
 

 

 

 

Študoval hru na gitare na Konzervatóriu v Žiline u prof. Dušana Lehotského, po ukončení na 

Pedagogickej fakulte v Nitre a na VŠMU v Bratislave v triede prof. Jozefa Zsapku. Od roku 1987 

vyučuje hru na gitare na Konzervatóriu v Žiline a od roku 1997 aj na Akadémii umení v Banskej Bystrici. 

Ján Labant získal niekoľko ocenení na národných i medzinárodných súťažiach, zúčastnil sa 

medzinárodných festivalov a majstrovských kurzov v Maďarsku, Poľsku, Nemecku a Belgicku. 

Konzervatórium v Žiline absolvoval skladbou Concierto de Aranjuez od J. Rodriga za sprievodu 

Štátneho komorného orchestra v Žiline a bol vyhlásený za najlepšieho absolventa konzervatória za rok 

1982. V roku 1983 založil Ján Labant a PhDr. Pavol Sika v Nitre medzinárodný gitarový festival 

“Cithara aediculae”, ktorého je každoročným dramaturgom a interpretom.  

Ján Labant sa venuje sólistickej a komornej hre. Ako sólista sa predstavil na mnohých domácich 

festivaloch (Prehliadka mladých koncertných umelcov Trenčianske Teplice, ďalej Gitarové dni, 

Medzinárodný gitarový festival J.K.Mertza, Hudba na Hrade Bratislava, Cithara aediculae Nitra, 

Spišské gitarové dni a na festivale Gitara v kaštieli (Budimír), Gitara v Galérii (Košice), Dunajsko-

Stredské hudobné dni a i.) a na gitarových festivaloch v zahraničí: v Poľsku (Cieszyn, Kościan, 

Czeņstochowa, Krakov, Gdańsk, Koszalin, Lublin, Krynica, Sanok, Szczawno-Zdrój, Tychy, Zory), v 

Českej republike (Bienále Kutná Hora, Brno, Rychnov nad Kněžnou, Ostrava, Štramberk, Hukvaldy, 

České Budějovice, Přerov), Anglicku (Kernow Guitar Festival) a Francúzsku (Bordeaux). Okrem toho 

koncertoval v Poľsku (Varšava, Krakov), Maďarsku (Debrecín), Bulharsku (Sofia), Českej republike 

(Hukvaldy, Brno, Ostrava, Litomyšl, Vsetín, Odry), Francúzsku (Bordeaux, Limoges, Tulle, Guéret), 

Španielsku (Barcelona, Sabadell), Rakúsku (Viedeň, Oberpullendorf, Gaming – Kartause, Gresten), 

Anglicku (Truro, Saltash) a Austrálii (Sydney, Melbourne, Canberra, Adelaide, Cooma, Deniliquin). 

Nahráva pre rozhlas, venuje sa i komornej hre (so sláčikovým triom, kvartetom, duo s flautou, gitarové 

duo, duo so semiakustickou  gitarou, trio so spevom a semiakustickou  gitarou), spolupracuje s 

orchestrami. Viedol majstrovské kurzy na festivaloch a konzervatóriách na Slovensku, v Čechách, 

Poľsku, Francúzsku a na vysokých školách v Austrálii (Melbourne, Canberra). Je členom odborných 

porôt na domácich (Bratislava, Bojnice, Dolný Kubín, Giraltovce, Nitra, Handlová, Prievidza) 

i zahraničných gitarových súťažiach (Krynica, Lublin, Sanok – Poľsko, Zruč nad Sázavou, Kutná Hora – 

Česká republika).  

Nahral 5 CD platní. 

 

 

 

 

 

 

Základné hudobné vzdelanie získala v ĽŠÚ v Bojniciach v triede Mgr. Márie Sedlákovej PhD.  

V štúdiu hry na gitare pokračovala v  r. 1989 – 1995 na Konzervatóriu v Žiline u p. Dušana Lehotského. 

Neskôr študovala  na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v študijnom 

odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov, v predmete hudobná pedagogika. 

Od r. 1993 pôsobila ako učiteľka hry na gitare v ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza,  kde od r. 2006 

viedla i gitarový súbor. Od šk. roku 2012/2013 pôsobí ako učiteľka v ZUŠ Levice. 

So svojimi žiakmi sa pravidelne úspešne zúčastňuje  regionálnych a celoslovenských súťaží v sólovej aj 

komornej hre na gitare ( Gitarová súťaž Prievidza, Celoslovenská gitarová súťaž Bojnice, Celoslovenská 

súťaž v komornej hre na gitaru „ Handlovské gitary „ , Prehliadka mladých gitaristov Bratislava,  

Interpretačná súťaž v sólovej aj komornej hre na gitaru „ Nitrianska lutna „ ). 

 

 

 

 

 

Hru na gitare absolvoval na Janáčkovom konzervatóriu v Ostrave a VŠMU v Bratislave. Vyučuje gitaru, 

komornú hru, hru z listu, dejiny a nástroje na Janáčkovom konzervatóriu v Ostrave a na Gymnáziu 

v Ostrave. Tiež pôsobí ako učiteľ hry na gitare v Základní umělecké škole ve Frýdku-Místku. 


