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Šesťdesiat rokov ZUŠ

Je prirodzené a samozrejmé, že sa pri každom jubileu obzeráme do 
minulosti. Robíme to tak aj my, no nie s pocitom samoľúbosti, alebo 
sebauspokojenia, ale s pocitom dobre vykonanej práce, analyzujúc klady 
i zápory, nemelancholicky rozoberajúc kritickým okom výsledky úsilia 
každého jednotlivca pedagóga, ale i tešiac sa z úspechov žiakov.

Prihováram sa k Vám ako nová riaditeľka Základnej umeleckej školy v 
Revúcej, ale aj ako učiteľka, ktorá pôsobí v tejto Zuške už tridsať rokov.
Pri spätnom pohľade, zamyslení sa pri listovaní kroniky a archívnych 
materiálov,  sa nám pripomína bohatý kultúrny život jubilujúcej školy. 

V súčasnosti, keď vzniká konkurencia medzi školami, keď je škola 
nútená pozitívne bojovať o každého študenta, je kultúra školy rozho-
dujúcim kritériom pri výbere. A preto musíme mať na pamäti, že našim 
poslaním je poskytovať základné umelecké vzdelanie, ktoré predstavuje 
komplexný spôsob spoznávania sveta. Obrazne povedané: vyskúšať 
všetky klávesy na stupnici jeho talentov, aby sa našla práve tá, ktorá 
znie najzvučnejšie! A to vyžaduje maximum trpezlivosti, vzájomného 
pochopenia a tolerantnosti. Nakoľko je naša škola spätá s kultúrnymi 
tradíciami mesta a regiónu, je dôležité aj naďalej vytvárať podmienky na 
prezentáciu umeleckej práce nielen žiakov, ale aj pedagógov. Veď takou 
formou dokazujeme verejnosti potrebu našej inštitúcie.

Práve teraz je príležitosť zaželať si vzájomne, aby škola, teraz Základ-
ná umelecká škola našla i v budúcnosti svoje pevné miesto v kontexte 
vzdelávania a kultúry obyvateľov Revúcej i regiónu.

Do budúcna prajem nám všetkým veľa zdravia a veľké srdce, z ktoré-
ho každý z nás musí rozdávať lásku k umeniu a hrdosť na našu kultúru. 
Šťastie, ktoré je potrebné v tejto neľútostnej dobe.     

Renáta BREZOVSKÁ,
riaditeľka ZUŠ v Revúcej
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Vážený učiteľský zbor ZUŠ, 
vážení absolventi, milí spoluobčania!

Mesto Revúca si v tomto roku pripomína niekoľko významných výročí.
Nepochybne najvýznamnejšími sú 655. výročie prvej zachovanej písomnej 
zmienky o meste, 150. výročie založenia Slovenského evanjelického a.v. gym-
názia- Prvého slovenského gymnázia a do tretice nesporne patrí aj 60. výročie 
založenia Základnej umeleckej školy v Revúcej.

Som hrdá, že dejiny nášho mesta sú vždy spojené so školstvom a vzdelanos-
ťou. Prispelo k tomu určite aj 60 rokov činnosti ZUŠ.

V knihe Pamätnica mesta autora pána Dušana Dubovského je napísané:
„Zásluhou Vladimíra Vešelényiho, učiteľa, hudobníka a organizátora kultúrne-
ho života, zriadili v roku 1952 Hudobnú školu so zameraním na umeleckú vý-
chovu mládeže. S vyučovaním sa začalo v bytoch učiteľov školy. Neskôr škola 
získala miestnosti v rôznych inštitúciách, aby nakoniec od roku 1959 postupne 
dostávala priestory v budove na Malinovského ulici, dnes Muránskej ulici“.

Osobne som mala veľké šťastie, pretože to bol práve rok môjho narodenia 
a o 6 rokov som začala študovať hru na klavíri už v tejto budove u pani učiteľky 
Mikulášovej, neskôr u  pani učiteľky Kleiszovej. Spomínam si na hodiny teórie 
u pani učiteľky Evky Skalskej, kde sme získavali prvé základy o hudobnom 
umení. Bolo to aj obdobie, keď sa tvoril dychový orchester z radov študentov 
pod vedením pána  učiteľa Terpáka. Aj keď sa nám dievčatám veľmi nepozdá-
vali dychové nástroje, predsa som sa odhodlala hrať na lesnom rohu. Prežívali 
sme prvé koncerty a prvé trémy na našich verejných vystúpeniach, ale  aj veľa 
smiechu a radosti spolu s učiteľmi. Mala som pocit, že sme ako jedna veľká ro-
dina, pretože žiakov nebolo ešte veľa. Tešili sme sa, že máme možnosť navšte-
vovať vtedajšiu ľudovú školu umenia. Stretávali a poznávali sme sa so žiakmi 
z Lubeníka, Muráňa, Jelšavy, ktorí dochádzali do Revúcej a priateľstvá nám 
zostali cez hudbu a umenie s niektorými dodnes.  

Je potešením pre učiteľa, keď vychová zo svojho žiaka koncertného majstra 
alebo skladateľa. Je ale potešením aj to, že si žiak rozširuje svoje hudobné vedo-
mosti a vzdelanie, zmysluplne využíva svoj voľný čas a nájde si lásku k hudbe 
a umeniu do ďalšieho života. 

Hovorí sa, že nie každý má talent v akomkoľvek druhu umenia od Pána 
Boha a úlohou Vás, pedagógov je pracovať a vzdelávať všetky deti, ktoré sa 
vzdelávať chcú.

Dobrý hudobný virtuóz, výtvarník, tanečník, herec, nesie v sebe stopu dob-
rého učiteľa, ktorý v ňom vytvoril reťaz lásky k umeniu. To je zmysel a poslanie 
práce učiteľa ZUŠ.

Vážená pani riaditeľka,  kolektív učiteľov ZUŠ a nepedagogických zamest-
nancov, ďakujem Vám všetkým za vykonanú prácu počas uplynulých 60 
rokov, prajem Vám do ďalších rokov  veľa talentovaných žiakov, hodne šťas-
tia, zdravia a veľa tvorivosti.

S úctou a láskou Vaša absolventka
MVDr. Eva CIREŇOVÁ, 

primátorka mesta Revúca

Pozdrav jubilantke

Jubileum školy, to je istý predpoklad oslavy. Oslavy viac ako rodinnej 
alebo v rodine. Pretože sa zíde viac jubilantov, odchovancov, bývalých 
žiakov i učiteľov, nevynímajúc ani tých súčasných a k tomu ešte aj rodi-
čov, priateľov školy, priaznivcov či mecenášov, ktorí ratujú školu keď je 
zle – teda sponzorov. Nemali by chýbať ani nadriadení z okresu, kraja, či 
dokonca až z ministerstva školstva. A to som ešte nespomenul význam-
ných hudobných skladateľov, interpretov vokalistov, inštrumentalistov, 
výtvarníkov, tanečníkov, či scenáristov a pod. No aká veľká „rodina“.

A v tej jubilujúcej Základnej umeleckej škole v Revúcej veru veľa detí 
odrástlo a išlo šíriť dobré meno školy do sveta. Veď z niektorých sa aj uči-
telia stali, čo sa im pedagogické remeslo „poľúbilo“. Ale duševné bohatstvo 
v sebe našli. Ba i v záľubách sa našli. 

Ba aj učitelia. Veď popri poradách, seminároch, či školeniach si aj spe-
vácky zbor vytvorili, aby sa častejšie videli. Ale čo je dôležité, že tento ich 
relax je pozitívny, lukratívny a poučný. Lebo dnešný slovenský učiteľ sa len 
tak ľahko do sveta nedostane, iba keď vie spievať, tancovať, na niečo veľmi 
dobre hrať. A so spevokolom sa „revúcki učitelia“ aspoň kde tu dostali 
a ešte dostanú. A to aj ceny vozia zo súťaží. Veľa vidia, poznávajú. Je to 
veselá kopa. Preto im prajem zo srdca veľa speváckych a zborových úspe-
chov, dobré hlasy,  výborných spevákov, pevnú ruku dirigenta a výbornú 
dramaturgiu. 

Veľa úspechov prajem aj detskej súťažnej prehliadke TALENT REVÚ-
CA! Aby z Gemera i ďalších regiónov prichádzali len dobré správy o na-
šich detských talentoch a popredné umiestnenia na súťažiach. A to nielen 
na súťažiach hudobníkov, klaviristov, akordeonistov, huslistov, dychárov, 
gitaristov, ale aj spevákov, tanečníkov, divadelníkov, výtvarníkov a pod.

Všetkým učiteľom ZUŠ v Revúcej a celému vedeniu školy prajem pevné 
zdravie, veľa úspechov v náročnej práci pri umeleckej výchove detí, u kto-
rých talent objavíme a rozvinieme len trpezlivou prácou a svedomitou 
prípravou. 

Zo srdca všetkým praje odborný garant pre zborový spev, dirigent, or-
ganizátor zborového života, ale predovšetkým vysokoškolský pedagóg pre 
oblasť hudobné umenie a zborový spev

prof. PaedDr. Milan PAZÚRIK, CSc., 
                UMB Banská Bystrica
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učitelia, absolventi aj žiaci ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY 
V REVÚCEJ. Bolo nám dopriate osláviť šesťdesiat rokov tejto 
vzácnej školy. Veľký  deň, kedy zo srdca chceme povedať ĎAKU-
JEM. Oprášiť spomienky  na krásne chvíle zažité za jej bránami. Na 
hodiny cvičenia, minúty vystúpení a búšenie srdca, keď sme hrali 
svoj prvý prednes. Na  vzácnych pedagógov, ktorí  prišli, aby nám 
ukázali „život hudby“ a verní tejto škole prežívali s nami chvíle plné 
vzrušenia a tónov. 

Nejednu hlavu už zdobí šedivý  vlas... a mená i tváre žiakov už 
možno  dávno poprášil každodenný prach- no zostala jedinečno-
sť, originalita a nezameniteľnosť každého absolventa, ktorý opustil 
bránu tejto školy. Šesťdesiat rokov je krásny vek. Na tomto svete 
nebudeme naveky... Dnešný svet má oči iba pre veľké veci. Pre 
nápadné veci stojace na vrchole moderného hodnotového rebríčka. 
Peniaze, moc, popularitu a luxus. Mnohí, aj keď majú všetko, trpia 
nedostatkom života. Sú vyčerpaní, chýba im schopnosť žiť v pokoji 
a byť šťastní. Deti zabúdajú byť deťmi a my dospelí často nestíhame 
ukázať im tajomstvá  života. Nepočujeme spievať vtákov, nevnímame 
šuchot lístia, nespievame uspávanky a koleda už nekrášli sviatočné 
dni. Nemaľujeme, iba  zdieľame obrázky, netancujeme,  iba sleduje-
me  tanečné súťaže.  Hudobné nástroje prehlušili  prehrávače a slová 
ľudoviek sú ukryté v truhlici starej mamy.  Našťastie sú ľudia a ľudia. 
Tí, ktorí si vážia maličkosti života a túžia ho skrášliť sebe i iným. Tí, 
ktorí vedia, že dobro, ktoré vyšlete, sa vráti, aby obohatilo aj vaše 
srdce. Tí, ktorí hrajú, spievajú, maľujú, tancujú a robia viac ako sa 
od nich očakáva v pokore a s láskou. Bez očakávaní a kalkulácií. Tí, 
ktorí vedia, že energia a čas, ktoré venujú deťom je tou najlepšou in-
vestíciou do dnešného sveta. Ľudia, ktorí vedia žasnúť a milujú život, 
tí, ktorí zveľaďujú talent a jedinečnosť našich detí, patria k pokladom 
tohto sveta. Vážim si každú  minútu, ktorú ste nám i im venovali. 
„Ste pre nás cennejší ako tušíte- je to Váš sviatočný deň, tak si ho 
užite a naplno prežite v objatí ďakujem“. A tichá spomienka nech 
patrí aj Vám pedagógom a absolventom, ktorí už nie ste medzi nami 
a Vaše tváre  ukrývajú len tablá a naše srdcia...

Bc. Jana DORČÁKOVÁ, rodená Sokolová,
 absolventka školy

Základná umelecká škola v Revúcej, predovšetkým jej pedagógovia, výrazne 
ovplyvnili celý môj doterajší život. Návšteva ZUŠ pre mňa nikdy nebola iba oby-
čajnou voľnočasovou aktivitou. Škola sa pre mňa v detstve stala druhým domo-
vom, miestom stretávania sa s hudbou, ktorá je teraz neodmysliteľnou súčasťou 
môjho sveta. Pedagógom vďačím nielen za mnoho zážitkov zo žiackych čias, ale 
i za výdatnú pomoc pri voľbe profesijného zamerania a spoluprácu pri snahách 
o oživenie kultúrneho života nášho mesta.

Eva BELICOVÁ,
absolventka školy 

Moji drahí priatelia,Živé spomienky...

Miroslav SKLENÁRIK
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Z histórie školy

V meste Revúca vyučovali do roku 1952 iba súkromní učitelia v rodinách žia-
kov a vo svojich súkromných bytoch. Hru na klavíri vyučovali Irena Longauero-
vá, Kornélia Nyáriová, Július Nyári - organista, otec hudobného skladateľa Júliusa 
Letňana a Mária Szuhayová. Hru na husliach vyučovali Štefan Enderla, Alojz 
Longauer a Ján Novák.

     V rokoch 1951-1952 boli súkromné hudobné školy v Československu poštát-
nené. Na východnom Slovensku k pôvodným siedmim hudobným školám vo 
väčších mestách (Košice, Prešov, Bardejov, Spišská Nová Ves, Svit, Michalovce, 
Sečovce) pribudli ďalšie tri štátne hudobné školy, a to v Poprade, v Kežmarku a v 
Revúcej. Zriaďovaciu listinu vydal Krajský národný výbor v Košiciach na základe 
obežníka Povereníctva škôl, vied a umení v Bratislave zo dňa 23. septembra 1952 
č. 29.468/52-V/3.

     Založením Štátnej hudobnej školy bol poverený prvý riaditeľ školy Vladimír 
Vešelényi. V prvých rokoch sa vyučovalo v provizórnych priestorových i materi-
álnych podmienkach. Po mnohých urgenciách bola priestorová situácia postupne 
vylepšovaná až do roku 1959, kedy boli škole pridelené do užívania priestory 
v budove na Muránskej ulici. Súkromný byt, ktorý tvoril súčasť budovy, jej bol 
pridelený v roku 1961. Vtedy vyučujúci získali potrebný počet učební, ktoré boli 
prispôsobené základným požiadavkám hudobnej školy. V čase založenia bola 
Hudobná škola jedinou kultúrnou ustanovizňou v meste a jej pedagógovia mali 
hlavný podiel na rozvoji kultúrno-osvetovej práce, pre ktorú získali nielen žiakov 
školy, ale i ďalších nadšencov z radov amatérskych hudobníkov a ochotníkov.

     Roky 1959-1964 boli veľmi plodné. Na scéne ochotníckeho divadla boli pr-
výkrát uvedené operety Mamzelle Nitouche od Hervého v réžii Pavla Škerdiaka, 
Modrá ruža a Zlatá rybka od Gejzu Dusíka v naštudovaní Vladimíra Vešelényi-
ho.

     V roku 1961 začal svoju činnosť výtvarný odbor. Nadviazal na dobré výsledky 
výtvarného krúžku žiakov Základnej deväťročnej školy v Lubeníku, ktorý viedol 
tamojší riaditeľ Ján Kasper. Práve on bol iniciátorom založenia výtvarného od-
boru v Ľudovej škole umenia v Revúcej. V roku 1971 počet žiakov vo výtvarnom 
odbore vzrástol na 59. Vyučovalo sa vo všetkých ročníkoch prvého a druhého 
stupňa.

Počas celej šesťdesiatročnej histórie školy sa pedagógovia školy aktívne zapá-
jali do umeleckých súťaží a prehliadok. Všetky odbory pravidelne dosahovali 
veľmi dobré výsledky. Konkrétne údaje o výsledkoch a umiestneniach našich 
žiakov na súťažiach a prehliadkach boli spracované v publikáciách vydaných pri 
okrúhlych výročiach školy. 

     Bohatá história školy dospela do roku 1992, kedy školu navštevovalo v šty-
roch odboroch 448 žiakov, vyučovalo 22 pedagógov, čo bolo v celej histórii naj-
viac. V škole aktívne pracuje Umelecká rada, Rada školy, Rodičovské združenie, 
Predmetové komisie klávesových nástrojov, dychových a strunových nástrojov 
a skupinového vyučovania. Postupom času, kedy demografická krivka Sloven-
ska klesá a s ňou aj počty detskej populácie, ktorá prichádza do škôl, nastáva aj 
znižovanie počtu žiakov v Základnej umeleckej škole v Revúcej až na súčasných 
343 a počet pedagógov 17. 

     Všetky dostupné informácie z histórie i súčasnosti, úplné zoznamy absolven-
tov Základnej umeleckej školy v Revúcej boli spracované v publikáciách vyda-
ných pri okrúhlych jubileách. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie o 
našej škole je možné objednať si publikácie na adrese školy, prípadne na zusre-
vuca@gmail.com 

Jaroslav PETR,
učiteľ ZUŠ v Revúcej
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Činnosť školy v rokoch 
2002 – 2012

Zákonom NR SR o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 
obce a vyššie územné celky sa škola stala od 1. júla 2002 právnym subjektom. Pri-
znanie právnej subjektivity škole sprevádzal celý rad organizačno - právnych, perso-
nálnych, ekonomických a technických opatrení, ktoré súviseli so smenou právneho 
postavenia výchovnovzdelávacej inštitúcie. Prvé kroky, ktoré uskutočnilo nové ve-
denie školy, boli úspešne vykonané a škola vystupuje od 1.7.2002 ako právny subjekt 
s názvom ZUŠ Revúca, ktorej zriaďovateľom je mesto Revúca.  

V kvalitnej a úspešnej práci bývalého vedenia pokračovala činnosť školy pod no-
vým vedením. Školu sme postupne vybavili novými učebnými pomôckami, nástroj-
mi, didaktickou a počítačovou technikou, zrenovoval sa klavír v koncertnej miest-
nosti. Vykonali sa viaceré opravy a úpravy na budove školy, postupne sa vymenili 
okná, vchodové dvere, nábytok v zborovni. Vymenila sa podlaha a nábytok v tanečnej 
triede, zakúpili sa lavice do tried hudobnej náuky. V priebehu desaťročného obdobia 
sa v škole udialo aj  viacero zmien. Okrem detašovaného pracoviska ZUŠ v Jelšave sa 
v Lubeníku otvorila klavírna a spevácka trieda a trieda tanečného odboru. Došlo aj 
k mnohým personálnym zmenám vytvorením súkromnej ZUŠ v roku 2006, ale aj od-
chodom pedagógov do dôchodku, a aj odchodom učiteľov do zahraničia. Snahou 
vedenia školy bolo vždy udržať všetky odbory, čo sa napriek mnohým úskaliam poda-
rilo. Život školy pokračoval ďalej vo vízii vedenia školy, ktorou je Umením vychovať 
kultúrneho, citlivého, vnímavého a ohľaduplného človeka. Vďaka nadšeniu, láske 
k povolaniu,  záujmu žiakov, pochopeniu a podpore rodičov, ale hlavne trpezlivej prá-
ci pedagógov sa škola môže chváliť viacerými úspechmi. Tieto úspechy a pestrú čin-
nosť učiteľov a žiakov dokumentuje kronika školy a časopis Občasník, ktorý vychádza 
pravidelne dvakrát ročne. Jeho stránky informujú o našich tradičných podujatiach 
ako sú Koncert z úcty k starším, Fašiangový koncert, Valentínsky koncert, Absolvent-
ský koncert, žiacke a výchovné koncerty pre materské a základné školy, vystúpenie 
s názvom  Zuška mestu v rámci Dní mesta, vystúpenia na vernisážach výtvarníkov 
v Dome kultúry. Zapojiť do spoločnej práce žiakov všetkých odborov bolo ďalším 
cieľom, ktorý sa realizoval každoročne vo vianočnom predstavení v Dome kultúry 
vždy s veľkým úspechom.  Priaznivý ohlas u revúckej verejnosti mávali koncertné 
vystúpenia žiakov a pedagógov školy pri rôznych kultúrno-spoločenských poduja-
tiach v meste a okolí. V roku 2006 sa podarilo založiť na pôde školy spevácky zbor. 
Počas relatívne krátkeho času sa dopracoval k veľmi solídnym výkonom na dobrej 
umeleckej úrovni a získal viaceré ocenenia. Žiaci a učitelia školy získavajú ocenenia i 
na hudobno-interpretačných súťažiach v rámci regiónu Gemer, Malohont, Novohrad 
a Pohronie, ktoré nesú názov Pódium mladých umelcov, ale i na celoslovenských 
súťažiach. ZUŠ v Revúcej je organizátorkou celoštátnej súťaže v hudobnej tvorbe žia-
kov základných umeleckých škôl Talent Revúca. V priebehu rokov sa vypracovala na 
úroveň s medzinárodnou účasťou, kde získavali ocenenia i žiaci našej školy.

V uplynulých rokoch bola úspešná práca aj v tanečnom, výtvarnom, či literárno-
-dramatickom odbore. V týchto odboroch sa udiali personálne zmeny, no práca 
učiteľov pokračovala a dostavili sa i úspechy a ocenenia. 

V tanečnom odbore sa sformovali  telesá moderného tanca, ktoré reprezentovali 
školu a získali významné ocenenia. Ich mnohé vystúpenia pri rôznych príležitostiach 
ako Dni mesta, oceňovanie športovcov, voľba miss, Halloween, Pódium mladých 
tanečníkov, mali vždy priaznivý ohlas. 

Žiaci a učitelia výtvarného odboru pripravovali pravidelne výstavy svojich prác na 
výstavách Polrok vo výtvarke, Dotyky farieb, posielali výtvarné práce na súťaže a zís-
kali mnohé ocenenia na súťažiach Divadlo očami detí, Slovenská rozprávka, Divadel-
ný plagát či Paleta mladých umelcov. 

Tvorivú prácu učiteľov literárno-dramatického odboru prinášali scénky a divadelné 
predstavenia pre školy i verejnosť. Za toto obdobie sa nacvičili mnohé s väčším či 
menším úspechom. Každoročne sa uvádzali aj na divadelnej prehliadke Detská diva-
delná Revúca. Ocenenia prichádzali aj zo súťaží Šaliansky Maťko, Kellnerova Poloma.
Počas uplynulého obdobia pokračovali aj priateľské vzťahy s partnerskou školou 
v maďarskom Gödöllő, ktoré pretrvávajú už tri desaťročia a vzájomne nás inšpirujú 
a obohacujú.

Za uplynulé desaťročie patrí poďakovanie všetkým pedagógom, i tým, ktorí už 
nie sú medzi nami a na ktorých s úctou a láskou spomíname. Za to, čo urobili pre 
vzdelanosť svojich žiakov a pre dobré meno školy. Boli a sú to vzácni ľudia, ktorí cez 
umelecké vzdelávanie rozvíjajú prirodzenú tvorivosť, odhaľujú krásu a podieľajú sa 
na jej tvorbe. 

Mgr. Michal ŠIMKO,
riaditeľ školy v rokoch 2002-2012
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... je prvý a jediný odbor, v ktorom sa vyučovalo od 1. septembra 1952 v Štátnej hudobnej 
škole, ktorá bola zriadená v Revúcej zriaďovacou listinou Krajského národného výboru v Ko-
šiciach č. 29.468/52-V/3. V prvom roku založenia školy bolo zapísaných 47 žiakov. Jedným 
z vyučujúcich bol aj prvý riaditeľ Vladimír Vešelényi, ktorý bol riaditeľom školy až do roku 
1977. V súčasnosti študuje v hudobnom odbore 189 žiakov a vyučuje 13 učiteľov. 

Hudobný odbor... Výtvarný 
odbor...

... bol založený v roku 1961. Prvým vyučujúcim bol 
vtedajší riaditeľ Základnej školy v Lubeníku a neskorší 
riaditeľ Ľudovej školy umenia v Revúcej Ján Kasper. 
V prvom roku bolo zapísaných do výtvarného odboru 
29 žiakov. V súčasnosti vyučujú vo výtvarnom odbore 
dvaja učitelia a navštevuje ho 75 žiakov v Revúcej 
a elokovaných triedach v Muráni, Jelšave a v Lubeníku.
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Literárno-dramatický odbor

Príchodom učiteľa Viliama Skalského v roku 1981 bol zria-
dený literárno-dramatický odbor. Týmto krokom sa Základ-
ná umelecká škola v Revúcej stala plnoorganizovanou. Po 
jeho odchode v roku 1986 literárno-dramatický odbor trpel 
častými výmenami vyučujúcich a tým aj stratou koncepčnos-
ti v práci. V súčasnosti odbor vedie jedna učiteľka v Revúcej 
a elokovanej triede v Lubeníku. Navštevuje ho 15 žiakov.



Tanečný odbor...
...bol zriadený v roku 1973. Prvá vyučujúca 
bola Revúčanka Eva Ondrejčíková, rodená 
Viečoreková, absolventka Konzervatória 
v Bratislave a viedla ho až do roku 1990. Po 
jej odchode sa v tanečnom odbore vystrie-
dalo väčšie množstvo pedagógov. V súčas-
nosti  vyučuje v Revúcej a v elokovanej 
triede v Lubeníku jedna učiteľka. Navštevu-
je ho 63 žiakov.

Detský denný tábor 
SLNIEČKO

Tento projekt nenásilnou formou približuje 
deťom v predškolskom veku, ale aj starším, 
obsah vyučovania predovšetkým v skupinových 
odboroch s cieľom získať nových žiakov. Detský 
tábor SLNIEČKO je akýmsi vyvrcholením prá-
ce s deťmi v materských školách, kde celý rok 
prebieha oboznamovanie detí s možnosťami 
a obsahom vyučovania v ZUŠ. Projekt vypraco-
vala terajšia riaditeľka školy Renáta Brezovská 
a jeho prvý ročník úspešne uviedla v posled-
nom prázdninovom týždni roku 2012.

18 19
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Talent REVÚCA
Celoslovenskú súťaž vlastnej hudobnej tvorby žiakov 
základných umeleckých škôl organizuje naša škola 
od roku 1995. V odbornej porote zasadajú hudobní 
skladatelia a pedagógovia konzervatórií. Táto origi-
nálna súťaž dáva priestor mladým skladateľom a pre 
mnohých je odrazovým mostíkom do profesionálnej 
kariéry hudobných skladateľov. Pekné úspechy v nej 
dosiahli aj žiaci našej školy.

Quirin...
Spevácky zbor

21

...bol založený v roku 2006 pri Základ-
nej umeleckej škole v Revúcej. Pôsobia 
v ňom učitelia nielen zo ZUŠ, ale aj 
z materských, základných a stredných 
škôl. Okrem pedagógov tu spievajú 
aj bývalí absolventi našej školy. Počas 
svojho pôsobenia dosiahol spevácky 
zbor niektoré pozoruhodné výsledky. 
V apríli 2009 na Festivale zborového 
spevu Viliama Figuša Bystrého s me-
dzinárodnou účasťou získal strieborné 
pásmo, v júni 2010 na medzinárodnej 
súťaži speváckych zborov Svátky písní 
Olomouc v Českej republike v dvoch 
kategóriách bronzové a strieborné 
pásmo a o rok neskôr v Bratislave na 
medzinárodnom súťažnom festivale 
FESTA CHORALIS dve strieborné 
pásma. V roku 2010 bola speváckemu 
zboru QUIRIN udelená Cena primá-
torky mesta Revúca. 

Odborná porota zľava: Mgr. Art. Norbert Bodnár, ná-
rodný umelec Milan Novák, Mgr. Art. Jozef Podprocký. 

V niekoľkých ročníkoch 
súťažili aj žiaci z partner-
skej školy z Maďarska.
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Tematické  koncerty
V mesiaci február sú dve významné udalosti – Fašiangy a sviatok sv. Valentína. K týmto dvom témam 
striedavo každý rok pripravuje škola verejný koncert. Fašiangový koncert prekypuje neviazanou zábavou 
a recesiou. Tu si s chuťou „zakoncertujú“ aj učitelia. Valentínsky koncert je zas plný srdiečok, lásky a poé-
zie. K tematickým koncertom patrí aj rodinný koncert, ktorý škola organizuje pravidelne v júni. Vystu-
pujú v ňom deti – žiaci školy – spolu s umelecky nadanými rodinnými príslušníkmi. Je to veľká výzva 
predovšetkým pre rodičov, lebo mnohí sa vracajú k aktívnemu muzicírovaniu po rokoch.
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Družba

Mesiac úcty k starším
Partnerské vzťahy s Frédéric Chopin Ze-
neiskola v Gödöllő boli nadviazané v roku 
1979. Vtedy podpísali riaditelia obidvoch 
škôl Ján Kasper a Pálfalvi Ferenc Družob-
nú zmluvu. Tieto neformálne kontakty 
pretrvávajú doteraz. Počas tridsiatich 
troch rokov sa v partnerských kontak-
toch vystriedali celé generácie detí, či už 
slovenských, alebo maďarských. Hlavným 
obsahom kontaktov boli a sú vzájomné 
koncerty a poznávacie zájazdy. Dôkazom 
unikátnosti vzťahov je fakt, že súčasný ri-
aditeľ maďarskej školy Ella Attila ako žiak 
vystupoval na koncerte v Revúcej.

V októbri naša škola organizuje viaceré po-
dujatia. Učitelia a žiaci pravidelne prispievajú 
kultúrnym programom organizáciám v meste 
Revúca a v jej okolí, ktoré chcú vzdať úctu 
svojim seniorom. Vyvrcholením našej aktivity 
v tomto mesiaci je slávnostný verejný koncert 
pre kolegov na dôchodku, ktorí svojou prácou 
pripravili podmienky pre nás. 
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Vianočné 
koncerty...
...sú jednými z tradičných podujatí, 
ktoré revúcka Základná umelecká škola 
organizuje. Týmto podujatím škola 
prispieva k predvianočnej atmosfére v 
meste. V posledných rokoch sa vianočné 
koncerty vyprofilovali v multiodborový 
tematický  hudobno-dramatický útvar, 
na ktorom participuje predovšetkým 
literárno-dramatický odbor.

Súťaže
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Jozef Balog     dychové nástroje, gitara, bicie
Edita Bednarčíková    klavír, hudobná náuka
Ľubica Beňušová    cimbal, klavír
Renáta Brezovská    dychové nástroje, gitara
Katarína Grendelová    akordeón, keyboard
Henrieta Hamarová    klavír, spev, hudobná náuka
Mgr. Milina Chalupková   keyboard, spev, hudobná náuka, klavír
Bc. Lucia Chrapánová    spev
Janka Kederová    klavír
Jaroslav Petr     dychové nástroje, violončelo, keyboard, gitara
Eva Petrová     dychové nástroje, husle, gitara
Mgr. Katarína Sušilová    husle, gitara
Mgr. Michal Šimko    gitara, hudobná náuka, keyboard
Mgr. Monika Štepitová    klavír

Mgr. Eva Huťanová    výtvarný odbor
Mgr. Miroslav Sklenárik   výtvarný odbor
Zuzana Remperová DiS. Art.   tanečný odbor
Bc. Lucia Chrapánová    literárno-dramatický odbor

Zoznam pedagógov, pôsobiacich v škole 
v súčasnosti

V rokoch 2007 – 2012 vyučovali v ZUŠ 

Hudobný odbor: 
Zita Leskovjanská, Jozef Meriač, Ľubomír 
Rusňák DiS. Art., Zuzana Slezáková, 
Mgr. Magdaléna Steinemannová. 
Výtvarný odbor: 
Mgr. Zuzana Almášiová, Mgr. Mariana 
Fröhlichová, Martina Guliariková, 
Mgr. Beáta Kilíková.
Tanečný odbor: 
Barbara Gurská.
Literárno-dramatický odbor: 
Miriama Tóthová DiS. Art.

Sprava: riaditeľka školy Renáta 
Brezovská a zástupkyňa riadi-

teľky Mgr. Monika Štepitová.

Zľava: Mgr. Miroslav Sklenárik - VO, 
Zuzana Remperová DiS.art. - TO, Mgr. Eva 
Huťanová - VO, Bc. Lucia Chrapánová - 
LDO.

Zľava dole: Ľubica Beňušová, Katarína 
Grendelová, Edita Bednarčíková. 

Hore: Janka Kederová, Henrieta Ha-
marová, Mgr. Monika Štepitová, Mgr. 

Milina Chalupková.

Zľava dole: Eva Petrová, Renáta Brezovská.
Hore: Jaroslav Petr, Mgr. Michal Šimko, 
Mgr. Katarína Sušilová, Jozef Balog.
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Absolventi Základnej umeleckej školy 
v Revúcej v rokoch 2007 - 2012

Školský rok 2007/2008

I.stupeň
Hudobný odbor: Ivan Beľák, Lucia Berzétyová, Natália Braunová, Simona Braunová, Patrícia 
Dorčáková, Dáša Ďuránová, Eva Gabajová, Petra Hricovínyová, Matúš Hudák, Ján Jankovič, Radka 
Kotlarčíková, Anežka Kvetková, Branislava Moravčíková, Veronika Petrášová, Monika Rečníková, 
Natália Renčoková, Ján Repák, Dominika Rusnáková, Slávka Švihlová, Andrea Tokárová, Radoslava 
Tomková.
Tanečný odbor: Radka Adamčiaková, Zuzana Böhmerová, Martina Meriačová, Miriam Mišanková, 
Michaela Sedláková, Natália Sedláková.
Literárno-dramatický odbor: Dominika Bukovická, Miroslava Sendreiová, Ivana Valíková.

II.stupeň
Hudobný odbor: Dominika Fedorková, Peter Kročko, Patrícia Regecová.

Školský rok 2008/2009

I.stupeň
Hudobný odbor: Ľubica An-
daházyová, Petra Benčöová, 
Tatiana Bodnárová, Viktória 
Böhmerová, Zuzana Böhmero-
vá, Eunika Boldiová, Veronika 
Čatlóšová, Veronika Fabová, 
Katarína Hegerová, Simona 
Kánová, Michaela Klimentová, 
Jaroslava Labošová, Martin Pav-
lovský, Ivana Rusnáková, Michal 
Slabej, Slavomíra Zatrochová.
Tanečný odbor: Alžbeta Beláno-
vá, Katarína Kováčová.

II.stupeň 
Hudobný odbor: Dušan Bobrík, 
Lenka Brúsiková, Anna Rajní-
ková.
Literárno-dramatický odbor: 
Ján Bavala, Kristína Bobulová, 
Sandra Polovková.

Školský rok 2009/2010

I.stupeň
Hudobný odbor: Miroslava Beláková, 
Zuzana Ganajová, Patrícia Chro-
meková, Viktor Jančík, Ján Kováčik, 
Dana Kúchenová, Veronika Patakiová, 
František Podobník, Filip Rečník, Diana 
Simanová, Mariana Szabóová, Michal 
Urban.

II.stupeň
Hudobný odbor: Janka Dolinská, Ivana 
Fábiánová, Michaela Gažúrová, Bibiana 
Mičkyová.
Literárno-dramatický odbor: Janka 
Dolinská, Ivana Fábiánová, Zuzana 
Marčáková.

Štúdium pre dospelých
Hudobný odbor: Jozef Beňuš.
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Školský rok 2010/2011

I.stupeň
Hudobný odbor: Michal Benčko, Lýdia 
Bodnárová, Radka Goldschmidtová, 
Veronika Greňová, Matej Haluška, Má-
ria Hudáková, Eva Kúchenová, Diana 
Lapajová, Marek Lenárt, Matúš Mičky, 
Mária Michňová, Alžbeta Nosáľová, 
Bianka Oravczová, Veronika Reme-
níková, Gabriela Samková, Michaela 
Šmidtová, Michaela Trávničková, Radka 
Záhoráková.
Tanečný odbor: Eva Kurucová.
Literárno-dramatický odbor: Lýdia 
Bodnárová, Slávka Gulkášová, Michaela 
Trávničková.

II.stupeň
Hudobný odbor: Jana Mocná.
Tanečný odbor: Ivana Simanová, Lucia 
Topercerová.

Školský rok 2011/2012

I.stupeň
Hudobný odbor: Petra Benediktyová, 
Bianka Berzétyová, Jana Kálnová, Anna 
Mária Lukáčová, Martin Remeník, Petra 
Remeníková, Marek Sabanoš, Tereza 
Sládečková, Dominika Schützová, Anna 
Smutná, Klaudia Zapletalová.
Výtvarný odbor: Filip Tóth.
Tanečný odbor: Marek Emerici, Miriama 
Tumidajová. 
Literárno-dramatický odbor: Branislav 
Dorčák.

II.stupeň
Hudobný odbor: Natália Renčoková, 
Andrea Tokárová.
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