
Milí mladí priatelia, žiaci, vážení pedagógovia,

som úprimne rád, že mám možnosť týmto spôsobom pozdraviť vás pri 
vzácnej príležitosti – 60. výročí vzniku vašej školy –  dnes Základnej umeleckej 
školy Ľudovíta Fullu. Za toto obdobie si škola prešla mnohými zmenami, no 
som presvedčený, že jej zmysel, význam a prínos pre vás samotných i pre 
mesto Ružomberok ostal naďalej rovnaký – do duší mladých ľudí vkladať 
lásku k umeniu, podporovať talenty a rozvíjať ich ku kráse, ktorú je možné 
rozdávať ďalej.... Som rád, že dnes nesie meno významného umelca Ľudovíta 
Fullu, pretože takýto názov jej právom patrí. 

Sám som absolventom vašej školy, a aj preto mám k nej veľmi blízko. Nezdá sa 
mi, že by to bolo až tak dávno, čo som ako chlapec pravidelne chodil na 
hodiny huslí ešte do budovy jezuitského kláštora, a predsa sú to už 
desaťročia. Napriek tomu si na tieto chvíle veľmi rád, živo a často spomínam.  
Aj na to, s akou trpezlivosťou a láskou k umeniu nás vtedajší pedagógovia 
viedli. Verím, že takéto príjemné spomienky majú bývalí, a budú mať aj všetci 
budúci absolventi vašej školy. 

Všetkým vám, bývalým a terajším pedagógom Základnej umeleckej školy 
Ľudovíta Fullu chcem pri tejto príležitosti preto poďakovať za to, že svojou 
trpezlivou prácou, láskou k umeniu a láskou k deťom, niekedy možno aj 
v neľahkých chvíľach ste pomáhali a pomáhate nielen svojim žiakom, ale aj 
mestu Ružomberok. Tým, že vštepujete do mladých duší lásku a cit k umeniu, 
ktoré je jemné, krehké, obohacujúce a vzácne... Tým, že vychovávate 
vnímavých a dobrých ľudí, ktorých táto neľahká doba potrebuje ako soľ. 

A vám, dnešným žiakom Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu, prajem, 
aby ste v nej načerpali čo najviac vedomostí, zručností, kreativity, ktoré vás 
budú sprevádzať aj v nasledujúcich rokoch. A aby spomienka na toto obdobie 
bola vždy príjemná a obohacujúca, tak ako to je aj v mojom prípade.


