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Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa 

Adresa školy Matúškova 1632/5, 026 01 Dolný Kubín 

Telefón/Fax +421 43 586 2052 

E-mail michal.janiga@zuspmb.sk 

Web www.zuspmb.sk 

IČO 361 324 97 

DIČ 2020 949 194 

Zriaďovateľ 
Mesto Dolný Kubín,  
Hviezdoslavovo námestie 1651/2 
026 01 Dolný Kubín 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Michal Janiga 043/5862052 0907416123 michal.janiga@zuspmb.sk 

ZRŠ Mgr. Jana Barťáková 043/5862052 0911940349 bartakovaja@gmail.com 

Rada školy 

  
Titl., priezvisko, 

meno 
Kontakt 

predseda Ing. Ján Šimún jan.simun@cargoroutes.eu 

pedagogickí 
zamestnanci 

Vladimír Kačiak nano@post.sk 

  Mgr.Anna Gajdošíková anna.gajdosikova@gmail.com 

ostatní zamestnanci Ing. Anton Michalica michalica.anton@gmail.com 

zástupcovia rodičov Mgr. Leonard Vajdulák vajdulak@aac.sk 

  Ing. Miroslav Málik miroslav.malik@orava.sk 

  Ing. Ján Fedor jan.fedor@inbox.com 

  
Mgr. Markéta 
Janoštinová 

richard.janostin@gmail.com 

zástupcovia 
zriaďovateľa 

Ing. Ján Šimún jan.simun@cargoroutes.eu 

  Ing. Ľudovít Behula ludovit.behula@orava.sk 

  Mgr. Juraj Jonák jurajjonak@post.cz 

  Ing. Mária Stanovská maria.stanovska@dolnykubin.sk 
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Poradné orgány školy 

Poradné orgány školy Vedúci Zastúpenie predmetov 

Umelecká rada Mgr. Matej Bartoš 
vedúci umeleckej rady,  
vedúci hudobného odboru 

  Mgr. Anna Gajdošíková vedúca skupinového vyučovania 

  Vladimír Kačiak dychové a bicie nástroje 

  Jana Jelenská gitarové oddelenie 

  Mária Hrnčiarová sláčikové oddelenie 

  Mgr. Michal Juráš Hud. teória, spev, organ 

  Mária Cuperová klavírne oddelenie 

  Viera Vrtichová akordeónové oddelenie 

 

Počet žiakov: 707 

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 0 

Počet tried: 29 

Počet žiakov prijatých do 1. ročníka: 102 

 

Odbor Počet žiakov 
Prípravné 
štúdium 

Základné 
štúdium 

Rozšírené 
štúdium 

Hudobný 382 21 339 9 

Výtvarný 286 77 197 9 

Literárno-
dramatický 

25 0 25 
0 

Tanečný 14 4 10 0 

 

Žiaci prijatí na strednú školu s umeleckým zameraním  

Patrik Vojtas – SUŠ Ružomberok 
Katarína Pšenáková – STU fakulta dizajnu Bratislava 
Filip Abaffy - Konzervatórium Bratislava 
Mikuláš Kapjor - Konzervatórium Žilina 
 

Absolventi v školskom roku 2012/2013 

ročník Meno a priezvisko Triedny učiteľ Študijný odbor 

8. roč. Martina Karasková  Barťáková výtvarný 

8. roč. Barbora Mastráková Barťáková výtvarný 

8. roč. Simona Mrázová Barťáková výtvarný 

8. roč. Klára Kozáčiková Barťáková výtvarný 

8. roč. Ľubica Mrázová Barťáková výtvarný 

7. roč. Martina Kuhajdová Cuperová hudobný/klavír 
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7. roč. Tomáš Brodňanský Cuperová hudobný/klavír 

7. roč. Soňa Batunová Cuperová hudobný/klavír 

4. roč. Natália Jurčíková Gajdošíková výtvarný 

8. roč. Mário Lorenc Gajdošíková výtvarný 

8. roč. Patrik Vojtas Gajdošíková výtvarný 

7. roč. Ivan Garabáš Grísa hudobný/gitara 

7. roč. Erik Brnický Grísa hudobný/gitara 

7. roč. Timotej Birtus Grísa hudobný/gitara 

7. roč. Ružena Langová Grísová hudobný/akordeón 

7. roč. Stanislava Pukáčová Hrnčiarová hudobný/husle 

7. roč. Filip Abaffy Hrnčiarová hudobný/husle 

7. roč. Katarína Fialová Janiga hudobný/gitara 

7. roč. Erika Kľúčiková Kapala hudobný/klavír 

7. roč. Lucia Kupčová Kapalová hudobný/husle 

7. roč. Zuzana Brieniková Kapalová hudobný/husle 

7. roč. Miriam Kapinová Matis hudobný/klavír 

7. roč. Ľudmila Brodňanská Matis hudobný/klavír 

7. roč. Jakub Kočalka Medvecký hudobný/gitara 

8. roč. Romana Dobrocká Šprláková výtvarný 

8. roč. Elena Huleková Šprláková výtvarný 

8. roč.  Júlia Škvarková Šprláková výtvarný 

8. roč.  Rebecca-Lucia Janíčková Šprláková výtvarný 

7. roč. Barbora Žofajová Šubová hudobný/klavír 

7. roč. Martin Paluga Šubová hudobný/klavír 

4. roč. Frederika Šinálová Šupa výtvarný 

7. roč. Natália Ťažandláková Vargová hudobný/klavír 

7. roč. Silvia Marettová Vargová hudobný/klavír 

7. roč. Matúš Kubas Vargová hudobný/klavír 

7. roč. Martina Harezníková Vargová hudobný/klavír 

4. roč.  Erika Baranovičová Vrtichová hudobný/akordeón 

7. roč. Mikuláš Kapjor Vrtichová hudobný/akordeón 

7. roč. Lýdia Bielová Vrtichová hudobný/akordeón 

7. roč. Laura Marettová Záhumenická hudobný/klavír 

7. roč. Klára Janigová Záhumenická hudobný/klavír 
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Prehľad študijných odborov, oddelení a predmetov v ZUŠ 

Študijný Odbor Oddelenie Predmet 

Hudobný odbor Klavírne oddelenie 
Hra na klavíri 
Hra na keyboarde 

 
Gitarové oddelenie 

Hra na gitare (klasická, 
elektrická, basová) 

 
Akordeónové oddelenie 

Hra na akordeóne (klávesový, 
gombíkový, heligonka) 

 
Oddelenie dychových a 
bicích nástrojov 

Hra na zobcovej flaute 
Hra na priečnej flaute 
Hra na klarinete 
Hra na saxofóne 
Hra na trúbke 
Hra na lesnom rohu 
Hra na bicích nástrojoch  

 
Oddelenie cirkevnej hudby 
a hudobnej teórie, Spev 

Hra na organe 
Hudobná teória 
Cirkevná a chrámová hudba 
Spev 

 
Sláčikové oddelenie 

Hra na husliach 
Hra na viole 
Hra na violončele 
Hra na Kontrabase 

Výtvarný odbor 
 

Kresba 
Maľba 
Grafika 
Dekoratívne činnosti a práca s 
materiálom 
Modelovanie a priestorová 
tvorba 
Textilná tvorba a základy 
odevného dizajnu 
Vybrané state z dejín umenia 
Počítačová grafika 
Webdizajn 
Fotografovanie 

Literárno - dramatický 
odbor (LDO)  

Dramatická príprava 
Dramatika a slovesnosť 
Pohyb 
Prednes 
Práca v súbore 

Tanečný odbor 
 

Scénické tance 
Spoločenské tance 
Ľudové tance 
Moderné tance 
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Údaje o zamestnancoch 

 

Vedúci zamestnanci 

Riaditeľ: Mgr. Michal Janiga 

Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Jana Barťáková 

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, , Hrnčiarová 

Mária, Hýravá  Oľga (MD), Chomisteková Adriana (MD), Janičkovičová Kristína 

Mgr.art., Janiga Michal, Mgr., Jelenská Jana, Juráš Michal, Mgr., Kačiak Vladimír, 

Kapala Marcel, MgA., Kapalová Barbora MgA., Matis Tomáš Mgr.art., ArtD., Medvecký 

Jozef, Medvecký Peter, Ondreková Anna Mgr., Papulová-Fischerová, Alexandra, Mgr. 

(MD), Rábotová-Ťavodová Jana (MD), Mgr., Strapec Marián, Ing., Struhár Stanislav, 

Šubová Michaela, Mgr. ,PhD., Vargová Beáta, 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. 

Literárno-dramatický odbor 

Semanová Sidónia Mgr.  

Tanečný odbor 

Semanová Sidónia Mgr.  

Nepedagogickí zamestnanci 

Brieniková Anna, Brieniková Margita, Zápotočná Jolana, Michalica Anton, Ing. 

Počet zamestnancov: 40 

Z toho nepedagogických: 6 (z nich 2 boli zároveň pedagogickí) 
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Kvalifikovanosť 

V školskom roku 2012/2013 mali takmer všetci pedagógovia potrebné pedagogické, 

alebo odborné vzdelanie s výnimkou štyroch kvalitných pedagógov s praxou, ktorí si 

ešte dorábajú potrebnú kvalifikáciu.  

Počet pedagógov s VŠ vzdelaním 3. stupňa: 2 

Počet pedagógov študujúcich 3. stupeň VŠ: 2 

Počet pedagógov s 1. atestáciou: 3 

Počet pedagógov s 2. stupňom VŠ: 16 

Počet pedagógov s vyšším odborným vzdelaním: 11 

Počet nekvalifikovaných pedagógov: 4 

Priebežné vzdelávanie: Všetci pedagógovia sa vzdelávali počas šk. roka na 

metodických dňoch, tvorivých dielňach, koncertoch a súťažiach, ktoré pripravovala, 

alebo pomáhala pripravovať škola. Jeden zamestnanec sa zúčastňoval funkčného 

vzdelávania a dve zamestnankyne adaptačného vzdelávania.  

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 

por. 
číslo Mesiac Podujatie Miesto 

1. september Oficiálne otvorenie Dní mesta Dolný 
Kubín  
(vystupujúci:p.uč.Kapalová,p.uč.Kapala) 

Hviezdoslavovo 
múzeum 

2. september Sprievodný koncert ku otvoreniu 
Trvalej expozície židovskej kultúry 
(žiaci p.uč. Viery Vrtichovej) 

MsKS - Dolný Kubín 

3. september Výstava prác žiakov ZUŠ P.M.Bohúňa 
pre verejnosť vo vestibule školy 
(žiaci pedagógov: Gajdošíková, 
Barťáková, Šupa, Šprláková) 

ZUŠ P.M.Bohúňa 

4. september Nahrávanie v Slovenskom rozhlase 
(p.uč. Janičkovičová) 

Bratislava 

5. september Vystúpenie na hudobnom podujatí 
(p.uč. Janičkovičová) 

Bratislava 

6. september Celovečerný koncert - Duo Charis 
(p.uč. Janičkovičová) 

Kaštieľ Mojmírovce 

7. september Vystúpenie v Oravskej knižnici 
(žiak p.uč.Hrnčiarovej) 

Oravská knižnica 

8. október Literárna súťaž Odkaz v slove a Hôrka, Annogallery 
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 obraze  
(pedagóg: Sidónia Semanová) 

9. október 
 

Kubínska hudobná jeseň (KHJ) v 
rámci koncertov KHJ - koncert našich 
pedagógov  
(koncertujúci: p uč.Barbora a Marcel 
Kapalovci) 

Kostol sv. Kataríny 
Alexandrijskej 

10. október 
 

1. Koncert hudobného odboru pre 
verejnosť  

Koncertná sála ZUŠ 
P.M.Bohúňa 

11. október 
 

Sprievodný koncert k vyhláseniu 
celoštátnej literárnej súťaže Mladá 
slovenská poviedka  
(žiaci p.uč.Cuperovej) 

Koncertná sála ZUŠ 
P.M.Bohúňa 

12. október 
 

Nahrávanie v Slovenskom rozhlase 
(p.uč. Janičkovičová) 

Bratislava 

13. október 
 

Koncert - Charis Duo (koncertujúca: 
p.uč.Janičkovičová) 

Chateau Amadé 
Vrakuň 

14. október 
 

24 hours violin - workshop v rámci 
podujatia 
(žiačka p.uč. Kapalovej) 

Zmeškalov dom 
hudby 

15. október 
 

Duo Charis - koncert (loď Žilina) 
(účinkujúca: p.uč. Janičkovičová) 

Bratislava 

16. november Organové vešpery u sv. Barbory - 
Koncert 
(koncertujúci: Marcel Kapala) 

Žilina- kostol sv. 
Barbory 

17. november Deň otvorených dverí na 
Konzervatóriu (žiak p.uč.Vrtichovej) 

Žilina, 
Konzrvatórium 

18. november Sprievodný koncert ku výročiu Mila 
Urbana (žiačky p.uč.Vrtichovej, p.uč. 
Kapalovej) 

Čaplovičova 
knižnica v DK 

19. november 2. Koncert hudobného odboru  pre 
verejnosť 

Koncertná sála ZUŠ 
P.M.Bohúňa 

20. november Koncert klaviristov (žiakov)v rámci 
Kubínskej hudobnej jesene  
(žiaci p.uč.Cuperovej) 

Zmeškalov dom 
hudby 

21. november Koncert KHJ - Duo Charis - recitál 
(účinkujúca: p.uč. Kristína 
Janičkovičová) 

Oravská Galéria v 
DK 

22. november Koncert sláčikového kvarteta na 
slávnosti evanjelickej cirkvi  

Ev. a.v. chrám v 
DK 

23. december Koncert pre deti na sv. Mikuláša 
(p.uč.Grísa, p.uč. Grísová) 

Nemocnica (detské 
oddelenie) 

24. december Adventný benefičný koncert pre 
mesto 
(žiaci a učitelia hudobného, výtvarného 
a literárno-dramatického odboru) 

Kostol Povýšenia 
sv. kríža- DK 

25. december Koncert pred zasadaním mestského 
zastupiteľstva  

MsKS Dolný Kubín 

26. december Verejné hudobno - dramatické Koncertná sála ZUŠ 
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vystúpenie  
(pedagóg: p.uč. Semanová) 

P.M.B. 

27. december Verejný klavírny koncert k výročiu 
skladateľov 
(žiaci pedagógov: Cuperová, 
Záhumenická, Šubová, Matis, Strapec) 

Koncertná sála ZUŠ 
P.M.B. 

28. december Výroba suvenírov a vianočných 
pohľadníc, výstava žiackych prác 
na adventný benefičný koncert pre 
mesto 
(žiaci pedagógov výtvarného odboru) 

Kostol Povýšenia 
sv. kríža v DK 

29. december Koncert k vernisáži výstavy v Apollo 
centre (účinkujúci: p.uč.Janičkovičová) 

Bratislava 

30. december Nahrávanie v Slovenskom rozhlase 
(p.uč. Janičkovičová) 

Bratislava 

31. december Vystúpenie v rámci Vianočného 
večierku v Novom národnom divadle 
(účinkujúca: p.uč.Janičkovičová) 

Bratislava 

32. január Vianočný koncert speváckych zborov 
farnosti Dolný Kubín - (koncertujúci: 
Marcel Kapala) 

Kostol sv. Kataríny- 
DK 

33. január Koncert pred vernisážou Maľovaná 
krása Liptova 
(koncertujúci: p.uč.Marcel a Barbora 
Kapalovci) 

Florinov dom v 
Dolnom Kubíne 

34. január 3. Koncert hudobného odboru  pre 
verejnosť 

Koncertná sála ZUŠ 
P.M.Bohúňa 

35. január Veľký verejný koncert pre mesto 
(žiaci pedagógov ZUŠ) 

MsKS Dolný Kubín 

36. január Vernisáž Bohúňovej palety 
(pripravili: učitelia výtvarného odboru-
Barťáková,Gajdošíková,Šupa,Šprláková) 

MsKS Dolný Kubín 

37. január Koncert v rámci medzinárodnej 
výtvarnej súťaže Bohúňova Paleta (žiaci 
p.uč.Šubovej) 

MsKS Dolný Kubín 

38. január Koncert pred vernisážou výstavy 
(koncertujúci: p.uč.Matis, 
p.uč.Janičkovičová) 

Oravská galéria v 
DK 

39. február Deň otvorených dverí na 
Konzervatóriu v ZA 
(žiak p.uč.Vrtichovej) 

Konzervatórium 
Žilina 

40. február Koncert pred podujatím Športovec 
roka (žiaci učiteľov hudobného odboru: 
p.uč. Hrnčiarovej, Vrtichovej, Kačiak, 
Jelenská, Cuperová) 

MsKS Dolný Kubín 

41. február 4. Koncert hudobného odboru  pre 
verejnosť 

Koncertná sála ZUŠ 
P.M.Bohúňa 

42. február Benefičný koncert Ivany Kubačkovej 
a žiakov ZUŠ P.M.Bohúňa 

Martin 
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43. február Nahrávanie v Slovenskom rozhlase 
(p.uč.Janičkovičová) 

Bratislava 

44. marec Koncert pred vernisážou - 
Akordeónový orchester Amandolo 
(p.uč.Vrtichová) 

Oravská galéria DK 

45. marec 5. Koncert hudobného odboru  pre 
verejnosť 

Koncertná sála ZUŠ 
P.M.Bohúňa 

46. marec Koncert pred výstavou kraslíc 
(žiaci p.uč.Kačiaka) 

Oravské kultúrne 
stredisko DK 

47. marec Metodický deň s Jordanou 
Palovičovou 

Koncertná sála ZUŠ 
P.M.Bohúňa 

48. marec Klavírny koncert pre verejnosť 
(Palovičová) 

Koncertná sála ZUŠ 
P.M.Bohúňa 

49. marec Koncert pred prehliadkou divadelných 
súborov žiakov o erb Dolného Kubína 
(žiak p.uč.Cupeorvej) 

MsKS Dolný Kubín 

50. marec Klavírny polorecitál pre verejnosť 
(Nemčeková, Brunová) 

Koncertná sála ZUŠ 
P.M.Bohúňa 

51. marec Workshop - Veľkonočná kraslica (pani 
Smolková) 

ZUŠ P.M.Bohúňa 

52. marec Jarná výstava žiackych prác  
(učitelia výtvarného doboru) 

ZUŠ P.M.Bohúňa 

53. marec Slávnostná akadémia s 
veľvyslancom SRN - kvarteto (žiaci 
p.uč.Hrnčiarovej) 

Zmeškalov dom 
hudby 

54. marec Nahrávanie v Slovenskom rozhlase 
(p.uč.Janičkovičová) 

Bratislava 

55. marec Husľová dielňa (žiaci 
p.uč.Hrnčiarovej, Kapalovej) 

Žilina 

56. marec Abonentný koncert ŠKO - účinkujúca 
p.uč.Janičkovičová) 

Žilina 

57. apríl Organový recitál - Koncert 
(účinkujúci: p.uč.Kapala) 

Papradno 

58. apríl 1. verejný absolventský koncert Koncertná sála ZUŠ 
P.M.Bohúňa 

59. apríl 2. verejný absolventský koncert Koncertná sála ZUŠ 
P.M.Bohúňa 

60. apríl 3. verejný absolventský koncert Koncertná sála ZUŠ 
P.M.Bohúňa 

61. apríl 6. Koncert hudobného odboru  pre 
verejnosť 

Koncertná sála ZUŠ 
P.M.Bohúňa 

62. apríl Violončelový koncert pre ZUŠ v 
Bratislave (p.uč.Janičkovičová) 

Bratislava 

63. apríl Koncert dua Charis (účinkujúca: 
p.uč.Janičkovičová) 

kaštieľ Mojmírovce 

64. apríl Koncert čarovných strún (účinkujúca: 
p.uč.Janičkovičová) 

Senec 

65. máj Talenty pre Európu - Zmeškalov dom 
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medzinárodná prestížna súťaž 
(ZUŠ - spoluorganizátor) 

hudby 
ZUŠ P.M.Bohúňa 
Kostol sv. Kataríny  

66. máj Organový recitál - Koncert 
(účinkujúci: p.uč.Kapala) 

Trenčín 

67. máj Koncert pred vernisážou O vode pre 
vodu 

MsKS DK 

68. máj Koncert pred prezentáciou knihy (žiaci 
p.uč.Grísovej) 

Oravská knižnica 

69. máj Bambiriáda 2013 (žiaci akordeónovej 
triedy p.uč.Vrtichovej) 

MsKS DK 

70. máj 7. Koncert hudobného odboru  pre 
verejnosť 

Koncertná sála ZUŠ 
P.M.Bohúňa 

71. máj Koncert ku dňu matiek Liptovská Lúžna 

72. máj Lužňanský baritón - koncert Liptovská Lúžna 

73. máj Klavírny koncert absolventov pre 
verejnosť 

Koncertná sála ZUŠ 
P.M.Bohúňa 

74. máj Šesťfarebný kvietok - vystúpenie 
literárno - dramatického odboru, 
tanečného odboru,  (spolupráca 
hudobného odboru a výtvarného 
odboru) 

Koncertná sála 
MsKS v Dolnom 
Kubíne 

75. máj Festival Hudobná jar - recitál Duo 
Charis (účinkujúci: p.uč.Janičkovičová) 

Humenné 

76. jún Organový koncert pre mesto DK 
(žiaci p.uč. Bartoša a p.uč.Kapalu) 

Kostol sv. Kataríny 
v DK 

77. jún Organový koncert pre mesto RK 
(žiaci p.uč. Bartoša a p.uč.Kapalu) 

Kostol u Jezuitov v 
RK 

78. jún Štyri výchovné koncerty pre 
materské školy 

Koncertná sála ZUŠ 
P.M.Bohúňa 

79. jún Koncoročný koncert pre mesto 
(žiaci všetkých oddelení) 

MsKS v Dolnom 
Kubíne 

80. jún Deň rodiny - koncert (žiaci 
p.uč.Cuperovej, p.uč.Vrtichovej) 

Hviezdoslavovo 
námestie v DK 

81. jún Výstava absolventských prác - 
koncert  

MsKS v DK 

82. jún Prviesenky - koncert (žiaci 
p.uč.Jelenskej) 

Vyšný Kubín 

83. jún Otvárací koncert celoslovenského 
podujatia Hviezdoslavov Kubín (žiaci 
p.uč.Kačiaka, p.uč.Vrtichovej, 
p.uč.Cuperová)  

MsKS v DK 

 

V predošlej tabuľke sú uvedené iba podujatia, na ktorých účinkovali a podieľali sa 

žiaci, pedagógovia našej školy, prípadne ktoré organizovala, alebo spoluorganizovala 

naša škola. Pokiaľ sa na danom podujatí zúčastnili viaceré odbory, prípadne 

oddelenia, akcia je uvedená iba raz. Touto cestou chceme zároveň poďakovať 
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koncertujúcim a vystupujúcim pedagógom: Barbora a Marcel Kapalovci, Tomáš Matis, 

Kristína Janičkovičová, Anna Ondreková, Sidónia Semanová, Michaela Šubová, Matej 

Bartoš, Michal Janiga, Jozef Medvecký, Peter Medvecký, Mária Hrnčiarová, Viera 

Vrtichová, Stanislav Štrba, František Dobija, Beata Vargová. Zároveň ďakujeme aj 

žiakom, ktorí vzorne reprezentovali svoju školu.  

 

Prehľad účasti žiakov a učiteľov na súťažiach  

 

Hudobný a LDO odbor 

 
Por.č. 

Mesiac Podujatie  Miesto 

1. marec V rytme swingu a Boogie Woogie 
(p.uč. Vrtichová) 

Kysucké Nové Mesto 

2.  Súťaž o Erb mesta Dolný Kubín 
(p.uč.Semanová) 
 

Dolný Kubín 

3.  Regionálna prehliadka Hviezdoslavov 
Kubín (p.uč.Semanová) 

Dolný Kubín 

4.  Medzinárodný festival - Súhvezdie hôr 
(p.uč. Vrtichová) 

Liptovský Mikuláš 

5. apríl Husľová celoslovenská súťaž 
Rudolfa Országa (p.uč.Hrnčiarová) 

Kremnica 

6.  Detský divadelný medveď - Deka 
súbor (p.uč.Semanová) 

Žilina 

7.  Obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína 
(p.uč.Semanová) 

Dolný Kubín 

8.  Akordeónový festival 2013  
(p.uč. Vrtichová) 

Giraltovce 

9.  Pink Song - (p.uč.Ondreková) Zvolen 

10.  Schneiderova Trnava 
(p.uč.Cuperová) 

Trnava 

11.  Schneiderova Trnava  
(p.uč.Hrnčiarová) 

Trnava 

12.  Rečou klavíra 2013 (p.uč.Šubová) Kysucké Nové Mesto 

13.  Vajanského Martin (p.uč.Semanová) Martin 

14.  Hudobná biela Orava (p.uč.Vrtichová) Námestovo 

15.  Hudobná biela Orava 
(p.uč.Záhumenická) 

Námestovo 

16.  Krajská súťažná prehliadka v 
štvorručnej hre na klavíri  
(p.uč.Cuperová) 

Žilina 

17. máj Talenty pre Slovensko  
(p.uč.Hrnčiarová) 

Zmeškalov dom hudby 
v Dolnom Kubíne 

18.  Súťaž o najlepšieho pedagóga 
(p.uč.Hrnčiarová) 

Zmeškalov dom hudby 
v Dolnom Kubíne 
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19.  Talenty pre Európu 
(p.uč.Hrnčiarová) 

Zmeškalov dom hudby 
v Dolnom Kubíne 

20.  Divertimento musicale 
(p.uč.Hrnčiarová, p.uč.Dobija, 
p.uč.Kapalová, p.uč.Janiga) 

Rimavská Sobota 

21.  Festival Ivana Balla (p.uč.Hrnčiarová) Dolný Kubín 

22.  Piano v modernom rytme 
(p.uč.Šubová) 

Bojnice 

 

Výtvarný odbor 
 

23. november Vianočná pohľadnica  

24. november Žilinský Oskar 

25. december Medzinárodná výtvarná súťaž - Bohúňova Paleta 

26. december pre knižku Vianočný pozdrav 

27. marec Vždy modré, vždy zelené - medzinárodná 

28. apríl Mudrochova Paleta 

29. apríl Žitnoostrovské pastelky 

30. apríl Maľovaná ZUŠ-ka 

 

 

Umiestnenia v súťažiach 

 

XI. ročník Akordeónového festivalu v rytme swingu a boogie-woogie 

v Kysuckom Novom Meste  

Daniel Brodňanský - strieborné pásmo (p.uč.Vrtichová) 

Duo - Dominika Chudiaková a Aneta Bartošová - strieborné pásmo (p.uč.Vrtichová) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O erb mesta Dolný Kubín  

DDS DeKa - priamy postup na krajskú  prehliadku Detský divadelný medveď 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regionálna prehliadka - Hviezdoslavov Kubín 2013  

Natália Pilátiková - 4. kategória v prednese prózy - 2. miesto 

Alžbeta Virdzeková - 4. kategória v prednese poézie - 3. miesto 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Medzinárodný festival tvorivosti "Súhvezdie hôr" v Liptovskom Mikuláši 

Soňa Stanovská – strieborné pásmo (p.uč.Vrtichová) 

Akordeónový orchester Amandolo – strieborné pásmo (p.uč.Vrtichová) 

Daniel Brodňanský, Mikuláš Kapjor – bronzové pásmo (p.uč.Vrtichová) 
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Duo Dominika Chudiaková a Aneta Bartošová – bronzové pásmo (p.uč.Vrtichová) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celoslovenská husľová súťaž Rudolfa Országa v Kremnici 

Lukáš Janoštín, Viktória Jurášová, Lívia Capuliaková, Ela Fedorová, Kristína  

Hajdúchová, Viktor Janoštín, a Martin Pavlík - všetci zlaté pásmo (p.uč.Hrnčiarová) 

Filip Abaffy - strieborné pásmo (p.uč.Hrnčiarová) 

Zuzana Vajduláková - zlaté pásmo (p.uč.Kapalová) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obvodné kolo 59. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v Dolnom Kubíne 

Filip Lopeň- 3. miesto  

Zuzana Čellárová - 1.miesto - postup na krajskú súťaž Vajanského Martin 

Dominika Ďaďová - 2. miesto 

Kristína Jurášová - 1. miesto   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celoslovenská súťaž „Akordeónový festival Giraltovce 2013 

Soňa Stanovská – zlaté pásmo v II. kat. / do 14 rokov (p.uč.Vrtichová) 

Dominika Chudiaková – zlaté pásmo v III. kat. / do 16 rokov (p.uč.Vrtichová) 

Mikuláš Kapjor – bronzové pásmo v III. kat. / do 16 rokov (p.uč.Vrtichová) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celoslovenská spevácka súťaž  „Pink Song“  vo Zvolene   

Michaela Adamcová - 3. kategória do 15 rokov  - strieborne pásmo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klavírna Schneiderova Trnava  

Klaudia Chomisteková (II. kategória) - zlaté pásmo 

Alžbeta Fedorová (III. kategória) - strieborné pásmo 

Jaroslav Prílepok (III. kategória) - bronzové pásmo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Husľová Schneiderova Trnava 

Viktor Janoštín (II.kat.) - zlaté pásmo + Cena Ministerstva školstva 
SR (p.uč.Hrnčiarová) 

Martin Pavlík (II.kat.) - strieborné pásmo, (p.uč.Hrnčiarová) 

 Michal Matis (II.kat.) - bronzové pásmo, (p.uč.Hrnčiarová) 

Kristína Hajdúchová (III.kat.) - strieborné pásmo, (p.uč.Hrnčiarová) 

Husľové kvarteto (II.kat.)-  (F.Abaffy, K. Hajdúchová, V. Janoštín, M.Pavlík) - 
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 zlaté pásmo a cena Víťaza všetkých kategórií v súťaži Komorná hra 

(p.uč.Hrnčiarová) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klavírnu súťaž ,,Rečou klavíra 2013 v Kysuckom Novom Meste 

Ľubomíra Jurkulákova - III. kategória do 11 rokov - strieborné pásmo 

Iveta Solivajsová - V. kategória do 15 rokov - zlaté pásmo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vajanského Martin  

Sidónia Semanová - V. kategória - 2. miesto 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regionálna súťaž Hudobná biela Orava (akordeonisti) 

Daniel Brodňanský (II. kategória) - 1. miesto  

Soňa Stanovská (III. kategória) - 2. miesto (p.uč.Vrtichová) 

Adriána Tarajová (III. kategória) - 3. miesto  

Mikuláš Kapjor (IV. kategória) - 1. miesto (p.uč.Vrtichová) 

Jana Toráčová (IV. kategória) - 2. miesto  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regionálna súťaž Hudobná biela Orava (klaviristi) 

Marek Janiga (II. kategória) - 2. miesto (p.uč.Záhumenická) 

Pavla Jackulíková (IV. kategória) - 3. miesto (p.uč.Záhumenická) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celoslovenská súťaž Talenty pre Slovensko  

Barbora Mrišková (2. kategória) - strieborné pásmo (p.uč.Kapalová) 

Zuzana Vajduláková (3. kategória) -  strieborné pásmo (p.uč.Kapalová) 

Mária Hrnčiarová -,,Cena najúspešnejšieho pedagóga"  

Martin Pavlík (2. kategória) - platinové pásmo (p.uč.Hrnčiarová) 

Viktor Janoštín (2. kategória) - zlaté pásmo (p.uč.Hrnčiarová) 

Filip Abaffy (3. kategória) - zlaté pásmo (p.uč.Hrnčiarová) 

Kristína Hajdúchová (3. kategória) - zlaté pásmo (p.uč.Hrnčiarová) 

Ela Fedorová (2. kategória) - strieborné pásmo (p.uč.Hrnčiarová) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Medzinárodná sláčiková súťaž - Talents for Europe  

Husľové kvarteto ZUŠ P.M.Bohúňa - (Filip Abaffy, Kristína  

Hajdúchová, Viktor Janoštín a Martin Pavlík) - 1. cena v komornej hre v 1.  

kategórii + ,,Cena za najlepšie komorné zoskupenie zo Slovenska"  

+ ,,Cena za interpretáciu skladby slovenského skladateľa" (p.uč.Hrnčiarová) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Divertimento musicale v Rimavskej Sobote 

Husľové kvarteto ZUŠ P.M.Bohúňa  (Filip Abaffy, Kristína Hajdúchová, Viktor  

Janoštín, Martin Pavlík) - zlaté pásmo + cena za interpretáciu slovenského autora 

Sláčikový komorný orchester ZUŠ P.M.Bohúňa - zlaté pásmo (p.uč.Hrnčiarová) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Festival Ivana Balla v Nižnej 

Zuzana Kolejáková - 1.kategória, 4. miesto  

Viktória Jurášová - 5. miesto (p.uč.Hrnčiarová) 

Lukáš Janoštín - 5. miesto (p.uč.Hrnčiarová) 

Lívia Capuliaková - 2. kategória: 1. miesto (p.uč.Hrnčiarová) 

Barbora Mrišková - 4. miesto (p.uč.Kapalová) 

Viktor Janoštín - 3. kategória: 1. miesto (p.uč.Hrnčiarová) 

Martin Pavlík - 3. miesto (p.uč.Hrnčiarová) 

Kristína Hajdúchová - 5. miesto (p.uč.Hrnčiarová) 

Zuzana Vajduláková - 4. kategória: 3. miesto (p.uč.Kapalová) 

Viktor Janoštín - Laureát súťaže (p.uč.Hrnčiarová) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Piano v modernom rytme v Bojniciach 

Michaela Povalová (II.kat.) - strieborné pásmo 

Iveta Solivajsová (II.kat.) - bronzové pásmo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vianočná pohľadnica 

Zoja Hazuchová, 3. miesto  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Medzinárodná výtvarná súťaž „Vianočný pozdrav pre knižku“ 

Júlia Mastráková - cena  

Júlia Haťapková - cena  
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---------------------------------------------------------------------------------------- 

Mudrochova paleta                                                                                                                                                         
 
Richard Bukna - 2.miesto 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Maľovaná ZUŠ-ka 

Lucia Šimeková - zlaté pásmo 

Samuel Bažík- zlaté pásmo                                        

Rebeka Hruščová - zlaté pásmo 

Zuzana Hubčíková- zlaté pásmo  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                       
Žitnoostrovské pastelky 

Rebeka Andrejčáková - cena  

Klaudia Bujnáková - cena  

Simona Kaháková - cena  

Matúš Meško - cena 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Medzinárodná výtvarnícka súťaž "Bohúňova Paleta" 

Zlaté pásmo - 16 žiakov školy 

Strieborné pásmo - 17 žiakov školy 

Bronzové pásmo - 21 žiakov školy 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Projekty, do ktorých je škola zapojená 
 

● Talenty pre Európu - škola v tejto medzinárodnej sláčikovej súťaži vystupuje ako   

   spoluorganizátor 

● Bohúňova Paleta - škola je organizátorom tejto medzinárodnej výtvarníckej súťaže  

● Muzika Arvenzis - škola je spoluorganizátorom týchto medzinárodných  

   majstrovských kurzov o titul laureáta. 

● Projekt cezhraničnej spolupráce s Hudobnou školou v Žywci (Hudobné dielne) 
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Inšpekčná činnosť 

 

V školskom roku 2012/2013 na škole nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť 

 Štátnej školskej inšpekcie. 

 

Priestorové a materiálno - technické podmienky školy 

 

ZUŠ P. M. Bohúňa v školskom roku 2012/2013 avizovala viac krát nedostatok 

vhodných priestorov na vyučovanie. To sa z časti podarilo vyriešiť získaním jednej 

učebne skupinového vyučovania v susednej budove v bývalých priestoroch ZUŠ. 

Škole však naďalej počas školského roka chýbali priestory na vyučovanie počítačovej 

grafiky, vyučovanie orchestrálnej a komornej hry, skúšky kapely a podobne. Taktiež 

chýbala trieda na vyučovanie výtvarnej teórie. Po plánovanej rekonštrukcii školy sa 

však tieto problémy vyriešia.  

Škola disponuje pomerne slušným nástrojovým vybavením. Takmer každá trieda má 

vo výbave pianíno, prípadne keyboard. Škola má taktiež k dispozícii dva kvalitné 

koncertné klavíre značky Yamaha. V školskom roku 2012/2013 sa podarilo dokúpiť 

do gitarového oddelenia basovú akustickú gitaru a koncertnú elektroakustickú gitaru. 

Do dychového oddelenia sa kúpila koncertná trúbka a altová flauta. V akordeónovom 

oddelení sa dali opraviť školské akordeóny, ktoré žiaci využívajú najmä na orchestri. 

V sláčikovom oddelení sa podarilo učiteľke violončela získať dar na nákup violončiel 

vo výške 1000 €. Taktiež boli zrenovované tri triedy a jedna kancelária, aby 

vyhovovali potrebným požiadavkám. Do triedy hudobnej teórie bol zakúpený nový 

plazmový televízor, priestorový audiosystém  a počítač. Vo výtvarnom odbore bol 

zakúpený nový hrnčiarsky kruh. Škola taktiež investovala do počítačového vybavenia 

a softvéru pre školu, nakoľko predmet počítačová grafika má vysoké nároky na 

výkon počítača a počítače v kanceláriách už boli zastarané. Väčšina spomenutých 

nákupov bola realizovaná z tzv. rodičovských príspevkov, bez ktorých by nebolo 

možné nakúpiť toto potrebné vybavenie. Bežný rozpočet školy je totiž každý rok 

čoraz viac poddimenzovaný. Momentálne technické vybavenie školy je pomerne 

dostatočné. Škola by však potrebovala akútnu rekonštrukciu najmä vonkajšej fasády, 

výmenu okien, elektroinštaláciu, zateplenie, výmenu strešnej krytiny a pod. Koncom 

roka 2012 nastal na našej škole havarijný stav na streche budovy, čo sa podarilo 

vyriešiť opravou krovu strechy budovy. Touto cestou chceme poďakovať Mestskému 

úradu v Dolnom Kubíne za ústretovosť a pomoc v čase, keď sám potrebuje pomoc. 

Stále tiež veríme v skoré zrealizovanie schválenej rekonštrukcie.   
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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. Dotácia zo štátneho 

rozpočtu na žiaka klesla oproti minulému roku z pôvodných 741 € na 638,4 €/rok pre 

žiaka v individuálnom vyučovaní a z pôvodných 456 € na 392 €/rok pre žiaka v 

skupinovom vyučovaní. Oproti predošlému roku to znamenalo značný pokles. Od 

januára nastala veľmi nepriaznivá situácia, pretože vláda zvýšila platy učiteľov o 5 % 

, ale znížila normatív na žiaka. Inak povedané, na zvýšené náklady na prevádzku 

škola dostala menej peňazí ako v predošlom roku.  

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 

od rodičov (tzv. školné) boli v školskom roku 2012/2013 nasledovné: 

 

Forma štúdia 
platba za 
mesiac 

platba za 
polrok 

platba za celý šk. rok 

Prípravná výchova-
kolektívna 

4 € 20 € 40 € 

Prípravná výchova 
individuálna 

4 € 20 € 40 € 

Základné štúdium skupinové 4 € 20 € 40 € 

Základné štúdium 
individuálne 

8 € 40 € 80 € 

Štúdium pre dospelých -
skupinové  

10 € 50 € 100 € 

Štúdium pre dospelých -
individuálne  

12 € 60 € 120 € 

  

 

Školné sa počas školského roku 2012/2013 upravovalo. Jediná zmena nastala od 

januára v skupinovom vyučovaní, kde sa VZN- kom zvýšil poplatok z pôvodných 3 € 

na 4 €/ mesiac.   

 

Počet odovzdaných vzdelávacích poukazov za žiakov v školskom roku 2012/2013 bol 

65. Krúžky, ktoré sa vyučovali v školskom roku 2012/2013: 

 

- Milovník umenia /hudobná skupina/ Vedúci: Peter Grísa 

- Milovník hudby /klavírna tvorba/ Vedúca: Mária Cuperová 

- Amandolo /akordeónový súbor/ Vedúca: Viera Vrtichová 

- Tradičné ľudové techniky /keramika/ Vedúci: Jana Barťáková 
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Škola získala v školskom roku 2012/2013 od rodičov finančné prostriedky, ktoré boli 

použité na nákup materiálu pre výtvarný odbor, nákup a údržbu hudobných nástrojov 

v hudobnom odbore, tanečnom a literárno-dramatickom odbore, ďalej výdavky 

spojené s účasťou na rôznych súťažiach, učebné pomôcky a pod. Tieto tzv. 

rodičovské príspevky boli vyberané od rodičov bezhotovostne na darovací účet školy 

prostredníctvom darovacej zmluvy a boli dobrovoľné. Podrobný prehľad čerpania 

týchto prostriedkov je možné sledovať na webovej stránke školy (www.zuspmb.sk) v 

kolónke "Darovací účet". Prostriedky z darovacieho účtu boli od januára 2013 

vyčerpané vo výške 5 746, 81,- €.  

 

Škola získala v školskom roku 2012/2013 dotácie z ministerstva školstva na 3 súťaže, 

ktoré organizuje, alebo spoluorganizuje: 

 

- Talenty pre Európu: 3 000 € 

- Bohúňova Paleta: 2184 € 

- Muzika Arvenzis: 965 € 

 

Rozpočet školy na rok 2013 

 

Schválený......................................................... 399 020,- € 

Upravený.......................................................... 410 059,- € 

Z toho na tovary a služby (schválený)................. 17 058,- € 

Z toho na tovary a služby (upravený).................. 17 058,- € 

Vzdelávacie poukazy.......................................... 1131,- € 

 

Táto suma predstavuje opäť pokles rozpočtu o 7 810,- € oproti predošlému roku. 

Oproti roku 2011 ide o pokles o 14 184 €. Počet žiakov sa pritom zvýšil.  

 

 

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  
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                              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 

 

Ciele rozvoja školy a ich plnenie 

Škola si v školskom roku 2012/2013 dala za cieľ rozvinúť u žiakov literárne,  

dramatické a tanečné cítenie s možnosťou prezentovať sa na verejnosti. K tomu boli 

otvorené dva nové odbory na škole s názvom Literárno-dramatický odbor a tanečný 

odbor. Novovzniknuté odbory okamžite zaznamenali záujem, ako aj prvé výrazné 

úspechy, či vystúpenia, ktoré sú obsiahnuté v tejto správe.  

Ďalším cieľom bolo zvýšiť, prípadne udržať záujem detí a rodičov o štúdium na našej 

škole. To sa podarilo a dôkazom toho bolo zvýšenie počtu detí oproti predošlému 

školskému roku. Okrem poctivej práce pedagógov to bolo zabezpečené taktiež 
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zvýšenou propagáciou školy a ponukou nových produktov a technológií 

skvalitňujúcich výchovno-vzdelávací proces.  

 

 

Poďakovanie za spoluprácu a podporu 

Ministerstvo školstva SR 

Art Air Center 

Oravská galéria  

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

RKC farský úrad Dolný Kubín 

ECAV farský úrad Dolný Kubín 

rodičia žiakov ZUŠ P. M. Bohúňa 

OKS - Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 

MsKS Dolný Kubín 

Mestský úrad v Dolnom Kubíne 

a mnohým ďalším 

 

 

Ďalšie informácie o škole ZUŠ P. M. Bohúňa je tiež možné zistiť na webovej stránke 

školy www.zuspmb.sk     

Očakávame akékoľvek nápady a návrhy na zlepšenie našej školy. 

 

 

Prerokované v rade školy dňa 14.10.2013 

Správu vypracoval: 

        
Mgr. Michal Janiga 

riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa 

 


