kremnici 2015 – bronzové
pásmo

2015 Súťažná prehliadka Kloboucké husličky CZ 2015 – 2
laureáti súťaže

2015 Zlaté pásmo Súťažná prehliadka mladých spevákov
Vrútky; Haluška A.

2015 Bronzové pásmo Súťažná prehliadka mladých spevákov
Vrútky; Zbončáková K.

2015 Ocenenie Medzinárodný festival Torúň Poľsko,
Byráková L., Gavlas R.

2015 3. miesto Vrútky; Ďurníková K., Jaroš F., Haluška A.
2015 1. miesto Kysuce majú talent; Haluška A.
2015 Regionálna súťažná prehliadka v Žiline 4. 4.

v štvorručnej hre Žilina; Rebeka Dominová, Katarína
Dominová – bronzové pásmo v štvrtej kategórii – vyuč.
Hollmann

2015 Festival komornej hry Čadca 4. 6. – štvorručná hra na
klavíri, Rebeka Dominová, Katarína Dominová – zlaté
pásmo kategória B3 Hollmann

2015/16 Zlaté pásmo Maľovaná ZUŠKA ZUŠ J. Cikkera
Banská Bystrica, Truchlá B., Harvaníková N., Kubániová
K., Maloušová A., Liščáková N., Gavláková A.

2015/16 Prezentácia tvorby Palárikova Raková KIC Mesta
Čadca – inštalácia, výstavy prác žiakov VO

2015/16 Diplom s ocenením Medzinárodná detská výtvarná
súťaž Zlatý Drak 2015; Hetflajšová B., Gáborová N.,
Kajánková A., Pokraj M., Šimková S., Slováková L.,

2015/16 Zlaté pásmo Medzinárodná výtvarná súťaž Bohúňova
Paleta, 18. ročník, ZUŠ Dolný Kubín; Kubicová N.,
Bodorová V., Gavláková A., Ďuríková N.,

2015/16 Diplom za kolekciu prác Vianočná pohľadnica – 12.
medzinár. výtv. súťaž Dolný Kubín

2015/16 Cena Mesta Banská Štiavnica, 17. ročník medziná -
rodnej výtv. súťaže s ekologickou tematikou PRÍRODA
= ŽIVÁ UČEBNICA (Slovenské banské múzeum Banská
Štiavnica – Galéria J. Kollára); Gomola M.

2015/16 1. cena z rúk Indického veľvyslanca „Krása ukrytá
v rozprávkach“, celoslovenská súťaž výtvarných prác
Piešťany; Chvílová S. E.

2015/16 5. miesto „Krása ukrytá v rozprávkach“, celoslovenská
súťaž výtvarných prác Piešťany; Krkošková K.

2015/16 Ríša fantázie – medzinárodná výtvarná súťaž
Lučenec; Slobodová P., Tuchyňa T.

2015/16 Cena Bienále – Bienále fantázie Martin 2016;
Kováčiková K.

2015/16 Ocenenia – Bienále fantázie Martin 2016; Truchlá B.,
Chylá K., Pečková N., Klimeková Z., Bukovanová V., 
Golisová K., Grešák A., Liščáková N., Šupolíková M.,
Blahovcová L., Kucharčíková K

2016 Festival komornej hry Čadca 6. 6. – štvorručná hra na
klavíri; Rebeka Dominová, Katarína Dominová – cena
festivalovej rady kategória B3 – vyuč. Hollmann;
Natália Perďochová, Viktória M. Jurgová – cena
festivalovej rady kategória B2 – vyuč. Hollmann;
Natália Perďochová, Viktória M. Jurgová – zlaté pásmo
rady kategória B2– vyuč. Hollmann;
Natália Perďochová, Viktória M. Jurgová – cena za
interpretáciu skladby, kategória B2– vyuč. Hollmann;
Valéria Strýčková, nikola Kontríková – zlaté pásmo
kategória B1 – vyuč. Hollmann

2016 Strieborné pásmo – Spevác. súťaž Vrútky; Surovec F.
2016 Cena Bienále fantázie Martin publikovanie práce v

katalógu a účasť na výstave; Kováčiková K.
2016 Čestné uznanie Bienále fantázie Martin publik. práce 

v katalógu a účasť na výstave; Chylá K., Pečková N.
2016 Čestné uznanie, účasť na výstave Bienále fantázie Martin;

Liščáková N. 2x, Šupolíková M. 2x, Grešák A., Golisová
K.,Klimeková Z., Truchlá B., Bukovanová V., Kucharčíková
K., Šimaljáková K., Blahovcová L., Ďuríková N.,
Bukovanová V.,

2016 Strieborné pásmo – Gelnický kľúč; Krellová K., Kučáková
V., Hošovská V., Padyšáková V.

2016 1. miesto na okresnej divadelnej súťaži „Deti deťom“
Kysucké Nové Mesto s predstavením „Smelý Zajko“

2016 Účasť na divadelnom festivale DIDA Srbsko s víťaz ným
predstavením Palárikovej Rakovej „Diera do sveta“

2016 Strieborné pásmo na súťažnej prehliadke ZUŠ
Bytčianske dividlo v Bytči s predstavením „Smelý Zajko“

2016 Hlavná cena za mužský herecký výkon pre Michala
Pavlíka za úlohu Viktora v predstavení „Biele deti“

2016 Medzinárodná súťaž „Rajecká hudobná jar 2016“ –
cena riaditeľa ZUŠ Rajec

2016 Súťažná prehliadka Schneiderova Trnava 2016
zlaté pásmo – kategória A1 – sólová hra, zlaté pásmo –
kategória A1 – komorná hra

súčasnosť
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Hudobný
odbor

Kvalita podujatí v hudobnom odbore svedčí o kvalite vý učby
v jednotlivých oddeleniach. V odbore sa vyučujú všet ky
tradičné i ľudové hudobné nástroje. 

Verejné žiacke koncerty, absolventské koncerty a učiteľské
koncerty si získali priazeň nielen u rodičov našich žiakov, ale 
i u verejnosti navštevujúcej kultúrne podujatia v meste.
Výsledkom tvorivej práce učiteľov a žiakov sú každoročne
záverečné koncerty celoslovenského Festivalu komornej hry
ZUŠ pod záštitou primátora mesta Čadca s medzinárodnou
účasťou, na ktorých účinkujú i žiaci našej ZUŠ spolu 
s Kysuckým komorným orchestrom v Dome kultúry v Čadci.
Naštudované diela sú vždy hodnotené ako prínos pre kultúrny
život v meste i ako doplnenie interpretačných skúseností našich
žiakov. Odborným garantom festivalu je šéfdirigent Štátnej opery
v Košiciach Karol Kevický. 

Pedagógov školy mimoriadne teší vysoký podiel úspešných
absolventov talentových skúšok na konzervatóriách a stred ných
a vysokých školách umeleckého zamerania.

Festival komornej hudby
Festival komornej hudby je každoročným obľúbeným podujatím, ktoré organizujú pedagó -
govia ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci. 

Festival sa koná pod záštitou primátora mesta Čadca od roku 2002. Svetová klasická i populárna
hudba zanecháva v návštevníkoch festivalu nezabudnuteľné hudobné zážitky.

Táto udalosť významne prispieva a podčiarkuje kultúrny rozvoj mesta. Festival je zaujímavý 
v tom, že mladí interpreti hudby v rôznych zoskupeniach (duetá, triá, kvartetá, až po malé
orchestre) predvedú na pódiu svoje hudobné výkony – interpretujú pripravený repertoár. Nasleduje
„tvorivá hudobná dielňa“, počas ktorej sa žiaci a pedagógovia pod taktovkou dirigenta 
a v spolupráci s Kysuckým komorným orchestrom učia súhre v orchestri – pripravujú spoločné
dielo, ktoré odznie spolu s najlepšími vybranými interpretovanými skladbami na Koncerte
laureátov.

ODDELENIA 
HUDOBNÉHO ODBORU

 Klavírne oddelenie
 Gitarové oddelenie
 Spevácke oddelenie
 Akordeónové oddelenie
 Oddelenie dychových, ľudových 

a bicích nástrojov
 Sláčikové a cimbalové oddelenie
 Oddelenie hudobnej náuky

Otvorenie festivalu – riaditeľ školy Peter Bytčanek 
a garant speváckej časti Jozef Gráf.

Dlhoroční garanti festivalu – Eva Cáhová a Adam Marec, 
ktorý je absolventom školy.
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Anton Pohančeník a Ivan Kubiš.

Festival komornej hudby ZUŠ s medzinárodnou účasťou, na ktorých účinkujú i žiaci našej ZUŠ spolu 
s Kysuckým komorným orchestrom v Dome kultúry v Čadci sa koná od roku 2002.

Taliansky dirigent Enrico Volpe, lektor Festivalu
komornej hudby.

Dirigent Karol Kevický, spoluzakladateľ Festivalu komornej
hudby, s Kysuckým komorným orchestrom. Vianočný koncert 
v Kostole sv. Bartolomeja v Čadci, 2013.
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Branislav Lariš vedie tvorivú dielňu Festivalu komornej hudby.

Slávnostný koncert v Dome kultúry v Čadci pri príležitosti 20. výročia
Kysuckého komorného orchestra. Dirigovali Enrico Volpe, Taliansko a Karol Kevický.



V 70. rokoch sme zaznamenali príliv nových kvalifikovaných učiteľov – nastúpil p. Arpád
Hollmann, Milan Langer, Daniela Trávniková, Anna Kopásková. Žiaci sa vo veľkej miere
zúčastňovali i celoslovenských súťaží. Slávka Delinčáková sa stala v tomto období laureátkou
mnohých národných súťaží. 

V 80. rokoch sme pokračovali v dobrej práci so žiakmi, ktorí boli prijatí na stredné i vysoké
umelecké školy. Spomeňme napr. prof. Júliusa Fujáka. V ďalšom období z úspešných žiakov
nemôžeme zabudnúť na dvojicu Miroslava Kučišová a Michaela Chovancová, ktoré získali ocenenie
na krajskej a následne na celoslovenskej súťaži ZUŠ Schneiderova Trnava 2001. 

V súčasnosti žiaci účinkujú v rôznych komorných zoskupeniach a pomáhajú pri korepetíciách
s mladšími žiakmi. 

V klavírnom oddelení sme za uplynulých 10 rokov zaznamenali celý rad ďalších úspechov,
ktoré dosiahli naši žiaci, alebo bývalí žiaci našej školy. Ako prvého treba spomenúť bývalého
absolventa Júliusa Fujáka, ktorého menoval prezident republiky za profesora na Filozofickej
Fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

Významným úspechom klavírneho oddelenia je 3. miesto Veroniky Pikulákovej na medzinárod -
nej klavírnej súťaži v Agropoli (Taliansko) v roku 2007. 

Zo súťaží na Slovensku treba spomenúť žiakov Veroniku Kubančákovú, Michala Pavlíka,
Veroniku Jurčackovú, Zuzanu Václavíkovú, Natáliu Perďochovú, ktoré získali prvé miesta
v štvorručných hrách na klavíri v regionálnych súťažiach.

V súčasnosti študuje predmet hru na klavíri 128 žiakov.

Pedagógovia Klavírneho oddelenia v školskom roku 2016/2017: Arpád Hollmann, DiS. art., vedúci PK
Jana Bégerová, DiS. art. |  Mgr. Petra Bírová, DiS. art. |  Mgr. Zuzana Golisová |  Antónia Gráfová, DiS. art.
Bc. Júlia Hutyrová |  Bc. Slavomíra Kováčiková |  Michal Pavlík, DiS. art. |  Mgr. Viera Sojčáková, DiS. art.
Mgr. art. Lucia Ščuriková |  Mgr. Katarína Šimašková |  Bc. Blanka Štrbová |  Mgr. Ivana Vraželová, DiS. art.
Mrg. art. Tomáš Vrškový |  Mgr. art. Radka Weisháb |  Tatiana Korimová |  Simona Matyšáková

Absolventi pokračujúci na stredných a vysokých školách hudobného a umeleckého zamerania: Richard Bareš,
Monika Fučková, Patrícia Gregušová, Simona Matyšáková, Michal Pavlík, Natália Perďochová, Beáta
Svrčková, Lucia Ščuriková

kLaVírne oddeLenie

Hu
do

bn
ý 

od
bo

r

V klavírnom oddelení študovalo najviac žiakov z hudobného odboru. Za obdobie existencie
školy sa vystriedali desiatky pedagógov. Práca sa neustále skvalitňovala. Vychovali sme mnoho
absolventov, z ktorých sa mnohí venujú hudbe profesionálne, vyučujú na umeleckých
školách, alebo je hudba ich záľubou. 

Od začiatku do dnešných dní vykonali učitelia mnoho umeleckých aktivít. Spomeňme
koncertnú činnosť od príležitostných podujatí, cez výchovné koncerty, triedne prehrávky, verejné
vystúpenia až po účasť na krajských a celoslovenských súťažiach a prehliadkach. Prvý verejný
koncert, na ktorom vystúpili žiaci klavírneho oddelenia, sa uskutočnil 17. 4. 1957. Žiaci sa výrazne
podieľali na výmenných koncertoch v Českom aj Poľskom Těšíne, Náchode, skúsenosti si
vymieňali i pedagógovia. V roku 1961 sa naši žiaci prvýkrát umiestnili v súťaži STM v krajskom
kole na popredných miestach. Ku koncu prvého desaťročia už prví žiaci študovali na
konzervatóriách. Prvá absolventka, ktorá sa vrátila učiť na školu bola Zlatica Musálková-Cholujová. 
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Okrem účastníkov iných ZUŠ zo Slovenska a Čiech sa tohto podujatia zúčastňujú pravidelne aj
naši žiaci, ktorí si odniesli už niekoľko ocenení. Od roku 2015 sme začali organizovať  školskú
gitarovú súťaž na počesť a pamiatku nášho priateľa a kolegu Jána Kužmu. 

Cieľom tejto súťaže nie je len ukážka talentu a hudobných schopností detí, ale taktiež ich
vzájomné spoznávanie a posilnenie priateľskej atmosféry v gitarovom oddelení. 

Okrem rôznych školských podujatí naši žiaci taktiež v spolupráci s vyučujúcimi vystupujú na
rôznych iných podujatiach, ako sú napr. benefičné a kultúrne podujatia pod záštitou mesta Čadca
alebo pod záštitou okolitých obcí. 

V súčasnosti má oddelenie 101 žiakov.

Pedagógovia Gitarového oddelenia v školskom roku 2016/2017: 
Mária Kozová, DiS. art., vedúca PK | Mgr. Marián Lehotský | Tomáš Béger, DiS. art. | Miloslav Vaňo, DiS. art.
Mgr. Alena Lehotská | Mgr. Lenka Krištofiková, DiS. art. | Mgr. Pavol Šamaj | Roman Špilák, DiS. art.

GitaroVé oddeLenie
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Hra na gitare patrí medzi prvé predmety vyučované na Hudobnej škole už od roku 1956. Do
roku 1970 bol prvým pedagógom Jaroslav Stráňavský, neskôr nastúpil Jozef Jasenovský a Jozef
Golis. 

O rozkvet gitarového oddelenia sa v 90. rokoch pričinil príchod kvalifikovaných pedagógov –
absolventov konzervatória Jána Kužmu a Iva Strumienskeho. Spomenúť treba najmä žiakov p. uč.
Kužmu M. Kratochvíla a A. Marca, ktorí našu školu reprezentovali na mnohých národných sú -
ťažiach a prehliadkach s výbornými umiestneniami. Taktiež spolu s vyučujúcimi vytvorili gitarové
kvarteto, ktoré bolo ozdobou školy na mnohých koncertoch a festivaloch. Vydané bolo aj CD (El
Vito), na ktorom sa podieľali p. Kužma a p. Strumiensky v spolupráci s Kysuckým komorným
orchestrom.

Najnovšou generáciou pedagógov našej školy sa po roku 2000 stali absolventi konzervatórií 
M. Lehotský, T. Béger a M. Kozová. K ďalším aktivitám našej školy patrí „Festival komornej hudby“,
kde je jeden deň vyhradený aj pre gitarovú komornú hru. Jej garantom sa stal Mgr. art. Adam
Marec, ArtD. v spolupráci s jeho talianskym spoluhráčom Fabriziom Ferrarom a s p. profesorom
Dušanom Lehotským, ktorý ako prvý začal vyučovať hru na gitare na konzervatóriu v Žiline. 
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Okrem toho sa naši mladí speváci zúčastňujú aj rôznych verejných koncertov a  podujatí
miestneho, celoslovenského i medzinárodného charakteru. Pedagógovia osobne zabezpečujú
množstvo spoločenských a  humánnych podujatí a  sú členmi porôt na rôznych speváckych
súťažiach. Od roku 2007 organizujú každoročnú prehliadku komorného spevu v  rámci
štvordňového Festivalu komornej hudby, ktorý sa v našej ZUŠ koná od roku 2004. 

Spevácke oddelenie má v súčasnosti 99 žiakov.

Pedagógovia Speváckeho oddelenia v školskom roku 2016/2017: 
Jana Bégerová, DiS. art. | Mgr. Petra Bírová, DiS. art. | Mgr. Alena Gavlasová, DiS. art. | Mgr. art. Jozef Gráf
Antónia Gráfová, DiS. art. | Bc. Júlia Hutyrová | Bc. Slavomíra Kováčiková, DiS. art. | Viera Sojčáková, DiS. art.
Mgr. Katarína Šimašková | Mgr. art. Tomáš Vrškový

Absolventi pokračujúci na stredných a vysokých školách hudobného a umeleckého zamerania 2006 – 2016:
Lucia Byráková, Eva Golisová, Alexandra Jedináková, Kristína Kubincová, Klára Kullová, Silvia
Martikánová, Vlasta Mudríková, Kristína Orieščiková, Laura Stráňavová, Natália Šimurdová, Vanesa Šutá,
Andrej Vancel, Tomáš Vrškový

Absolventi pôsobiaci i  naďalej umelecky: Jozef Chabroň – zbormajster Slov. filharmonického zboru
v Bratislave, Kristína Mackovčáková – bábkoherečka v Bratislave

SpeVácke oddeLenie
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Spevácke oddelenie ZUŠ Jozefa Potočára každoročne produkuje žiakov, ktorí sa dokážu
uplatniť nielen individuálne, ale i  v  speváckych a  divadelných kolektívoch. Veľa našich
absolventov spevu študuje na konzervatóriách a vysokých školách umeleckého zamerania,
alebo pôsobia profesionálne v umeleckých telesách a vyučujú v umeleckých školách.

Hoci bola naša škola založená v roku 1956, prvý kvalifikovaný pedagóg spevu prišiel na školu
až v roku 1973. Bol ním bývalý absolvent školy Pavol Markech. Spevácke oddelenie mu neskôr
pomáhali budovať Mária Beloridová-Chrastinová a Viera Sojčáková-Cyprichová, ktorá na našej škole
vyučuje doposiaľ.

V  súčasnosti je spevácke oddelenie obsadené desiatimi kvalifikovanými pedagógmi, ktorí
spolupracujú s literárno-dramatickým a tanečným odborom. So svojimi žiakmi navštevujú a našu
školu úspešne reprezentujú na rôznych speváckych súťažiach: na Vokálnej jari v Kysuckom Novom
Meste, na súťaži Mladým spevákom vo Vrútkach, na Slávikovi Slovenska, na súťaži talentov
s názvom Kysuce majú talent, na medzinárodnom speváckom festivale v poľskom meste Toruň, či
na Speváckej súťaži Rudolfa Petráka konajúcej sa na pôde žilinského konzervatória. 
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pri založení školy v roku 1956. Od tohto dátumu sa vystriedalo veľa pedagógov vyučujúcich
hru na akordeóne. 

Prvou absolventkou, ktorá sa po ukončení Konzervatória v Žiline vrátila učiť do školy v roku
1970 a učí dodnes, bola p. Oľga Hollmannová-Nemčoková. Viacerí absolventi sa neskôr vrátili na
školu ako pedagógovia – Mária Murčová, Anton Masnica, Pavol Kulla. Precízna práca pri výučbe
sólovej hry sa  pravidelne prezentuje na kultúrnych podujatiach a koncertoch. Laureáti krajských
a celoslovenských súťaží vždy dôstojne reprezentovali školu v hre nielen na klávesový akordeón,
úspechy zožali i žiaci študujúci hru na heligónke a chromatike ako netradičných nástrojoch.
Tradíciu výučby chromatiky založila Oľga Hollmanová, heligónky Ľubomír Marčan. Dlhé roky
úspešne pôsobil v škole akordeónový súbor, pedagógovia sa venujú komorným hrám. 

Vychovali sme mnohých absolventov, z  ktorých sa mnohí venujú hudbe naďalej. Škola
zaznamenala aj veľký záujem dospelých o hru na tento nástroj. 

Učitelia sa zúčastňovali spolu so svojimi žiakmi koncertov, výchovných koncertov a kultúrnych
podujatí organizovaných mestom Čadca.

Záujem o hru na akordeón pretrváva a každý rok sa zvyšuje. Žiaci sa okrem sólovej hry venujú
komorným hrám a hre v rôznych súboroch na škole. Komorným hrám sa venujú i pedagógovia.

Pedagógovia Akordeónového oddelenia v školskom roku 2016/2017:  Oľga Hollmannová, DiS. art. 
Členmi sú Mgr. Pavol Kulla a Bc. Blanka Štrbová. 
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Začiatky oddelenia dychových nástrojov siahajú do roku 1966, príchodom učiteľa huslí 
a trúbky Bohuslava Mindeka, ktorý v roku 1967 zakladá školskú dychovú hudbu s počtom
členov 26. 

Postupne sa oddelenie rozrastá príchodom Engelberta Kőniga, Eduarda Mitošinku a Jozefa
Golisa, ktorý úspešne pokračoval vo vedení školskej dychovky. Začiatkom osemdesiatych rokov
sa vedenia školskej dychovej hudby ujíma Ľubomír Marčan. Komorná hudba dychového oddelenia
sa rozrastá i vďaka Adamovi Ševčíkovi a jeho klarinetovému kvintetu a tanečnej džezovej skupine. 

V súčasnej dobe sa oddelenie zameriava predovšetkým na výučbu hry na zobcovú a priečnú
flautu. Vyučujúce sa zdokonaľujú vo svojich vedomostiach a navštevujú semináre FLAUTOŠKOLY
v českých mestách Olomouc a Kunín. Žiaci dychového oddelenia sa prezentujú na viacerých
komorných festivaloch. Jedným z nich je aj „Gelnický kľúč“ – prehliadka mládežníckych
komorných telies inštrumentálnej hudby rôzneho nástrojového obsadenia. Tejto prehliadky sa
zúčastňujú žiaci nášho dychového oddelenia pod vedením Mgr. Juliany Weglorzovej. 

Ďalšou prehliadkou zameranou na vzájomné spoznávanie sa medzi spolužiakmi hrajúcimi na
rovnaký hudobný nástroj je školská flautová prehliadka. Pripravujú ju vyučujúci oddelenia od roku
2013. Jednou z najdôležitejších aktivít organizovaných Základnou umeleckou školou je Festival
komornej hudby Čadca, kde sa aktívne zapájajú i žiaci dychového oddelenia. 

V roku 2014 sa vytvorila sekcia pre komornú hru na drevené dychové nástroje. Garantom tejto
sekcie je Mgr. art. Milan Oravec, ArtD., riaditeľ Konzervatória v Žiline.

Výsledkom práce pedagógov je aj prijatie dvoch žiačok na Konzervatórium v Žiline.
Popri dychovej hudbe Ľubomír Marčan viedol svojich žiakov k hre na netradičných ľudových

píšťalách a heligónke. V súčasnom období sa vyučovaniu hry na heligónke venuje Mgr. Roman
Capek. O vyučovanie hry na heligónku je vzrastajúci záujem.

V ostatných rokoch oddelenie zaznamenalo príliv žiakov na bicie nástroje i vďaka kvalifikova -
nému učiteľovi Ladislavovi Malíkovi. Žiaci sa uplatňujú v súboroch tradičnej i populárnej hudby.

V terajšej dobe vyučujeme hru na zobcovú flautu, priečnu flautu, klarinet, saxofón, fagot,
trúbku, heligónku a bicie nástroje.

Aktuálne má oddelenie 62 žiakov.

Pedagógovia Hudobného odboru – Oddelenia dychových, ľudových a bicích nástrojov v školskom roku
2016/2017: Mgr. Adriana Jarabicová, vedúca PK  | Mgr. Roman Capek  | Roman Špilák, Dis. art.
Klára Kullová | Jozef Golis | Miroslava Kmošková | Ladislav Malík

Vystúpenie na koncertoch školy.

Vystúpenie v Kysuckej knižnici v Čadci.
42



SLáčikoVé a cimbaLoVé oddeLenie

Hu
do

bn
ý 

od
bo

r

Začiatok výučby huslí siaha do roku 1957, kedy už v druhom roku ĽŠU nastúpil ako prvý
učiteľ huslí pán Jaroslav Stráňavský (od roku 1960 riaditeľ školy). Od tých čias učitelia
sláčikového oddelenia vychovali množstvo profesionálnych a amatérskych hráčov, sólistov
i hráčov orchestrálnych telies, ktorí sa uplatňujú dodnes doma i v zahraničí. 

Prvý koncert žiakov huslistov sa konal 6. júna 1958. Od toho dňa sa konalo stovky vystúpení,
koncertov doma i v zahraničí, spomeňme napríklad Izrael, Mexiko, Francúzsko, Švajčiarsko,
Srbsko, Chorvátsko, Česko, Poľsko... V prvom desaťročí (1967) doplnil  doplnil husľové oddelenie
Bohuslav Mindek. V tomto období na škole existoval súbor a tiež cimbalová hudba učiteľov. Prví
žiaci sa pripravovali na prijímacie pohovory hlavne na Konzervatórium v Žiline

V druhom desaťročí nastúpila ako prvá absolventka hry na husliach Magda Zagrapanová, po
nej v roku 1976 Anton Pohančeník. Aj v tomto období pokračovala výchova kvalitných hráčov
a  s  veľkou dávkou trpezlivosti vyučujúcich i  žiakov sa konala príprava pre hru sólo i  hru
v  komorných zoskupeniach. V  treťom desaťročí nastupuje opať ďalšia absolventka 1972 Eva
Kubíniová-Ďurčanová, v roku 1985 Mária Michalinová, Alena Rybecká a Gabriela Stehurová. 

V  tomto období sa datuje vznik ľudovej hudby Kozlubek, v  ktorej pôsobilo množstvo
muzikantov. Ľudovú hudbu Kozlubek založil Jaroslav Stráňavský a Gabriela Stehurová. Ľudová
hudba najviac zviditeľnila školu na množstve zájazdov doma i v zahraničí. 

V roku 2014 nastúpila Radka Weisháb a  rozšírila hudobný odbor o  predmet hra na cimbale. Po roku
pôsobenia na našej škole založila komorné zoskupenie Cimbalom ensemble.

Žiaci oddelenia hrajú tiež po celom Slovensku v rôznych folklórnych súboroch a folklórnych zoskupeniach.
Pedagógovia a žiaci sláčikového oddelenia pôsobia v umeleckých telesách Čadce (Kysucký komorný orchester,
Sláčikové kvarteto, folklórny súbor Kysučan, Kelčovan). Významnou je spolupráca s miešaným speváckym
zborom Kysuca a chrámovými speváckymi zbormi v  meste a  blízkom okolí. Táto spolupráca nielenže
podčiarkuje dôležitosť podujatí, ale prispieva k šíreniu kultúrnych hodnôt a tradícií regiónu Kysuce.

Sláčikové oddelenie má v súčasnosti 11 pedagógov a 82 žiakov.

Pedagógovia Hudobného odboru – Sláčikového oddelenia v školskom roku 2016/2017:  
Mgr. Juliana Weglorzová, DiS. art. (husle) | Mgr. Ondrej Prihoda (husle, viola) | Mgr. Ivana Vraželová (husle) 
Mgr. art. Radka Weisháb (cimbal) | Mgr. art. Ivan Kubiš (husle) | Mgr. Lenka Krištofíková, DiS. art. (husle) 
Mgr. Anton Pohančeník (husle) | Mária Kunáková, DiS. art. (husle) | Mgr. Pavol Šamaj (violončelo) 
Paulína Belková (husle) | Dominika Klimeková (husle)

Absolventi ZUŠ, ktorí sa štúdiu hudby naďalej venujú (od roku 2006): Denisa Gomolová, Katarína Stašová, Juraj Marjak,
Karolína Miháliková, Veronika Burdová (Ďuriaková), Lenka Bírová (Krištofíková), Martin Vyrobík, Dominika Klimeková,
Janka Privarová, Gabriela Hadidová, Wanda Weglorzová

Po dlhodobej absencii učiteľa hry na cimbale prichádza 
v školskom roku 2014/2015 do školy pani učiteľka Radka Weisháb.
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Nie je možné oddeliť vedomosti o hudbe od hry na hudobnom nástroji. Vedomosti získané na
hudobnej náuke sú dôležitým predpokladom k úspešnému napredovaniu pri štúdiu hry na
hudobnom nástroji a speve. 

Pedagógovia hudobnej náuky využívajú inovatívne metódy vyučovania a medzipred metovú
spoluprácu s ostatnými oddeleniami našej školy. Prehlbujú záujem žiakov o tento predmet.

Neoddeliteľnou súčasťou plnohodnotného muzikanta je rozumieť, ako hudba funguje a ako sa
hudba vyvíjala v dejinách. Projekty, ktoré žiaci vypracovávajú, im pomáhajú pochopiť dejinné
súvislosti vo vývoji hudobného myslenia od počiatkov hudby až po súčasnosť. V rámci vyučovania
hudobnej náuky navštevujeme Kysuckú knižnicu, Kysucké múzeum, koncerty. Žiaci so záujmom
o ďalšie štúdium hudby na umeleckých a pedagogických školách sú kvalitne pripravovaní na
talentové skúšky. Od roku 2003 absolventi našej ZUŠ navštevujú SND v Bratislave a kultúrne
pamiatky súvisiace s umením. Túto každoročnú absolventskú exkurziu venuje škole Juraj Potočár,
syn Jozefa Potočára, ktorého čestné meno škola nesie.

Pedagógovia Hudobného odboru – Oddelenia hudobnej náuky v školskom roku 2016/2017: 
Mgr. Alena Lehotská, vedúca PK |  Mgr. Petra Bírová, DiS. art. |  Mgr. Peter Bytčanek |  Bc. Júlia Hutyrová 
Mgr. Adriana Jarabicová |  Mgr. Lenka Krištofíková, DiS. art. |  Mgr. Katarína Šimašková, DiS. art.
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Literárno-dramatický
odbor

Začiatkom 70. rokov prišla do výtvarného odboru Jana Čechová, ktorá sa v  ĽŠU stala
zakladateľkou literárno-dramatického odboru. Založila veľmi úspešný bábkarsky súbor „BEZ
MENA“, ktorý patril medzi najúspešnejšie na Slovensku. 

S detským kolektívom vytvorila niekoľko úspešných hier: „ZLATÁ RYBKA“, „BÁBKULIENKA“,
„BUBLINKA“, či „MALÁ BOSORKA“, s ktorými sa zúčastnila aj na celoštátnej prehliadke Scénická
Žatva. Súbor sa predstavil aj v  česko-slovenskej televízii v programe „Aréna talentov“, kde
v improvizáciách zožal mimoriadny úspech.

I vďaka týmto úspechom sa ĽŠU v Čadci stáva modernou školou s tvorivými prístupmi, 
v ktorých sa plynule prepojila dramatická tvorba s výtvarnou. 

Na úspešnú prácu v literárno-dramatickom odbore na ZUŠ nadviazala Eva (Mokrá) Matysová,
už ako vedúca Detského divadelného súboru „EVA“, ktorý v 80. rokoch založila pri ODPM a Dome
Kultúry Čadci. Pokračovala tak veľmi plodná a tvorivá spolupráca dvoch invenčných priateliek,
ktorá so sebou niesla množstvo ďalších úspechov.

V 90. rokoch literárno-dramatický odbor pokračuje pod vedením Evy Matysovej, ktorá má 
v tom čase za sebou už niekoľko úspešných divadelných hier, ako napríklad: „ČO BY BOLO, KEBY
BIOLO“(1982), „ZLATÁ DEVA“(1983), „JÁNOŠÍK PO NAŠOM“(1984), „NELA“(1985), „MAČKIN
DOM“(1985), „NECHCEM BYŤ SÁM“(1986) – Scénická Žatva, dramatizácia inscenácie bola vydaná
v časopise Javisko, „VERONIKA“ (1988) – celoštátny divadelný festival Kaplice, Scénická Žatva,
svetový festival Lingen 1988, dramatizácia divadelnej hry bola uverejnená v LITE.

Hranice divadelného sveta v dramatickom odbore sa rozširujú príchodom nových ľudí 
s rovnakým umeleckým cítením, Alenky Gavlasovej, Dagmar Štekláčovej, Olgy Šimáškovej, o pár
rokov neskôr Lenky Bytčankovej, Dagmar Jurgovej, bývalých žiakov LDO Michala Pavlíka, či Mirky
Čaneckej.

Začínajú vznikať divadelné hry a  predstavenia, ktoré sú obohatené o  hudobnú zložku
s autorskou hudbou a textami, ruka v ruke so scénografiou a pohybom.

I vďaka tomu sú na mnohých súťažiach či festivaloch radené medzi muzikálovú tvorbu. Účelovo
sa v rámci niektorých projektov významne uplatnila aj spolupráca s tanečným odborom Soňou
Kovalčíkovou a Dominikou Vanákovou.

Osobitosť divadelných hier literárno-dramatického odboru pomáha vytvárať aj plodná
spolupráca s  hudobným oddelením v zastúpení Ivana Kubiša, Ondreja Priehodu, Juliany
Weglorzovej, či Juraja Marjaka, ktorá prináša nové zaujímavé nápady a projekty.
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Z množstva divadelných hier a projektov, s ktorými sa súbor predstavil doma i v zahraničí, je
potrebné spomenúť aspoň niektoré:„HARLEKÝN“(1997), „MALÁ BOSORKA (2000), (2006) –
svetový festival LINGEN 2006, „JÚLINKA“ (2002), „VRECE PLNÉ KLAUNOV“ a „ČO NÁM V LESE
LADÍ“(2004), miniatúry „NEZOSTAŇ SÁM“ a „MILOŠOVSKÉ GULE“ (2005) – „SEN O MAKOVOM
ZRNIEČKU“ (2007), o rok neskôr svetový festival Moskva 2008, „ZASPIEVAJME SI V DIVADLE“
(2009) – CD nosič s autorskými piesňami, „C’EST LA VIE“ (2010) – projekt v spolupráci so ZUŠ
Valašské Meziříčí (Paríž), „MATKA TEREZA“ (2010) – medailón o živote a diele Matky Terezy,
„KAVIAREŇ ŽIVOT“ (2011), „TLKOT (D)UŠÍ“ (2012)– festival DIDA PIVNICA 2014 – Srbsko,
„JAVORNÍCKY CHODNÍK“ (2012) – projekt Legendy Beskydsko-javorníckej oblasti – Bielsko Biała,
„UMENIE NÁS SPÁJA CEZ  HRANICE“ (2013) – projekt so ZUŠ Valašské Meziříčí, „POSOLSTVO
SVETLA“ (2013) – 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda, „NEPOSLUŠNÁ KLÁRA“ (2014), „DIERA
DO SVETA“ (2014) – festival DIDA PIVNICA 2016 – Srbsko, „SMELÝ ZAJKO“ (2015), „BIELE DETI“
(2016).

Podstatou LDO nie je len rozvíjanie daností a schopností našich žiakov. Prináša im nové zážitky,
skúsenosti, obohacuje ich vnútorné prežívanie, ako aj uvedomenie si vlastnej identity.

V súčasnosti má odbor 104 žiakov.

Pedagógovia Literárno-dramatického odboru v školskom roku 2016/2017: 
Eva Matysová, vedúca LDO | Mgr. art. Lenka Bytčanková | Mgr. art. Miroslava Čarnecká
Mgr. Dagmar Jurgová | Michal Pavlík, DiS. art. | Olga Šimášková | Mgr. Dagmar Štekláčová
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Literárno-dramatický odbor sa svojou invenčnosťou stáva pre žiakov nielen čarovným
divadelným svetom, ale aj inšpiráciou pre ich ďalšie životné smerovanie. Niektorí
z bývalých žiakov sa stali pedagógmi, či hercami: Soňa Capková – pedagogička –
Akadémia umenia Banská Bystrica; Tomáš Vravník – člen SND Bratislava, Divadlo
Trnava; Michal Pavlík – pedagóg ZUŠ J. Potočára; Kristína Mackovčáková –
bábkoherečka, Bratislava; Miroslava Čanecká – pedagóg ZUŠ Potočára, členka súboru
Bábkového divadla Žilina; Matej Valašík – člen súboru Bábkového divadla Žilina;
Pavol Olešňan – študent Akadémie umení Banská Bystrica; Katarína Sačková –
študentka Akadémie umení Banská Bystrica.



tanečný
odbor

História tanečného odboru sa počíta od šesťdesiatych rokov, kedy tanečný krúžok viedla Oľga
Ďuranová. Už vtedy spolupracovali muzikanti s prvou cimbalovou hudbou školy s FS Kysučan. 

Tradícia vyučovania ľudového tanca a spolupráca s FS Kysučan sa zachovala aj po vytvorení
tanečného odboru, v ktorom od deväťdesiatych rokov pracovali so žiakmi školy postupne František
Vasil, Peter Jašurek, Emília Moskálová a súčasný vedúci odboru Jozef Vrábel. Výborná spolupráca
s HO (hlavne s ĽH Kozlubek, ktorej už piata generácia pracuje v hudobnom odbore) sa odzrkadľuje
na úspešných vystúpeniach a festivaloch doma i v zahraničí. Francúzsko, Švajčiarsko, Juhoslávia,
Chorvátsko, Poľsko, Česká republika, Izrael i Mexiko zhliadlo tanečné umenie žiakov odboru.
Odbor sa prezentoval v poslednom čase v spolupráci s FS Kysučan na vystúpeniach v Starej Bystrici,
v Korni, v Čadci, v Klokočove a Kysuckom Novom Meste, na folklórnych festivaloch vo Východnej,
Ochodnici, v Skalitom i na zahraničnom festivale pod záštitou UNESCO v Paríži.

V školskom roku 2010/2011 pribudla do kolektívu pedagógov ZUŠ Soňa Kovalčíková a o rok
neskôr Dominika Vanáková, ktoré začali spoluprácu s literárno-dramatickým odborom v rámci
pohybovej prípravy žiakov. Soňa Kovalčíková sa podieľala na príprave a nácviku choreografie v
predstavení „Kaviareň Život“ a tiež  pri príprave choreografií v medzinárodnom multimediálnom
projekte v spolupráci so Základnou umeleckou školou A.Radoka vo Valašskom Meziříčí „Cęest la
vie“. Spolupráca s Valašským Meziříčím pokračovala v nasledujúcom školskom roku pri ďalšom
projekte „Londýn“, kde sa žiaci pohybovo pripravovali pod vedením Dominiky Vanákovej.

V súčasnosti tanečný odbor pracuje samostatne, má 31 žiakov. Dôraz sa kladie v prípravnom
štúdiu  na rozvoj pohybových schopností, hudobného a rytmického cítenia. V rámci tanečnej
prípravy sa  žiaci zoznamujú s technikou rôznych tanečných žánrov. Získavajú základy klasického
tanca, jazzu, scénického, kreatívneho i ľudového tanca. 
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V krátkych tanečných choreografiách ako napr. „Best dance“, „Myslím na Teba“, New York, „Brána
zázrakov“, „Bella vita“ sa prezentujú v rámci vystúpení školy na výchovných a vianočných
koncertoch. Teší nás každoročná spolupráca s absolventkou tanečného konzervatória v Banskej
Bystrici a súčasne študentkou tanca v Linzi Veronikou Čimborovou, ktorá pripravuje tvorivé dielne,
ktoré sú veľkým prínosom pre žiakov tanečného odboru.
V súčasnosti tanečný odbor 43 žiakov.

Pedagógovia Tanečného odboru v školskom roku 2016/2017: 
Ing. Jozef Vrábel, vedúci TO 
Mgr. Dominika Vanáková | Mgr. Soňa Kovalčíková



VýtVarný
odbor

Prvým učiteľom výtvarného odboru bol akademický maliar František Jurišta, po dvoch rokoch
existencie bola práca vo výtvarnom odbore prerušená z priestorových dôvodov. 

Intenzívnu činnosť zaznamenal až po nástupe Daniely Cyprichovej a Jany Čechovej, ktorá sa
venovala i dramatickým činnostiam detí. Odbor zaznamenal veľa ocenení počas jej účinkovania 
v škole, v čom pokračovala Zuzana Branická v osemdesiatych a kolektív Peter Takáč, Danica
Šimuláková, Helga Hollmannová a Stanislav Sýkora v deväťdesiatych rokoch. Základom fotografie
sa venuje Vladimír Adámek, ktorý tiež vedie elokovanú triedu v Rakovej. Zo stoviek ocenení si
zaslúži pozornosť Cena Ministerstva školstva Slovenskej republiky za výtvarné alternatívy.
Výtvarný odbor vyučuje výtvarné disciplíny kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti,
modelovanie a práca s materiálom. Obsadzuje domáce a zahraničné súťaže. Vo výkladoch
predajných miest v Čadci sú pravidelné prezentácie prác žiakov. Stále výstavy výtvarných prác sú
v Dome kultúry v Čadci a Kysuckej galérii v Čadci. Odbor poskytuje odbornú prípravu žiakov na
stredné a vysoké školy na ďalšie štúdium s výtvarným zameraním. Na základe talentových skúšok
bolo v minulom roku prijatých na školy umeleckého smeru všetkých 11 žiakov.

V súčasnosti má odbor 248 žiakov.

Pedagógovia Výtvarného odboru v školskom roku 2016/2017: 
Mgr. Peter Takáč, vedúci VO | Vladimír Adámek |  Ing. Arch. Stanislav Sýkora |  Mgr. Dana Šimuláková 
Ing. Arch. Tomáš Bytčanek |  PaedDr. Magdaléna Vašková-Kučáková

54





Adámek Vladimír, výtvarný o., 1997 –
Adamíková Jana, husle, 1977 – 1978
Adámková Slávka, klavír, 1985 – 1986
Androvičová Renáta, flauta, 1985 – 1987
Asadi Azad Martina, klavír, 2003 – 2005
Bábela René, tanečný o., 1985 – 1987
Baluchová Eva, lit.-dram. o., 1983 – 1985
Bátorová Katarína, gitara, 2001 – 2004
Béger Tomáš, gitara, 1999 –
Belková Paulína, husle, 2016 –
Beloridová Mária, spev, 1981 – 1985
Bezačinská Oľga, Ďuranová, klavír, 1963 – 1970
Bírová Petra, spev, 2004 –
Birtus Rudolf, akordeón, 1959 – 1970
Bohunický Štefan, spev, 1988 – 1987
Bokrošová Gabriela, tanečný o, 1985 – 1986
Branická Jana, Čechová, výtvarný o., 1977 – 1993
Branická Zuzana, Kvašňovská, výtv. o. 1986 – 1992
Bytčanek Peter, hud. náuka. 1990 –
Bytčanek Tomáš, výtvarný o., 2015 –
Cabuk Viliam, klarinet, 1987 – 1990
Capek Roman, heligónka, 2006 –
Cicko Ján, husle, 1965 – 1966
Cvachová Eva, klavír, 1986 – 1988
Cyprich Stanislav, st., akordeón, 1987 – 1989, 1993 – 2001
Cyprich Stanislav, ml., bicie, 1988 – 1989 
Cyprichová Daniela, Mládenková, výtv. o., 1973 – 1990
Cyprichová Viera, Sojčáková, spev, 1974 –
Čanecká Miroslava, lit.-dram. o., 2015 –
Čech Eduard, akordeón, 1962 – 1963
Černotová Helena, akordeón, 1956 – 1961
Demková Ľudmila, výtvarný o., 1981 – 1982
Didi Vojtech, klavír, 1965 – 1967
Dikošová Mária, akordeón, 1981 – 1990
Drobniaková Andrea, spev, 1994 – 1995
Ďurčanová Eva, Kubinová, husle, 1982 – 1990
Fiľová Katarína, klavír, 1962 – 1965
Fuják Július, klavír, 1991 – 1993
Gajdičiarová Jarmila, Smiešková, výtv. o., 1991 – 2002
Gamrot Zdislav, akordeón, 1956 – 1993
Gavlasová Alena, Ondreášová, spev, 1991 –
Golis Jozef, trúbka, 1973 – 1977, 1987 – 1992, 2006 –
Golisová Zuzana, Miklušáková, klavír, 2006 –
Gombitová Jelena, klavír, 1996 – 1997
Gomolová Denisa, husle, 2010 – 2011
Gráf Jozef, spev, 2000 –
Gráfová Antónia, Čičová, spev, 1994 –
Gramerová Zuzana, tanečný o., 1987 – 1991
Gregušová Patrícia, klavír, 2014 – 2016 
Greňo Ivona, Adamčíková, spev, 1988 – 1990
Hančinová Henrieta, tanečný o., 1989 – 1990
Hanesová Stanislava, tanečný o., 1978 – 1979
Hanousek Karol, akordeón, 1956 – 1957

Hlaváčová Dana, Seifertová, flauta, 1982 – 1986
Hollmann Arpád, klavír, 1972 –
Hollmannová Helga, výtvarný o., 1995 – 2001
Hollmannová Oľga, Nemčoková, akordeón, 1970 –
Holubová Blažena, výtvarný o., 1986 – 1987
Horváth Zdenko, klavír, 2006 – 2010 
Hôrecká Miroslava, klavír, 2006 – 2007 
Hrivíková Viera, akordeón, 1963 – 1966
Hrtús Milan, ml., klarinet, 2005 – 2007
Hrtús Rudolf, klarinet, 1969 – 1973
Hrušková Eva, výtvarný o., 1975 – 1976
Hudecová Eleonóra, akordeón, 1965 – 1966
Hudecová Kamila, spev, 1990 – 1991
Hutyrová Júlia, spev, 2000 –
Chabreček Peter, tuba, 1993 – 1994 
Chabroň Jozef, klavír, 2002 – 2005
Chupáčová Veronika, Pikuláková, klavír, 2007 –
Janíková Gabriela, klavír, 1989 – 1990
Jarabicová Adriana, Golisová, flauta, 1992 –
Jasenovský Jozef, cbas, 1970 – 1974, 1980 – 1985
Jašurková Dana, tanečný o., 1992 – 1993
Jurčo Radoslav, gitara, 1994 – 1995
Jurgová Dagmar, lit.-dram. o., 2014 –
Jurišta František, výtvarný o., 1963 – 1966
Jurkovičová Alica, akordeón, 1967 – 1968
Kačiak Vladimír, dychy, 1990 – 1991
Kačiak Zdeno, lesný roh, 1986 – 1987
Kalužný Ján, lesný roh, 1988 – 1990
Kaplík Milan, lesný roh, 1990 – 1991
Kapusniaková Lenka, Bytčanková, lit.-dram. o., 2010 –
Kasaj Ján, lit.-dram. o., 1986 – 1989 
Klimeková Dominika, husle, 2016 –
Kmošková Miroslava, heligónka, 2016 –
Kobellová Milana, klavír, 1982 – 1984
Kohútová, výtvarný o., 1986 – 1990
König Engelbert, flauta, 1971 – 1990
Kónová Veronika, klavír, 1985 – 1986
Kopásková Anna, klavír, 1977 – 1990
Kopecký Ladislav, tanečný o., 1989 – 1990
Korimová Tatiana, klavír, 2016 –
Košnár Ivan, hoboj, 1986 – 1990
Kováčik Ján, klavír, 1990 – 2013 
Kováčiková Slavomíra, Samsonová, spev, 1990 –
Kovalčíková Soňa, tanečný o., 2011 –
Kovalíček Rudolf, klarinet, 1987 – 1991
Kozová Mária, gitara, 2010 –
Kráľová, tanečný o., 1983 – 1984
Krištofíková Lenka, Bírová, husle, 2009 –
Kubalíková Monika, lit.-dram. o., 2001 – 2002
Kubiš Ivan, husle, 2007 –
Kulla Pavol, akordeón, 1987 –
Kullová Klára, flauta, 2015 –
Kunáková Mária, Michalinová, husle, 1985 – 1990, 2015 –

Kužma Ján, gitara, 1993 – 2014 
Ladovský Štefan, lesný roh, 1970 – 1972, 1980 – 1981
Langer Milan Henrich, klavír, 1974 – 1976, 1983 – 1985
Lariš Branislav, husle, 1998 – 1999
Lehotská Alena, Poláčková, hud. náuka, 1996 –
Lehotský Marián, gitara, 2000 –
Liščák Peter, akordeón, 2000 – 2001
Lupták Ján, klarinet, 1989 – 1990
Majtánová Regina, klavír, 1993 – 1994
Malík Ladislav, bicie, 2000 –
Marčan Ľubomír, lesný roh, 1983 – 2006
Marec Adam, gitara, 1999 – 2005
Marjak Juraj, kontrabas, 2015 – 2016 
Marjaková Ivonne, hud. náuka, 1991 – 1992, 2000 – 2002
Markech Pavol, spev, 1973 – 1974, 1987 – 1991
Masnica Ondrej, akordeón, 1989 – 1990
Mátrayová Jarmila, klavír, 1990 – 1992
Matyšáková Simona, klavír, 2015 –
Melíšková Žofia, klavír, 1990 – 1991
Melnikovová Milada, klavír, 1981 – 1989
Mestický Peter, akordeón, 1986 – 1993 
Michalec Milan, bicie, 1989 – 1990, 2002 – 2003
Mikušková Miroslava, 1994 – 1995
Mindek Bohuslav, husle, 1966 – 1982
Mišejová Henrieta, klavír, 1984 – 2006
Mitošinka Eduard, trúbka, 1972 – 1973
Mojžiš Róbert, klarinet, 1989 – 1993
Mokrá Eva, Matysová, lit.-dram. o., 1982 –
Moskáľová Emília, tanečný, 1998 – 1999
Mravec Zdenko, klavír, 2013 – 2014 
Mundier Jozef, výtvarný o., 1987 – 1991
Musálková Zlatica, Cholujová, klavír, 1970 – 1990
Naništa Dárius, ogan, 1993 – 2002
Ondrejášová Zuzana, Mikundová, klavír, 2012 –
Oravcová Henrieta, flauta, 1984 – 1986
Pánis Pavol, husle, 1991 – 1992
Pavlík Michal, klavír, 2014 –
Pavlíková Beáta, flauta, 1987 – 1988
Peciarová, klavír, 1992 – 1993
Pečarková Aneta, hud. náuka, 2016 –
Pišteková Zuzana, klavír, 2009 – 2010 
Pohančeník Anton, husle, 1976 – 1977, 2004 –
Pohančeník Jozef, husle, 1981 – 1985
Poništová Daniela, spev, 1987 – 1990
Priehoda Ondrej, husle, 2002 –
Pyszková Kristína, klavír, 1987 – 1998
Remiš Jaroslav, lesný roh, 1997 – 1999
Rybecká Alena, husle, 1985 – 1986
Slivková Michaela, výtvarný o., 2013 – 2014 
Smrečková Anna, výtvarný o., 1991 – 1994
Sojčáková Jana, Bégerová, spev, 1999 –
Soláriková Kristína, klavír, 2015 – 2016 
Stehurová Gabriela, husle, 1985 – 2016

Stráňavová Viera, klavír, 1962 – 1963
Stráňavský Jaroslav, husle, 1957 – 1970, 1987 – 1998
Strumienský Ivo, gitara, 1992 – 2007 
Sýkora Stanislav, výtvarný o., 1993 –
Šamaj Pavol, violončelo, 2003 –
Ščuriková Lucia, klavír, 2016 –
Ševčík Adam, klarinet, 1988 – 2009
Ševčíková, klavír, 1996 – 1998
Šikula Cyril, flauta, 1989 – 1990
Šimášková Katarína, spev, 2015 –
Šimášková Oľga, lit.-dram. o., 2000
Šimuláková Dana, výtvarný o., 1992 –
Školníková Irina, klavír, 1990 – 2003
Škrobánková Zuzana, flauta, 1983 – 1985
Špilák Roman, gitara, 2016 –
Štekláčová Dagmar, lit.-dram. o., 1998 –
Štrbová Blanka, Čurajová, akordeón, 2013 –
Šutáková Eva, Smatanová, klavír, 1967 – 1971
Švaňová Terézia, spev, 1986 – 1990
Takáč Peter, výtvarný o., 1992 –
Turiak Jaroslav, gitara, 2009 – 2010
Turiaková Vladimíra, Stuchlíková, klavír, 2013 – 2015 
Turská Drahomíra, klarinet, 1974 – 1990
Tvarožková Dana, Trávniková, klavír, 1973 – 1978 
Urban Pavol, flauta, 2014 –
Vanáková Dominika, tanečný o., 2011 –
Vaňo Miloslav, gitara, 2015 –
Vasiľ František, tanečný o., 1991 – 1992
Vašková Magdaléna, Kučáková, výtvarný o., 2011 –
Vrábel Jozef, tanečný o., 1985 –
Vraželová Ivana, Golisová, husle, 2008 –
Vrškový Tomáš, spev, 2016 –
Weglorzová Juliana, husle, 1991 –
Weglorzová Wanda, husle, 2016 –
Weisháb Radka, cimbal, 2014 –
Zagrapanová Magdaléna, husle, 1970 – 1990
Zapletalolvá Vlasta, Šoukalová, klavír, 1956 – 1986
Zbořilová Mária, Murčová, akordeón, 1982 – 1986
Žárnayová Tatiana, Balážová, klavír, 1970 – 1971

Prevádzkoví zamestnanci
Bialoňová Alena; Funtík Lukáš; Funtíková Dana; Ježík Štefan;
Jurišová Alena; Kapusniaková Janka; Kolenová Alena;
Pavelková Janka; Pečarková Aneta; Pokrývková Anna

Učitelia, ktorí pôsobili v škole

Riaditelia školy v jej histórii
Šoukalová Vlasta (Zapletalová) 1956 – 1960, 1970 – 1986
Stráňavský Jaroslav 1960 – 1970
Hollmann Arpád 1986 – 1988, 1990 – 1998
Bohunický Štefan 1988 – 1989
Kopecký Ladislav 1989 – 1990
Stehurová Gabriela 1998 – 1999
Bytčanek Peter 1999 – dodnes
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