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Trenčín, 15. december 2017 

Hudobný večer poodhalil trinástu komnatu trenčianskeho župana 

 

Podujatie, ktoré má už viac ako 20-ročnú tradíciu a je úzko späté so Základnou umeleckou školou 

(ZUŠ) v Púchove, už tradične ponúka možnosť nahliadnuť  do súkromia verejne známych 

osobností. Pozvanie na predvianočný Hudobný večer prijal trenčiansky župan Jaroslav Baška.  

 

Medzi tradičné podujatia ZUŠ v Púchove a mesta Púchov jednoznačne patrí Hudobný večer. 

Divákom vždy ponúkne kvalitné vystúpenia študentov a príjemnú atmosféru, obohatenú 

prítomnosťou vzácneho hosťa z oblasti kultúry, športu či politického života. Po takých menách ako 

Zuzana Tlučková, Anka Šišková, Jozef Vajda, Ľubomír Feldek či Rastislav Henek si úlohu hlavného 

hosťa vyskúšal aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Veľmi rád som prijal pozvanie, pretože 

v čase adventu a predvianočných sviatkov má toto podujatie výnimočnú atmosféru, ktorú svojím 

vystúpením umocňujú talenty z domácej základnej umeleckej školy,“ povedal hlavný hosť večera.  

 

Nakoľko Jaroslav Baška istý čas pôsobil vo funkcii starostu obce Dohňany, pracoval a býval aj 

v meste Púchov, jeho rozprávanie bolo zaujímavé a pútavé. Hostia sa dozvedeli zaujímavé 

informácie zo súkromia najdôležitejšieho muža kraja, jeho vzťahu k hudbe, športu, domácim 

prácam či rodine. Trenčiansky župan tiež prezradil, aké vlastnosti si cení na svojich kolegoch 

a zamestnancoch a ako sa dostal do politiky. Celé rozprávanie bolo popretkávané úsmevnými 

príhodami a zážitkami z bežného života a atmosféru dotvárali svojím profesionálnym vystúpením 

študenti ZUŠ  z Púchova. „Základnú umeleckú školu v Púchove navštevuje viac ako 700 žiakov. 

Priznám sa, že ja neviem hrať na žiadny hudobný nástroj, no o to viac oceňujem a vážim si tých, 

ktorí to vedia a dokážu podať takýto profesionálny výkon,“ pochválil hudobné vystúpenia 

trenčiansky župan.   

 

Autorkou myšlienky Hudobného večera je učiteľka ZUŠ v Púchove Daniela Sadloňová, ktorá 

zastáva úlohu moderátorky večera a doprevádza študentov pri ich vystúpeniach na klavír. Po 

prvýkrát v histórii tohto projektu hosť vopred nevedel otázky a ani témy, ktorým sa budú počas 

večera venovať. „Vždy ma zaujíma to, čo sa nikde nedozviem. Tentokrát som bola zvedavá na 

županov voľný čas, pretože viem, že ho veľa nemá a tiež na jeho vzťah k hudbe,“ prezradila 

organizátorka večera.  

 

Trenčiansky župan si publikum získal svojou spontánnosťou, humornými príhodami a úsmevom, 

pretože ako sám hovorí, s úsmevom sa ľahšie prekonávajú prekážky.  

 

 

 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Lenka Kukučková, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, lenka.kukuckovak@tsk.sk, mobil: 
+421/ 901/ 918 105, tel.: +421/32/ 6555 / 908 

mailto:lenka.kukuckovak@tsk.sk

