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Dolnokubínska ZUŠ P. M. Bohúňa si pripomína desaťročia 

trvajúcu umeleckú cestu  

 
Dolný Kubín, 22. mája 2018  – Dolnokubínska Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa, si 

v tomto roku pripomína okrúhle 60. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti zorganizovala 

škola vo štvrtok 17. mája 2018 slávnostný galakoncert. Viac ako dvojhodinový program, ktorý si 

pripravili súčasní i bývalí žiaci a učitelia školy, zaplnil divadelnú sálu  Mestského kultúrneho 

strediska v Dolnom Kubíne do posledného miesta rodičmi, deťmi a pozvanými hosťami, medzi 

ktorými nechýbalo vedenie mesta či bývali riaditelia a zamestnanci.  

 

„Úspešnosť tejto školy akoby dopredu namaľoval na svoje plátno slávny oravský rodák a maliar 

Peter Michal Bohúň, podľa ktorého je škola pomenovaná a ktorá už mnoho desaťročí rozdáva 

radosť zo vzdelania a umenia. Kvalita školy sa meria kombináciou mnohých faktorov. Okrem 

materiálnych vecí je jedným z najdôležitejších faktorov kostra pedagogického zboru a vedenia 

školy. Musím konštatovať, že práve táto umelecká škola má šťastie na vynikajúcich pedagógov 

a riaditeľov, keďže práve mnoho riaditeľov od založenia tejto školy sa svojou obetavou prácou 

a zanietenosťou podpísalo pod jej úspechy. Tiež je dôležité, že škola vychováva svojich nástupcov, 

ktorí úspešne pracujú v prospech našich detí a mládeže,“ povedal po koncerte primátor mesta 

Dolný Kubín Roman Matejov.    

 

Rôznorodosť tvorby hudobného odboru si prítomní diváci mohli vypočuť počas viac ako 

dvojhodinového programu, ktorý bol poskladaný z hudobných a speváckych čísiel úspešných 

súčasných žiakov a absolventov. Repertoár účinkujúcich striedal klasický hudobný štýl s ľudovou 

piesňou poprepájaný videopozdravmi a želaniami absolventov a priateľov školy. Záverečnú bodku 

koncertu dala spoločná skladba, ktorú pri tejto príležitosti skomponoval Víťazoslav Kubička 

a zahralo a zaspievalo ju viac ako 70 žiakov a učiteľov školy. „Naša umelecká škola vždy vsádzala 

na klasiku, preto sme sa tento trend snažili udržiavať a verejnosti sme ponúkli  pestrosť skladieb 

a rôznorodosť hudobných nástrojov,“ vysvetlil riaditeľ ZUŠ M. P. Bohúňa Michal Janiga. 

 

Počas galakoncertu si z rúk primátora mesta Dolný Kubín Romana Matejova prebrala ZUŠ M. P. 

Bohúňa pamätný list mesta Dolný Kubín pri príležitosti 60. výročia jej zriadenia. „Pri tejto 

príležitosti by som sa chcel všetkým, ktorí pôsobili alebo pôsobia na tejto škole úprimne poďakovať 

za ich obetavosť, vedomosti, individuálny prístup a energiu, ktorú vkladajú do vzdelania našich 

detí. Do ďalších rokov im želám veľa trpezlivosti, elánu a ďalších úspechov, ktoré budú 

pretavovať do radosti ich absolventov a nás všetkých,“ zaželal primátor mesta. Škola k 60. výročiu 

http://www.dolnykubin.sk/


 

 

 

Martin Buzna 

referent informovania verejnosti 

martin.buzna@dolnykubin.sk    mobil: 0918 509 808 

www.dolnykubin.sk    tel: 043/5814 472 

založenia dostala od mesta Dolný Kubín a poslancov mestského zastupiteľstva novú fasádu školy, 

strechu, okná a dva hudobné nástroje.   

 

„Do ďalších rokov si prajem, aby nám vydržala kondícia, zanietenosť a láska pre umenie, ktoré 

nás poháňajú dopredu,“ dodal na záver Janiga.    

 

V súčasnosti patrí ZUŠ Petra Michala Bohúňa k najúspešnejším školám svojho druhu na Slovensku. 

Každoročne získava popredné umiestnenia na národných a medzinárodných súťažiach tak 

v hudobnom, ako aj vo výtvarnom odbore. Počas šesťdesiatich rokov existencie doviedla do 

umeleckého sveta mnoho dnes už významných osobností. O štúdium na nej prejavuje každý rok 

záujem množstvo žiakov od piatich rokov. Momentálne školu navštevuje 657 žiakov, z toho 350 

v hudobnom a 307 vo výtvarnom odbore, o ich umelecké vzdelanie sa stará 30 pedagógov. Na 

elokovaných pracoviskách v troch materských školách v Dolnom Kubíne sú predškoláci zasväcovaní 

do tajov výtvarného umenia a v Liptovskej Lúžnej sú otvorené dve triedy hry na dychových 

nástrojoch. Škola ponúka štúdium vo výtvarnom a hudobnom odbore. Budúci hudobníci sa môžu 

rozhodnúť pre hru na husliach, viole, violončele, kontrabase, klavíri, organe, akordeóne, heligónke, 

flaute, klarinete, trúbke, saxofóne, lesnom rohu, gitare, bicích nástrojoch alebo študovať spev. 

 

Viac informácii o histórii školy:  

Od svojho založenia v roku 1958 prešla základná umelecká škola viacerými zmenami a problémami. 

Aj napriek mimoriadne zlému materiálnemu zabezpečeniu navštevovalo vtedajšiu školu už v prvom 

roku jej existencie 76 žiakov, ktorí napriek podmienkam dosahovali v rámci celého Slovenska pekné 

výsledky a šírili dobré meno školy. V  roku 1960 sa škola sťahovala do pridelených priestorov na 

Hviezdoslavovom námestí, kde sídlila celých 19 rokov. Ľudová škola umenia otvára v roku 1965 

výtvarný odbor a rastie ako kvalitatívne, tak aj počtom žiakov. Po mnohých rokoch kompromisných 

riešení sa Okresný národný výbor v Dolnom Kubíne rozhodol dislokovať Ľudovú školu umenia do 

budovy Okresného súdu na Matúškovej ulici.  

Od roku 1979 mohli učitelia a žiaci konečne využívať budovu, ktorá plne vyhovovala požiadavkám 

na vyučovanie.  K hudobnému a výtvarnému odboru časom pribudol aj tanečný a literárno-

dramatický odbor a škola má 464 žiakov, 16 interných a päť externých učiteľov. V júli 1991 bola 

Ministerstvu školstva predložená požiadavka o povolenie rozdeliť Základnú umeleckú školu na dva 

samostatné celky.  

S  príchodom Leonarda Vajduláka na post riaditeľa začína v roku 1996 nová éra školy. Mení sa jej 

názov a jej meno sa stáva známym v celej Európe, hlavne vďaka organizovaniu veľkého množstva 

najrozmanitejších hudobných podujatí, z ktorých je bezpochyby najdôležitejším medzinárodná súťaž 

v hre na sláčikové nástroje Čírenie talentov (dnes Talents for Europe) či medzinárodná súťaž 

výrobcov huslí Violino arvensis. Škola organizovala viacero koncertných zájazdov do rôznych kútov 

starého kontinentu a aj samotný Dolný Kubín sa v európskych umelecko-hudobných kruhoch začína 

čoraz viac skloňovať. Po 16 rokoch ho v pozícii riaditeľa vystriedal Michal Janiga, bývalý absolvent 

školy, ktorý ju vedie dodnes. Počas šesťdesiatich rokov viedli školu viacerí riaditelia, a to Štefan 

Juráš, Jaroslav Lauko, Mária Geburová, Stanislav Vasek, Edita Kubičková a Leonard Vajdulák.  
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