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Zamestnanci školy

Vedúci zamestnanci:
Riaditeľ: do 31.1.2012 - Mgr. Leonard Vajdulák
do 11.3.2012 – Jana Jelenská
od 12.3.2012 - Mgr. Michal Janiga
Zástupcovia riaditeľa: Jana Jelenská
Stanislav Štrba
Pedagogickí zamestnanci:
Hudobný odbor
Bartoš Matej, Mgr., Mgr., Bartošová Mária, Mgr. (MD), Cuperová Mária, Dobija František,
Dulovcová Viera, Mgr. art. (MD), Grísa Peter, Grísová Elena, Herdová Alžbeta, Hrnčiarová
Mária, Hýravá Oľga (MD), Chomisteková Adriana (MD), Janiga Michal, Mgr., Jelenská
Jana, Juráš Michal, Mgr., Kačiak Vladimír, Kapala Marcel, MgA., Kapalová Barbora MgA.,
Medvecký Jozef, Medvecký Peter, Papulová-Fischerová, Alexandra, Mgr. (MD), RábotováŤavodová Jana, Mgr., Reichlová Miriam, Strapec Marián, Ing., Struhár Stanislav, Šubová
Michaela, Mgr. ,PhD., Vrtichová Viera, Záhumenická Lýdia, Mgr.,
Výtvarný odbor
Barťáková Jana, Mgr., Gajdošíková Anna, Mgr., Šprláková Jana, Mgr., Šupa Milan, Mgr.,
Vojtek Martin, Ing., Mgr., Kakačka Andrej, Mgr.
Nepedagogickí zamestnanci:
Brieniková Anna, Brieniková Margita, Zápotočná Jolana, Michalica Anton, Ing.

Rada školy
Predseda: Ing. Ján Šimún
Členovia: Ing. Ľudovít Behula, Ing. Ján Fedor, Mgr. Juraj Jonák, Vladimír Kačiak, Mária
Cuperová, Ing. Miroslav Málik, Ing. Ľudovít Nemček, Dávid Janiga, Ing. Mária Stanovská,
Jolana Zápotočná

Žiaci školy
Údaje o počte žiakov
V školskom roku 2011/2012 školu navštevovalo celkom 682 žiakov v hudobnom
a výtvarnom odbore:
-

hudobný odbor: 374 žiakov

-

výtvarný odbor: 308 žiakov

Do 1. ročníka bolo prijatých 101 žiakov
-

hudobný odbor: 61 žiakov

-

výtvarný odbor: 40 žiakov

Údaje o absolventoch 2011/2012
V školskom roku 2011/2012 školu absolvovalo celkom 29 absolventov v hudobnom odbore,
z toho 21 žiakov prvého stupňa a 8 žiakov druhého stupňa. Vo výtvarnom odbore
absolvovalo 18 absolventov, z toho 1 žiačka druhého stupňa.

Absolventi v školskom roku 2011/2012
Hudobný odbor
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Priezvisko
Batuna
Mušková
De Grootová
Šlachtová
Žáková
Balková
Bartošová
Mäsiarová
Chomistek
Zgrebňák
Chudiaková

Meno
Dávid
Alexandra
Žofia
Martina
Alexandra
Bibiána
Iveta
Andrea
Tadeáš
Vojtech
Dominika

Ročník
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.

Nástroj
klavír
klavír
klavír
klavír
klavír
klavír
klavír
husle
husle
violončelo
akordeón

Pedagóg
Mária Cuperová
Mária Cuperová
Mária Cuperová
Marián Strapec
Marián Strapec
Michaela Šubová
Michaela Šubová
František Dobija
Mária Hrnčiarová
Michal Janiga
Viera Vrtichová

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kováčik
Kazimírová
Žofajová
Maslo
Migová
Paluga
Púčková
Mancová
Staníková
Vraniaková

Andrej
Klára
Zuzana
Frederik
Žaneta
Valentín
Emília
Nina
Miriam
Alica

7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.

akordeón
zobc. flauta
zobc. flauta
gitara
gitara
gitara
gitara
gitara
gitara
gitara

Viera Vrtichová
František Dobija
František Dobija
Peter Grísa
Peter Grísa
Peter Grísa
Michal Janiga
Jana Jelenská
Jana Jelenská
Jana Jelenská

VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO

Jana Barťáková
Jana Barťáková
Jana Barťáková
Anna Gajdošíková
Anna Gajdošíková
Anna Gajdošíková
Anna Gajdošíková
Eva Šprláková
Eva Šprláková
Eva Šprláková
Eva Šprláková
Eva Šprláková
Milan Šupa
Milan Šupa
Milan Šupa
Milan Šupa
Milan Šupa

Výtvarný odbor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Antalová
Hubčík
Vaseková
Šutvajová
Hanušniaková
Brieniková
Červeňová
Gondová
Žiaková
Mäsiarová
Škapcová
Šimek
Antalová
Žofajová
Murínová
Mitruk
Kudláč

Lenka
Adam
Veronika
Zuzana
Ida
Zuzana
Anna Mária
Simona
Simona
Zuzana
Michaela
Jakub
Timea
Barbora
Lenka
Samuel
Marek

8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.

Hudobný odbor 2. stupeň
1
2
3
4
5
6
7
8

Doležalová
Kupčová
Vilček
Žákovičová
Matisová
Chomisteková
Pavlovčíková
Lazoríková

Anežka
Júlia
Samuel
Alena
Mária
Karolína
Iveta
Tatiana

4./ll.
4./ll.
4./ll.
4./ll.
4./ll.
4./ll.
4./ll.
4./ll.

klavír
klavír
klavír
klavír
husle
husle
akordeón
prieč. flauta

Mária Cuperová
Mária Cuperová
Mária Cuperová
Beáta Vargová
Mária Hrnčiarová
Barbora Kapalová
Viera Vrtichová
Vladimír Kačiak

Výtvarný odbor 2.stupeň
1

Ďuďajová

Andrea

4./ll.

VO

Milan Šupa

Údaje o počte prijatých žiakov na odborné školy
Mária Matisová : prijatá na štúdium hry na husliach na VŠMU v Bratislave
Michal Kostroš : VŠT Bratislava – architektúra
Dominika Telúchová: SŠUP – Ružomberok
Frederik Baričák: SŠUP – Ružomberok
Božena Nosková : SŠUP – Ružomberok

Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní
Stupne štúdia: prípravné štúdium (PŠA, PŠB) 1 – 2 ročné;
základný stupeň I. (ZŠ) HO 7 ročné, VO 8 ročné;
základný stupeň II. (SŠ) všetky odbory 4 ročné;
štúdium pre dospelých (ŠPD) všetky odbory 4 ročné;
Forma štúdia: individuálne, skupinové vyučovanie
Hudobný odbor (HO):
individuálna forma štúdia
hra na nástrojoch: akordeón, klavír, keyboard, husle, violončelo, gitara, organ, zobcová flauta,
priečna flauta, saxofón, trúbka, lesný roh, bicie nástroje, spev,
korepetícia, obligátne nástroje,
skupinové vyučovanie
hudobná náuka, hlasová výchova,
štvorručná hra, komorná hra, hra v súbore, hra v orchestri;

Výtvarný odbor (VO):
skupinové vyučovanie
výtvarná výchova obsahuje kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, prácu s materiálom, počítačová grafika, fotografovanie a tvorba www stránok

Plnenie - neplnenie učebných plánov a dôvody neplnenia
Vyučovanie bolo organizované podľa platných učebných plánov (UP), obsah vyučovania
podľa platných učebných osnov (UO) a v zmysle vyhlášky o ZUŠ č.324/2008. V prvých,
druhých, tretích a štvrtých ročníkoch prvej časti I. stupňa základného štúdia sa postupovalo
podľa školského vzdelávacieho programu pre primárne umelecké vzdelávania vo všetkých
odboroch a predmetoch.
Plnenie UP v naplnenosti počtu žiakov jednotlivých skupín bolo dodržané.

Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelanosť:
Phd. ..................................1
Mgr. ...................................18
Abs. konzervatória ............11
Nekvalifikovaní: .................3
Vzdelávanie: Odborné vzdelávanie prebiehalo formou organizovania tvorivých dielní, súťaží,
seminárov a metodických dní, ktoré organizuje škola, ako aj účasťou pedagógov
na podujatiach a súťažiach v rámci Slovenska. Vzdelávanie pedagógov prebiehalo tiež
prostredníctvom vybraných kurzov a vzdelávaním v rámci MPC. Na funkčné vzdelávanie je
prihlásený 1 zamestnanec, ďalší dvaja sa uchádzajú o funkčné vzdelávanie. V rámci
kontinuálneho vzdelávania sú prihlásení dvaja zamestnanci.

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
SEPTEMBER
- Príprava a výroba keramických predmetov pre klub dôchodcov v Dolnom Kubíne
(Gajdošíková)
- Príprava, triedenie a katalogizácia doručených detských výtvarných prác XV.ročníka BP

(Barťáková, Gajdošíková, Šprláková, Šupa)
- 8.9.2011 – Vernisáž výstavy v D. Kubíne – vystúpenie - MgA. B. Kapalová
- 26.9.2011 – Vernisáž výstavy v Ružomberku – vystúpenie - M. Matisová
OKTÓBER
- 11.10.2011 Zasadnutie výberovej komisie, vyhodnotenie BP, zostavenie a zverejnenie
výsledkovej listiny (Barťáková, Gajdošíková, Šprláková, Šupa)
- 24.10.2011 Beseda a tvorivá dielňa s ilustrátorom detských kníh Kelenbergerom,
organizovaná v spolupráci s Oravskou knižnicou (Barťáková)
- 13.10.2011 vystúpenie v MsKS Medzinárodné sympózium ortopédov- žiaci z triedy
Cuperovej, Štrbu, Hrnčiarovej (žiaci: Soňa Batunová, Dávid Batuna, Barbora Batunová,
Matisová)
NOVEMBER
- 28.11.2011 – Múzeum P. O. Hviezdoslava – vystúpenie - M. Matisová
- 15.11. 2011 - Koncert KHJ - Jordana Palovičová
- 22.11. 2011 - Koncert KHJ - Jevgenij Iršaj
- 28.11. 2011 - Koncert KHJ - J.Šiller
- 10.11. 2011 - Vystúpenie vo Vyšnom Kubíne (Slávik, Nomilner)
- 8.11.2011 - Vernisáž BP Bialsko Biala v Polsku (Barťáková, Gajdošíková)
- Výroba vianočných pozdravov a keramiky na Vianočné trhy (Barťáková, Gajdošíková,
Šprláková)
- 24. 11. 2011 - Metodický deň s Michalom Červienkom, Žilina
- 15.11.2011 v rámci klavírneho recitálu KHJ - Jordany Palovičovej - predskokan:
Soňa Batunová, Dávid Batuna – Cuperová)
- 22.11.2011 klavírny koncert z tvorby J. Iršaja (predskokan: Michaela
Povalová – Šubová)
- 29.11.2011 verejný klavírny koncert žiakov klavírneho oddelenia ZUŠ P.M.Bohúňa z tvorby
Mozarta, Dvořáka, Bartóka a Prokofieva
DECEMBER
- 11.12. 2011 - Vianočný koncert
- Aktívna účasť žiakov na projekte Oravskej knižnice „Nedokončený príbeh“ (Barťáková)

- Vianočné trhy organizované ako súčasť Benefičného koncertu (Barťáková, Gajdošíková,
Šprláková, Šupa)
- 2.12. 2011 - Metodický deň - Drum Clinic - (S. Struhár)
- 1.12.2011 - klavírny recitál Daniela Baranovského z tvorby F. Liszta ( predskokan: Dávid
Batuna- Cuperová)
- 1.12.2011 - vystúpenie v Oravskej galérii pri príležitosti vernisáže fotografií - účinkovali
žiaci: Martina Mišániková, Barbora Batunová, Soňa Batunová.
- 18.12.2011 - Adventný benefičný koncert v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej. Účinkujúci:
žiaci hudobného, výtvarného, literárno - dramatického odboru
JANUÁR
- 31.1.2012 – Polročný koncert v MsKS – F. Abaffy, Z. Vajduláková, gitarové sexteto,
Akordeónový orchester, E. Nomilner, I. Grísová, Klaudia Nováková, Klaudia
Chomisteková, Lucia Orošová – Cuperová, Iveta Solivajsová- Šubová, Dorota Babicová –
Vargová
- 8. 1. 2012 - Koncertné vystúpenie v Dolnom Kubíne (M. Bartoš, M. Kapala), Vianočný
koncert,
- 18.1. 2012 - Vernisáž Bohúňová Paleta, Vystúpenie: Ľ. Slávik – (Jelenská)
- 10. - 12.1.2012 - Inštalácia výstavy ocenených výtvarných prác XV. ročníka BP v MsKS
(Barťáková, Gajdošíková, Šprláková, Šupa)
- 18.1.2012 - Vernisáž výstavy BP a odovzdávanie diplomov oceneným žiakom v MsKS
v Dolnom Kubíne
- 18.1. 2012 - Vystúpenie v rámci vernisáže Bohúňova paleta - žiak Erik Nomilner (Kačiak)
FEBRUÁR
- Účasť na medzinárodnej konferencii venovanej P. M. Bohúňovi, príspevok pod názvom
Medzinárodná výtvarná súťaž Bohúňova paleta (Gajdošíková)
- 23.-25.2.2012 – Husľová dielňa v Žiline – E.Fedorová, K.Hajdúchová, M. Pavlík,
Z.Vajduláková, F. Abaffy
- 15.2. 2012 - Žiacka besiedka
- 2. 2. 2012 - Akordeónová súťaž na ZUŠ P. M. Bohúňa
- 3. 2. 2012 - Reprezentačný ples Žaškov - Akordeónový súbor Amandolo
- 9. 2. 2012 - Metodický deň s Mgr. art. Jankou Halačovou na ZUŠ P. M. Bohúňa

MAREC
- 21.3. 2012 - Žiacka besiedka
- 2.3.2012 – Vernisáž výstavy v Tvrdošíne – Účinkujúci: M. Matisová
- 20.3.2012 – Kultúrny program konferencie v Inštitúte A. Radlinského pri PF KU
v Ružomberku – (Kapalová, Kapala)
- 28.3.2012 – Akadémia ku Dňu učiteľov v MsKS – Účinkujúca: M. Matisová
- Účasť vo výberovej komisii slov. - poľ. výtvarnej súťaže „Portrét osobností regiónu"
(Gajdošíková), účasť na vyhlasovaní výsledkov a oceňovaní žiakov v slov. - poľ. výtvarnej
súťaži „Portrét osobností regiónu“ (Barťáková, Gajdošíková)
- 26. 3. 2012 - Školská súťaž v hre ľudových piesní
- Marec - vystúpenie pre učiteľov – Mestský úrad v D. Kubíne – žiačka Tatiana Lazoríková
(Kačiak)
APRÍL
- 20. – 21. 4. 2012 - 1. ročník MAS Ostrava, J. Toráčová, Stanovská, Chudiaková,
Brodňanský
- Apríl - Koncert –Žiačka - Tatiana Lazoríková z triedy V. Kačiaka
- 18.4.2012 I. absolventský koncert
- 19.4.2012 II. absolventský koncert
- 23.4.2012 III. Absolventský koncert
- 19.4.2012 - krajská súťaž v 4-ručnej hre na klavíri v Žiline: Klaudia Chomisteková, Lucia
Orošová, Dávid Batuna, Soňa Batunová (Cuperová)
- 15.4. 2012 - Školská besiedka
MÁJ
- 28. - 30.5.2012 - Dni otvorených dverí v ZUŠ P.M.B. (Barťáková, Gajdošíková, Šprláková,
Šupa)
- 3. 5. 2012 - Akordeónová súťaž v Námestove: Ťapajnová, Langová, Toráčová, Stanovská,
Brodňanský, Macek, Kapjor, Kováčik, Chudiaková
- Účasť žiakov na výchovných koncertoch pre MŠ v dňoch: 28.5.(V. Durajová), 29.5.(V.
Durajová), 30.5.(A. Kobušová) – trieda Mgr. Jany Rábotovej - Ťavodovej

- 28., 29., 30.5.2012 - Výchovné koncerty pre materské školy
- 4. – 6.5.2012 - Medzinárodná súťaž pre sláčikové nástroje - Talenty pre Európu
JÚN
- 1.6.2012 - MDD- akcia pre deti spojená s prezentáciou ZUŠ, Medzihradné Dolný Kubín
(Barťáková, Gajdošíková,)
- Výstava absolventských prác (Barťáková, Gajdošíková, Šprláková, Šupa)
- 5. – 7. 6. 2012 - Akordeónová súťaž na ZUŠ P. M. Bohúňa
- 28. 6. 2012 - Záverečný koncert (D. Brodňanský, A. Kováčik, D. Chudiaková)
- 1. 6. 2012 - Noc kostolov, farský kostol v Dolnom Kubíne (vystúpenie)
- 21.6. 2012 - Vystúpenie vo Vyšnom Kubíne
- 3.6.2012 - Workshop v Medzihradnom: (Batunovci, Fedorovci)
- 5.6.2012 - Verejný klavírny koncert žiakov 4. Ročníka primárneho štúdia
- 28.6.2012 - Záverečný verejný koncert v MsKS

Účasť a ocenenia na súťažiach a festivaloch
v školskom roku 2011/2012
Žitnoostrovné pastelky – medzinárodná výtvarná súťaž detí predškolského veku: 1ocenená
žiačka (uč. Barťáková)
Nedokončený príbeh - medzinárodná výtvarný a literárny projekt spojený s výtvarnou
súťažou: 2 ocenení (uč. Barťáková)
Portrét osobností regiónu –slov. - poľ. výtvarná súťaž: 6 ocenených (uč. Barťáková,
Gajdošíková, Šupa)
Maľovaná ZUŠ-ka – celoslovenská výtv. súťaž: 5 ocenených (uč. Gajdošíková, Barťáková,
Šupa)
GABI-Galanta - Celoslovenská výtvarná súťaž: 12 ocenených(uč.
Barťáková,Gajdošíková,Šprláková)

Bienále fantázie Martin - Medzinárodná výtvarná súťaž: 12 ocenených (uč.Barťáková,
Gajdošíková)
Bohúňova paleta 2011 - 35 ocenených (uč.Barťáková, Gajdošíková,Šprláková, Šupa)
AMFO 2012 – krajská súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby: 1 čestné uznanie (uč.
Kakačka)
20. – 21. 4. 2012 – Medzinárodná súťaž v Ostrave – 1.ročník
J. Toráčová (diplom), Stanovská (3. miesto), D. Chudiaková (čestné uznanie), D. Brodňanský
(diplom)
3. 5. 2012 - Akordeónová súťaž v Námestove
M. Ťapajnová (4. miesto), R. Langová, J. Toráčová, S. Stanovská, D. Brodňanský (2. miesto),
J. Macek (čestné uznanie), M. Kapjor (4. miesto), A. Kováčik (3. miesto), D. Chudiaková (2.
miesto)
19.4.2012 krajská súťaž v 4-ručnej hre na klavíri v Žiline
Klaudia Chomisteková, Lucia Orošová – strieborné pásmo, Dávid Batuna, Soňa Batunová –
strieborné pásmo (tr. Cuperová)

4. ročník celoslovenskej husľovej súťaže R. Orsága v Kremnici
Zlaté pásmo – E. Fedorová, V. Janoštin, M.Matis, M. Pavlík, Strieborné pásmo – K.
Hajdúchová, Z. Vajduláková, F. Abaffy, Bronzové pásmo – L. Capuliaková

11. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava
Zlaté pásmo : L. Capuliaková, E. Fedorová, K. Hajdúchová, V. Janoštín, M. Pavlík, Z.
Vajduláková, Strieborné pásmo: B. Mrišková, F. Abaffy

16. ročník medzinárodnej súťaže Talenty pre Európu v Dolnom Kubíne
E.Fedorová - 5. Miesto, M. Pavlík – postúpil do 2. kola a získal čestné uznanie

Celoslovenská súťaž Husľové talenty v Nižnej (súťaž Festivalu I. Balla)
1. kategória – 1.miesto: E. Fedorová, 2.kategória – 2.miesto: M. Pavlík, 3.miesto: M.Matis
3.kategória – 5. miesto: K. Hajdúchová, 4.kategória – 1.miesto a titul Laureát súťaže: F.
Abaffy
Mária Matisová : prijatá na štúdium hry na husliach na VŠMU v Bratislave
Za vynikajúce výsledky počas štúdia jej bol udelený titul „Absolvent roka“.

Údaje o medzinárodných projektoch
TALENTY PRE EURÓPU
Medzinárodná súťaž Bohdana Warchala v hre na sláčikových nástrojoch.
Súťaž je zaradená do siete umeleckých súťaží Ministerstva školstva SR. V tomto roku sa
uskutočnil 16. ročník súťaže, ktorej sa zúčastnilo 98 súťažiacich a 20 komorných zoskupení
z 10 krajín Európy a Turecka. Hodnotiaca rada bola zložená z 15 popredných pedagógov
a interpretov zo Slovenska a zahraničia.
Predseda: Prof. Peter Michalica, SVK
Členovia: Alexander Juraj, SVK, Glasnák Ján, SVK, Glasnáková Květa, SVK, Jurecka
Krystyna,PL, Karlíková Mária, SVK, Szily Éva Ácsné, HU, Komoňko Dmitro, U,
Kopelman Jozef, SVK, Kuzník Vítězslav, CZ, Mucha Stanislav, SVK, Vlachová Dana,
CZ, Hausenplas Piotr, PL, Tužinský Pavol, SVK, Warchal Bohdan, SVK,

Správa z podujatia
V dňoch 4. – 6. mája sa konala v Dolnom Kubíne 16. Medzinárodná súťaž Bohdana Warchala
v hre na sláčikových nástrojoch Talenty pre Európu. Predstavilo sa na nej vyše sto mladých
hudobníkov z 10 krajín Európy a Turecka v sólovej a komornej hre. Pätnásť členov
medzinárodnej jury pod vedením Prof. Petra Michalicu mohlo po skončení súťaže s radosťou
konštatovalo vysoký nárast umeleckej úrovne výkonov mladých hudobníkov. Pre
organizátorov je potešiteľný fakt, že sa súťaže zúčastnilo oproti minulému ročníku veľa
slovenských detí. Okrem získaných ocenení si zaslúžia pochvalu žiaci zo ZUŠ J. Kresánka
a J. Kowalského Bratislava, P. M. Bohúňa a I. Ballu Dolný Kubín, ZUŠ Humenné, ZUŠ
Modra, SZUŠ H. Madariovej Nitra, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa, ZUŠ L. Árvaya Žilina,

Konzervatória v Bratislave a Košiciach. Cenu pre najúspešnejšieho slovenského účastníka si
odniesol Peter Balogh z Konzervatória Košice. V komornej hre, ktorej sa zúčastnil rekordný
počet 20 zoskupení si palmu víťazstva odnieslo dve duá a jedno trio z Poľska a duo z Českej
republiky. Víťazmi kategórií v sólovej hry sa stali mladí huslisti, violisti a čelisti z Českej
republiky, Poľska, Maďarska a Ruska. Jury ocenila aj najúspešnejších pedagógov,
korepetítorov

a udelila

špeciálne

ocenenia.

Výsledky

sú

zverejnené

na

www.talentsforeurope.sk . Na tejto adrese mohli záujemcovia sledovať aj priamy prenos celej
súťaže – finále podľa štatistík sledovali na vyše 1500 počítačoch z rôznych krajín sveta.
Hlavnú cenu si tento rok odnáša v histórii najmladší držiteľ, huslista Antoni Ingielewicz
z poľského Gdańska, ktorý deň pred začiatkom súťaže oslávil dvanáste narodeniny. Cenu Art
AIR Centra – nahranie profilového CD získal Ilja Tereschenko z Moskvy. Nesklamali ani
mladí Oravci, v 1. kategórii Anežka Kurajdová získala 3. a Ela Fedorová 5. miesto, v druhej
kategórii bojovali Viktor Janoštin a Martin Pavlík, ktorý získal čestné uznanie, v komornej
hre kvarteto v zložení Eva Reviľáková, Daniela Gazdíková, Viktor Babic, Katarína
Slušňáková tak isto čestné uznanie. Aj tieto výsledky vyvracajú pochybnosti o zmysle
organizovania súťaže v Dolnom Kubíne. Jedinečné umelecké zážitky si odnášajú účastníci
dvoch večerných koncertov, ktoré odzneli v rámci súťaže. V piatok 4. mája sa
v Zmeškalovom dome hudby predstavil na koncerte Mladá slovenská hudobná scéna držiteľ
Hlavnej ceny z roku 2009, violončelista Ján Bogdan z Košíc. V sobotu 5. mája v Rím. kat.
kostole Sv. Kataríny Alexandrijskej excelovali vlaňajší víťazi súťaže v spolupráci so
Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, vedeným Ewaldom Danelom. Celá
súťaž je zachytená na 19 DVD nosičoch a hudobné školy si ich budú môcť objednať ako
výborný študijný materiál na už spomínanej www adrese súťaže. 16. ročník môžeme hodnotiť
ako najúspešnejší a v najbližších dňoch už začneme pripravovať ten ďalší.

KUBÍNSKA HUDOBNÁ JESEŇ
7. ročník medzinárodného festivalu vážnej hudby a jazzu
17.IX. 18.00 hod. Milan Paľa solo
10.X. 18.00 hod. FOLKLORE TO JAZZ by Radovan Tariška Quartet – Zmeškalov dom
hudby - jazz
11.X. 18.00 hod. CLAIRE MICHAEL QUARTET – Zmeškalov dom hudby - jazz
19.X. 18.00 hod. ŠKO Žilina - MsKS
26.X. 18.00 hod. Faces Piano Trio – Zmeškalov dom hudby

28.X. 18.00 hod. Walter Phishbacher NY3 – Zmeškalov dom hudby - jazz
11.XI. 18.00 hod. Erik Rothenstein – Zmeškalov dom hudby - jazz
15.XI. 15.30 hod. Ako chutí hudba Jána Cikkera – Koncertná sála ZUŠ P. M. Bohúňa
15.XI. 18.00 hod. Jordana Palovičová hrá Jána Cikkera – Zmeškalov dom hudby
18.XI. 18.00 hod. Matúš Jakabčic Big Band – Zmeškalov dom hudby - jazz
22.XI. 15.30 hod. Ako tvorí Jevgenij Iršaj – Koncertná sála ZUŠ P. M. Bohúňa
22.XI. 18.00 hod. Jubilant Jevgenij Iršaj – Zmeškalov dom hudby
27.XI. 18.00 hod. MELANIE SCHOLTZ QUARTET (JAR) – Zmeškalov dom hudby - jazz
28.XI. 18.00 hod. Ivan Siller a priatelia
1.XII. 18.00 hod. Daniel Buranovský hrá Franza Liszta

Správa z podujatia
KUBÍNSKA HUDOBNÁ JESEŇ 2011 sa svojou koncepciou, dramaturgiou a vysokou
interpretačnou úrovňou zaradila medzi významné slovenské hudobné festivaly. Tento ročník
pozostával zo 16 koncertov – 6 koncertov jazzových, 10 koncertov vážnej hudby, z toho dva
špeciálne pre deti a jeden pre seniorov mesta. Na festivale vystúpili umelci a zoskupenia
z Čiech, Francúzska, Juhoafrickej republiky, Poľska, Rakúska, Srbska, USA a Slovenska.
Na realizácii projektu sa podieľali umelci a zoskupenia: Milan Paľa, Peter Michalica,
Katarzyna Goliat, Radovan Tariška quartet, Claire Michael quartet, Slovenský komorný
orchester Bohdana Warchala, Faces Piano Trio, Walter Phisbacher NY3, Erik Rothenstein
kvintet, Jordana Palovičová, Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band, Jevgenij Iršai, Melanie
Scholtz quartet, Ivan Siller, Prague Modern Ensemble, Korngold quartet, Daniel Buranovský,
František Figura, Štátny komorný orchester Žilina, dirigent Oliver Dohnániy. Podujatia KHJ
navštívilo cca 1400 návštevníkov. (Informácie a fotodokumentácia sa nachádza na
www.artaircenter.com/khj)

BOHÚŇOVA PALETA
XIV. ročník Medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta

Správa z podujatia
Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR, hlavný organizátor ZUŠ P. M. Bohúňa
Dolný Kubín v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko-Bialej. Súťaže sa zúčastnilo

173 škôl, z toho 144 zo Slovenska a 29 z Poľska. Prihlásených prác bolo 2 076. Porota
pracovala v zložení:
Predseda: Prof. Ján Kudlička, akademický maliar
Členovia: Doc. Pavol Rusko, akademický maliar, PaedDr. Marta Bošelová, akademická
maliarka, Mgr. Barbara Jacykow, PL, Mgr. Joanna Dadak, PL
Porota konštatovala trvalo zvyšujúcu sa úroveň detských výtvarných prác a ocenila 325 prác
v Zlatom, Striebornom, Bronzovom pásme. Kladne hodnotila aj zvyšujúci záujem o nové
techniky v spojení s IKT. Hlavnú cenu získal Benjamin Ostrihoň, 4 r. zo ZUŠ I. Ballu
v Dolnom Kubíne. Vernisáž výstavy ocenených prác sa uskutočnila 8. novembra 2011
v Mestskom dome kultúry v Bielsko-Bialej za účasti predstaviteľov gminy, mesta
a ocenených detí.

Medzinárodné majstrovské kurzy Musica Arvenzis
Správa z podujatia
Medzinárodné majstrovské interpretačné kurzy Musica Arvenzis 2012 ( 11.ročník )
nadviazali na úspešný priebeh predchádzajúcich ročníkov. Najmä vďaka podpore
Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva SR a Nadácie SPP bolo možné opäť udržať
a rozšíriť počet študentov a pedagógov oproti predchádzajúcim ročníkom, čím sa
MUSICA ARVENZIS zaradila na medzinárodnú úroveň a spĺňa parametre podobných
podujatí v zahraničí. MUSICA ARVENZIS 2012 zvýšila motiváciu študentov a zároveň
predstavila verejnosti a médiám výsledky práce špičkových pedagógov a podarilo sa
zvýšiť povedomie a záujem o hudobné umenie na Slovensku. Už štvrtýkrát sa vďaka
podpore Ministerstva kultúry SR podarilo pôvodne hudobné kurzy rozšíriť aj o výtvarné
umenie a filmovú animáciu. Prostredníctvom propagácie a vďaka účasti zahraničných
študentov sa zvýšila informovanosť o vysokej úrovni hudobnej pedagogiky na Slovensku v
zahraničí. Organizovaním hudobných interpretačných kurzov s perspektívou ich rozvíjania
sa i o ďalšie nástroje sa Dolný Kubín a Bratislava zaradili medzi Európske kultúrne mestá,
kde organizovanie podobných podujatí má dlhoročnú tradíciu a vzhľadom na postavenie
Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky so sídlom hlavných hudobných a
akademických inštitúcií a Dolného Kubína ako regionálneho centra Oravy, je organizácia
majstrovských interpretačných kurzov vitálnou potrebou. V dňoch 9. – 17. júla 2012 sa

uskutočnil 11. ročník Medzinárodných majstrovských interpretačných kurzov Musica
Arvenzis 2012 na ktorom sa zúčastnilo 55 účastníkov z 12 krajín Európy a Ázie. Účastníci
boli študenti stredných a vysokých umeleckých škôl, ktorí boli podľa nástrojov rozdelení
do príslušných tried, pričom každý pedagóg pracoval s 8 – 10 študentmi. Kurzov sa
zúčastnili aj žiaci základných umeleckých škôl - mimoriadne talenty, ktorým sa vďaka
kurzom venuje už v mladom veku patričná pozornosť. Kurzov sa zúčastnili taktiež pasívni
účastníci ako pozorovatelia, čo boli ďalší študenti ale aj pedagógovia, ktorí si rozširujú
svoje pedagogické a umelecké skúsenosti a rodičia detí, ktorí podľa inštrukcií pedagógov
pracujú s deťmi doma. Kurzy prebiehali v priestoroch Základnej umeleckej školy P. M.
Bohúňa v Dolnom Kubíne a časť vyučovania a verejné koncerty sa uskutočnili v
Zmeškalovom dome hudby v centre mesta v termíne od 9.7. do 16.7.2012, pričom každý
účastník sa pravidelne každý deň zúčastňoval hodiny s príslušným pedagógom a podľa
programu absolvoval korepetície s korepetítorom pod vedením príslušného pedagóga. Na
kurzoch a koncertoch sa aktívne podieľali piati korepetítori. Po štvrtýkrát sa MMIK
rozšírili o výtvarné umenie, na kurzoch pôsobila absolventka VŠVU v Bratislave,
výtvarníčka a dizajnérka Zuzana Knezlová, ktorá viedla kurzy maľby a dizajnu s desiatimi
študentami, ktorých práce boli vystavené počas koncertov v Dolnom Kubíne a prenesené
na záverečný koncert do Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca. Týmto získali kurzy ďalší
rozmer medziodborovej kultúrnej konfrontácie, ktorý vysoko ocenili nielen študenti, ale aj
návštevníci koncertov. V priebehu kurzov sa uskutočnilo šesť koncertov účastníkov
kurzov, z toho päť v Zmeškalovom dome hudby v Dolnom Kubíne, a jeden v Múzeu
Oravskej dediny v Zuberci. Takisto ako po iné roky predstavili pedagógovia svoje
interpretačné majstrovstvo na nedeľňajšom koncerte pedagógov, ktorý zožal oprávnene
obrovské ovácie od študentov a návštevníkov koncertu. Všetky koncerty boli
zaznamenávané profesionálnou nahrávacou technikou a po každom koncerte vznikla DVD
nahrávka, ktorá bola predaná príslušným účinkujúcim. Možnosť vidieť a počuť svoj výkon
takto detailne zaznamenaný nesporne vedie k cielenému rastu interpreta a získavaniu
pocitu istoty na pódiu, čo je jedna z najväčších úloh, ktorú musí interpret zvládnuť.
Záverečný koncert najlepších účastníkov sa uskutočnil 17.7.2012 v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca , ktorého účinkujúci boli starostlivo vyberaní porotou v rámci III.
Kola súťaže o Laureáta Medzinárodných majstrovských kurzov Musica arvenzis. Na
kurzoch pedagogicky pôsobilo:

11 špičkových európskych a svetových pedagógov:
Vesselin Paraschkevov, husle, Bulharsko/Nemecko, Viktor Derevianko, klavír, Izrael, Julia
Dinerstein, viola, Holandsko, Peter Čerman, klavír, Slovensko, Moshe Furman, husle,
komorná hra, Holandsko, Jozef Kopelman, husle, Slovensko, je zároveň aj umeleckým
riaditeľom kurzov, Michail Zemtsov, viola, Holandsko, Benzion Shamir, husle, Holandsko
Timora Rosler, violončelo, Holandsko/izrael, Marco Terlizzi, husle, Taliansko, Zuzana
Knezlová - maľba a dizajn, SR
5 korepetítori:
Gusztav Fenyő, Austrália, Iveta Sabová, SR, Tomáš Nemec, Slovensko, Ladislav Fanzowitz,
Slovensko, Sander Sittig, Holandsko
Cieľom MMIK Musica Arvenzis bolo v prvom rade umožniť študentom slovenských
umeleckých škôl zdokonaliť svoje interpretačné umenie v intenzívnom 9 - dňovom kontakte
so špičkovými pedagógmi, ku ktorým by za normálnych okolností nemali prístup. Tento fakt
je spôsobený najmä tým, že časť pedagógov, ktorí na kurzoch pôsobili sa aktívne venujú
pedagogickej činnosti v zahraničí. Ostatní pedagógovia, ktorí pôsobia na Slovensku, zas
patria medzi pedagogickú špičku, počet ich študentov je obmedzený, najmä z dôvodu ich
časovej vyťaženosti. Musica Arvenzis poskytuje možnosť mladým talentovaným študentom,
aby sa predstavili vedúcim pedagógom v jednotlivých odboroch, a tak im poskytuje jedinečnú
možnosť prezentovať a rozvíjať talent, ktorý by inak mohol ostať aj nepovšimnutý.
Súčasťou kurzov boli koncerty, ktoré sú organizované v ich priebehu, ako aj záverečný
koncert najlepších účastníkov, ktorý sa konal dňa 17.7.2012 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca v Bratislave a tešil sa veľkej pozornosti odbornej, ako aj širokej verejnosti, ktorá so
záujmom očakávala predstavenie nových talentov. Koncerty, ktoré prebiehajú počas kurzov,
ako aj záverečný koncert boli možnosťou pre účastníkov nadobudnúť pódiové skúsenosti, čiže
to najcennejšie, čo interpret vo svojom budúcom profesionálnom živote potrebuje. Samotné
prevedenie skladby na koncertnom pódiu je často vyústenie aj niekoľkomesačnej námahy
študenta, ktorý bez špecifickej odbornej prípravy smerujúcej ku koncertnému vystúpeniu,
môže v dôsledku určitého vypätia podať výkon, v ktorom sa jeho námaha neodrazí. Preto je
pre budúcnosť mladých talentovaných hudobníkov najdôležitejšie čo najčastejšie hrať na
koncertoch pod vedením skúsených pedagógov. Skutočnosť, že koncerty boli zaznamenávané
na DVD nosiče výrazne umocnila bezprostrednú konfrontáciu študentov s realitou, čo je pre

mladých študentov neoceniteľná skúsenosť a prvok zaisťujúci vedomý a priamy
profesionálny rast. Nakoľko všetci zahraniční pedagógovia priniesli so sebou niekoľko
svojich najlepších študentov, vytvoril sa na pôde Musica arvenzis priestor na vzácnu
umeleckú konfrontáciu, vďaka ktorej sa zvyšuje rozhľad a motivácia všetkých zúčastnených
študentov a zároveň sa zaručila vysoká umelecká úroveň vystúpení najmä na záverečnom
koncerte, čo považujeme za esenciálne vo vzťahu k verejnosti. Súčasťou MMIK Musica
Arvenzis bola súťaž o titul Laureát Medzinárodných majstrovských kurzov Musica arvenzis,
ktorá je zaregistrovaná v zozname súťaží vyhlasovaných ministerstvom školstva SR podľa
smernice Ministerstva školstva SR číslo 573/2000. Poslaním súťaže o titul „ Laureát
Medzinárodných majstrovských kurzov Musica arvenzis bolo na základe celoslovenského
výberu /l. kolo súťaže/ umožniť slovenským študentom konfrontovať výsledky práce
s rovesníkmi z Európy i širšieho priestoru, formou súťaže a tvorivej práce s poprednými
svetovými pedagógmi. Súťaž mala medzinárodný charakter a bola určená žiakom a študentom
umeleckých škôl.
Súťaž je trojkolová:

I.

kolo – výber prihlásených záujemcov vo vyhlásených kategóriach prostredníctvom
audio alebo video nahrávky

II.

kolo – súťažné prehrávky povinného repertoáru vybranými súťažiacimi z prvého
kola, z ktorých lektori MMIK Musica arvenzis vybrali postupujúcich do III. Kola
z každej kategórie. Týmto študentom bolo poskytnuté štipendium na účasť na
MMIK Musica arvenzis 2011. Toto bolo realizované v priestoroch koncertnej sály
Konzervatória v Bratislave

III.

kolo – Finále – účastníci sa pripravovali počas 8 dňových kurzov, zameraných na
priamu intenzívnu prácu s pedagógom a korepetítorom na finále súťaže, v ktorom
porota určila „ Laureáta Medzinárodných majstrovských kurzov Musica arvenzis „
a najlepších účastníkov v jednotlivých nástrojových kategóriach s možnosťou
vystúpiť na záverečnom koncerte MMIK Musica arvenzis.

Komisia zložená z pedagógov vybrala laureáta tohto ročníka, ktorému bol v rámci koncertu
odovzdaný diplom a získava štipendium v plnej výške na účasť v rámci budúceho ročníka
MUSICA ARVENZIS 2013. Laureát bude mať možnosť predstaviť sa v Českej republike
a vystúpiť s Moravskou filharmóniou Olomouc v rámci koncertnej sezóny 2013/2014.

Hlavným organizátor súťaže je ARS NOVA, občianske združenie. Spoluorganizátori : ZUŠ
P.M.Bohúňa v Dolnom Kubíne, Konzervatórium v Bratislave, Hlavné mesto SR, Bratislava.
Poďakovanie: Generálny partner 11. ročníka MMIK Musica Arvenzis: Nadácia SPP.
Podujatie sa uskutočnilo s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky
a Ministerstva školstva Slovenskej Republiky. Laureátom 11. ročníka MMIK Musica
Arvenzis sa stal violončelista z Grécka, v súčasnosti študujúci v Holandsku, Fernando Nina.

Inšpekčná činnosť
V školskom roku 2011/2012 bola na škole vykonaná inšpekčná činnosť Štátnej školskej
inšpekcie. Išlo o následnú inšpekciu - kontrolu odstránenia nedostatkov zistených pri
tematickej inšpekcii vykonanej dňa 16.6.2011 na podnet zamestnankyne školy. Následná
inšpekcia bola vykonaná 5. 6. 2012. Nakoľko neboli novým vedením školy predložené
potrebné dokumenty, bola vykonaná opäť následná inšpekcia s kontrolou odstránenia
nedostatkov. Inšpekcia sa zamerala na dokumenty, v ktorých boli nájdené v školskom roku
2010/2011 nedostatky. Inšpekcia uložila škole nasledovné požiadavky: 1.) Vypracovať UP
v súlade so ŠVP a poznámky k nemu, 2.) vypracovať požiadavky na kontinuálne vzdelávanie
pedagogických zamestnancov školy, 3.) vypracovať ročný plán kontinuálneho vzdelávania
pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s právnou normou a vydať ho po súhlase
zriaďovateľa, 4.) vypracovať podmienky výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP, 5.)
prerokovať ŠkVP v rade školy v termíne do 17.9.2012 a týkajúcich sa ŠP, 6.) vypracovať
práva a povinnosti zákonných zástupcov žiaka v školskom poriadku v termíne do 31.8.2012,
7.) prerokovať ŠP v rade školy v termíne do 17.9.2012, 8.) informovať zákonných zástupcov
žiakov o jeho vydaní a obsahu v termíne do 28.9.2012. Všetky nedostatky v spomenutých
bodoch boli za školský rok 2011/2012 odstránené, čo potvrdila posledná inšpekčná činnosť
štátnej školskej inšpekcie na škole.

Vyhodnotenie plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy
V školskom roku 2011/2012 bol nahlásený havarijný stav krovu strechy budovy. Bol
vypracovaný projekt na opravu najkritickejších častí a v súčasnosti sa čaká na pridelenie
prostriedkov z mesta na opravu. Zatiaľ neboli vyriešené priestorové problémy školy,
provizórne ich riešime prenájmom priestorov na bývalej ZŠ Nemocničná. Veľmi úspešne

prebehli medzinárodné podujatia Talenty pre Európu, 24 hours piano, Bohúňova paleta,
Musica arvenzis. Festival Kubínska hudobná jeseň úspešne vťahuje do svojho diania
podstatne viac žiakov školy na aktívne účinkovanie i priamu účasť a kontakt s umelcami.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení
výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Financovanie školy je zabezpečované z podielových daní formou dotácie priamo mestom
Dolný Kubín. Čiastočná úhrada nákladov stanovená VZN

bola realizovaná zákonnými

zástupcami žiakov alebo žiakmi nad 18 rokov.
Rozpočet na rok 2012
schválený:

374 757.-€

upravený:

402 249. -€

z toho na tovary a služby (schválený)

12 552.-€

z toho na tovary a služby (upravený)

40 559.-€

vzdelávacie poukazy

1375.-€

Táto suma predstavuje opäť pokles rozpočtu o 6 374.-€ oproti uplynulému roku
Rozpočet príjmov z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu
povinnosť je 37 000€.

Finančné prostriedky získané z grantov

V školskom roku 2011/2012 sme získali z grantov celkom 7 500 €
Ministerstvo školstva SR
- Talenty pre Európu

4000 €

- Bohúňova paleta

2500 €

- Musica arvenzis

1000 €

Ďalšie smerovanie školy
Plánujeme:
-

otvoriť literárno – dramatický odbor

-

otvoriť tanečný odbor

-

otvoriť rozšírené vyučovanie

-

založiť sláčikový orchester

-

zabezpečiť formou krúžkovej činnosti vyučovanie komornej hry, súborovej hry, hry
v orchestri, hry v kapele apod.

Skvalitňovaním riadiacej práce, zavádzaním nových postupov a metód a efektívnejším
využívaním pracovného času pedagogických zamestnancov mimo vyučovacej povinnosti sa
chceme zamerať na ďalší rozvoj školy a zvyšovanie úrovne vyučovacieho procesu.
V rámci mesta naďalej chceme udržať úroveň a rozvoj umeleckého života s dôrazom na
mladú generáciu nie len žiakov ZUŠ.

SWOT analýza školy
Silné stránky školy: - vysoká úroveň pedagogických zručností väčšiny pedagógov
- excelentné výsledky žiakov na rôznych súťažiach a koncertoch
- dobré meno školy na Slovensku i v Európe
- silná tradícia zakotvená v dlhoročnej tvrdej práci pedagogických
a vedúcich osobností školy
- bohaté skúsenosti v organizovaní súťaží a rôznych edukačných
umeleckých aktivít
- silná podpora u významných umeleckých osobností
- kvalifikovaní pedagógovia s úspešnou koncertnou aj
pedagogickou praxou, dobrá tímová práca,
- podpora rodičov detí školy ako aj iných významných osobností
Slabé stránky školy: - chátrajúca budova vyžadujúca akútnu rekonštrukciu
- nedostatočné priestorové vybavenie školy (chýbajú triedy pre
skupinové aj individuálne vyučovanie, zborovňa...)
Príležitosti školy: - možnosť čerpania moderných poznatkov z oblasti interpretácie
a edukácie v rámci tradičných podujatí v meste ako sú Talenty pre
Európu, Bohúňova paleta, Majstrovské kurzy Musica Arvenzis a
mnohé ďalšie, na ktorých participuje naša škola.

- možnosti vzdelávania pedagógov a rozširovania ich umeleckého
a pedagogického vzdelania prostredníctvom externých súťaží,
kurzov a podobne.
- motivácia žiakov, pedagógov a rodičov prostredníctvom koncertov,
súťaží, kurzov, výstav a vernisáží v našom meste.
- medzinárodná spolupráca s partnerskými školami formou
výmenných pobytov a rôznych podujatí.
Ohrozenia školy: - nedostatočný a každým rokom sa znižujúci rozpočet pri
zvyšujúcich sa výdavkoch školy.
- ekonomické opatrenia vlády obmedzujúce snahy o
výchovno-vzdelávací proces detí a mládeže.
- zlá finančná situácia mesta.

Poďakovanie za spoluprácu
Touto cestou chceme vyzdvihnúť spoluprácu s týmito inštitúciami, organizáciami a osobami:
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo kultúry SR
Krajský školský úrad Žilina
Slovenská filharmónia
Štátny komorný orchester Žilina
MsKS Dolný Kubín
Mestský úrad Dolný Kubín
Oravská galéria
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
RKC farský úrad Dolný Kubín
ECAV farský úrad Dolný Kubín

Prerokované v rade školy dňa 12.10.2012

Správu vypracoval:
Mgr. Michal Janiga
riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa

