PhDr. Jozef V a k o š
Nar:
18. marca 1919 Pobedíme 0kr. Piešťany
Zomrel:
1. apríla 1987 v Trenčíne

Vzdelanie :
-základné v Pobedíme
-1929 prijatý na Gymnázium v Trenčíne, maturoval v r. 1937
-1937 prijatý na Pedagogickú akadémiu v Bratislave, absolvoval smer učiteľ organista,
študoval hru na organe a husliach štátnu skúšku absolvoval v roku 1939
-1960 prijatý k štúdiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave na odbor
dirigovanie zboru. Absolvoval ju v roku 1964. Umelecky ho viedli: Prof. Korlínska,
Prof. Dr. Juraj Haluzický, Prof. Ján Strelec, Doc. Ivan Hrušovský, Prof. Dr. Ľudovít
Rajter, Doc. Alexander Moyzes
-1970 — absolvovanie štátnej rigoróznej skúšky s právom používať titul "PhDr •
Umelecké aktivity:
1947 - 1986 - člen Speváckeho zboru slovenských učiteľov, od roku 1966 jeho
vicedirigent a chorovod
1960 — zakladateľ Okresného učiteľského spevokolu v Topoľčanoch, ktorý viedol až
do roku 1969
- 1969 - najskôr umelecký vedúci neskôr dirigent Robotníckeho speváckeho zboru pri
ZK ROH TOS v Trenčíne
-1977 — spoluzakladateľ a prvý dirigent Trenčianskeho speváckeho zboru v Trenčíne.
Viedol ho až do roku 1986
-1973 — 1977 — umelecký vedúci a dirigent Speváckeho zboru VZDUCHOTECHNIK
v Novom Meste nad Váhom
-1984 - 1985 umelecký vedúci a dirigent speváckeho zboru pri ZK ROH Zornica v
Bánovciach Bebravou
-1985 - 1987 — umelecký vedúci a dirigent Miešaného speváckeho zboru mesta Nové
Dubnica /až do svojej smrti /
Umelecké úspechy:
-1962 - 0US Topoľčany zvíťazil pod jeho vedením v regionálnej súťaži ĽUT a bol
vybratý na Celoštátnu prehliadku ĽUT do Prahy, kde s úspechom účinkoval od
roku -1962 mal značný podiel na umeleckých úspechoch SZSU doma i v z hraničí
-1975 - II. pásmo v Krajskej súťaži spev. zborov v Novom Meste nad Váhom - so Spev.
zborom ZK ROH tos Trenčín
-1977 - 11. pásmo v Kraj súťaži spev. zborov v Holíči
so SZ Vzduchotechnik v
Novom Meste nad Váhom
-1985 pásmo v kraj. súťaži SZ Martine so SZ ta Nová Dubnica

Zahraničné koncerty:
-od roku 1947 až do roku 1986 sa zúčastnil všetkých zahra ničných kocertov a súťaží
SZSU
-1978 - Juhoslávia - s RSZ Trenčín
-1985 koncerty v NDR so SZ z Novej Dubnice
Publikačné činnosť:
študijný text pre frekventantov dirigentských kurzov "Práca so speváckym zborom"
vydal Osvetový ústav v Bratislave ako skriptá celý rad článkov v Hudobnom živote,
Učiteľských novinách a regionálnej tlači, orientujúcich verejnosť v zborovom hnutí na
Slovensku pôsobil v odborných porotách celoslovenského i regionálneho záberu, bol
členom Poradného zboru pre zborový spev na Osvetovom ústave v Bratislave
-zakladateľ Metodického centra pre dirigentov speváckych zborov — učiteľov pri
Domove SZSU v Trenčianskych Tepliciach.
Pracovné pôsobenie:
1940 - 1946 — služba v armáde, účasť v SNP
1947 - pedagogické pôsobenie v Pobedime , Brunovciach
1947 - 1949 — učiteľ — organista v Jacovciach
1949 - 1957 pre náboženské presvedčenie nemal stále učiteľské miesto; pracoval ako
účtovník na JRD v Jacovciach, ako zastupujúci učiteľ v Jacovciach, Rybanoch,
Chalmovej, Topoľčanoch
1957 - 1968 — učiteľ Hudobnej školy Topoľčanoch, od roku 1959 jej riaditeľ
1968 - 1985 — riaditeľ Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov v
Trenčianskych Tepliciach
Rodinné pomery :
1. júla 1947 sa oženil s manželkou Máriou rod. Mašénovou, ktorá bola
vychovávateľkou, absolvovala SPgŠ v Leviciach smer vychovávateľstvo
— z manželstva sa narodilo päť synov, nasledovne:
Jozef /1948/ - pedagóg, pôsobí v zborovom hnutí
Ján /1952/ hudobník na "voľnej nohe" slobodné povolanie
Marián /1959/ redaktor STV v Bratislave
Pavol /1967/ — súkr. podnikateľ, pôsobí vo folkl. hnutí
Peter /1970/ — pedagóg rodina pôsobí v trenčianskom regióne
Záver:
PhDr. Jozef Vakoš je pochovaný na cintoríne v rodnej obci Pobedím v Piešťanskom
okrese.
Jozef Vakoš ml.

