
RADOVAN HUBA – Úspechy na súťažiach 
 
Rok 2017: 

Celoslovenská gitarová súťaž „Bojnice 2017“ – Strieborné pásmo / IV. kategória 

Školská gitarová súťaž – Zlaté pásmo / V. kategória + Laureát súťaže 

 

Rok 2016: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2016“ – 2. miesto Zlaté pásmo / III. B kategória 

Súťaž mladých gitaristov "Homagge Luigi Legnani" v Štúrove 
– Bronzové pásmo / IV. kategória 

Školská gitarová súťaž – Zlaté pásmo / IV. kategória 

 

Rok 2015: 

Prehliadka mladých gitaristov v Bratislave – Zlaté pásmo / IV. kategória 

Medzinárodná súťaž Fernanda Sora Frýdek-Místek 2015 – Diplom za účasť 

Celoslovenská gitarová súťaž „Bojnice 2015“ – Strieborné pásmo / III. kategória 

Školská gitarová súťaž – Zlaté pásmo / IV. kategória 

 

Rok 2014: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2014“ – Strieborné pásmo / II. C kategória 

Súťaž mladých gitaristov "Homagge Luigi Legnani" v Štúrove – 3. miesto / III. kategória 

Ružomberská klasická gitara 2014 – 3. miesto / III. kategória 

Gitarový festival Giraltovce 2014 – Bronzové pásmo / II. kategória 

Školská gitarová súťaž – Zlaté pásmo / III. kategória 

 

Rok 2013: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2013“ – Zlaté pásmo / II. B kategória 

Prehliadka mladých gitaristov v Bratislave – Zlaté pásmo / III. kategória 

Carpathian Region International Youth Guitar Competition Budapešť 

– Commmendation / I. kategória 

Súťaž mladých gitaristov "Homagge Luigi Legnani" v Štúrove 

– 2. miesto / II. kategória + 2. miesto v súťaži družstiev ZUŠ 

Celoslovenská súťaž v sólovej hre na gitare Nitrianska lutna – 2. miesto / III. kategória 

Medzinárodná súťaž Fernanda Sora Frýdek-Místek 2013 – Čestné uznanie / II. kategória 

Ružomberská klasická gitara 2013 – 2. miesto / II. kategória 

Celoslovenská gitarová súťaž „Bojnice 2013“ – Zlaté pásmo / II. kategória 

Školská gitarová súťaž – Zlaté pásmo / III. kategória 

 

Rok 2012: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2012“ – Zlaté pásmo / III. kategória 

 

Pedagogické vedenie Mgr. Danka Švihlová: 

 

Rok 2012: 

Celoslovenská súťaž v komornej hre na gitaru „Handlovské gitary 2012“ 

– 2. miesto / V. kategória Duo 

Prehliadka mladých gitaristov v Bratislave – Zlaté pásmo / II. kategória 

Školská gitarová súťaž – Zlaté pásmo / II. kategória + Laureát súťaže 

Rok 2011: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2011“ – Zlaté pásmo / II. kategória 

Prehliadka mladých gitaristov v Bratislave – Zlaté pásmo / II. kategória 

Celoslovenská gitarová súťaž „Bojnice 2011“ – 1. miesto / I. kategória 

Školská gitarová súťaž – Zlaté pásmo / II. kategória 

 

Rok 2010: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2010“ – Zlaté pásmo / II. kategória + Laureát II. kategórie 

Školská gitarová súťaž – Zlaté pásmo / I. kategória 

 

Rok 2009: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2009“ 

– Strieborné pásmo / I. kategória + cena Najmladší účastník súťaže 



JAROSLAV GAŽI – Úspechy na súťažiach 
 
Rok 2016: 

Celoslovenská súťaž v komornej hre na gitaru „Handlovské gitary 2016“ 

– 2. miesto / IV. kategória Duo 

Súťaž mladých gitaristov "Homagge Luigi Legnani" v Štúrove 

– Strieborné pásmo / IV. kategória 

Školská gitarová súťaž – Zlaté pásmo / VI. kategória 

 

Rok 2015: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2015“ – 1. miesto Zlaté pásmo / IV. A kategória 

Prehliadka mladých gitaristov v Bratislave – Strieborné pásmo / VI. kategória 

Celoslovenská gitarová súťaž „Bojnice 2015“ – Zlaté pásmo / IV. kategória 

Školská gitarová súťaž – Zlaté pásmo / V. kategória + Laureát súťaže 

 

Rok 2014: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2014“ – Zlaté pásmo / III. C kategória 

Celoslovenská súťaž v komornej hre na gitaru „Handlovské gitary 2014“ 

– 1. miesto / IV. kategória Duo 

– 1. miesto / IV. kategória Kvarteto 

Súťaž mladých gitaristov "Homagge Luigi Legnani" v Štúrove 
– Zlaté pásmo / IV. kategória 

Ružomberská klasická gitara 2014 – 1. miesto / IV. kategória + Laureát súťaže 

Gitarový festival Giraltovce 2014 – Strieborné pásmo / IV. kategória 

Školská gitarová súťaž – Zlaté pásmo / V. kategória + Laureát súťaže 

 

Rok 2013: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2013“ – Zlaté pásmo / III. B kategória 

Prehliadka mladých gitaristov v Bratislave – Zlaté pásmo / V. kategória 

Carpathian Region International Youth Guitar Competition Budapešť 

Súťaž mladých gitaristov "Homagge Luigi Legnani" v Štúrove 

– 3. miesto / III. kategória + 2. miesto v súťaži družstiev ZUŠ 

Medzinárodná súťaž Fernanda Sora Frýdek-Místek 2013 – Diplom za účasť 

Ružomberská klasická gitara 2013 – 3. miesto / IV. kategória 

Celoslovenská gitarová súťaž „Bojnice 2013“ – Strieborné pásmo / III. kategória 

Školská gitarová súťaž – Zlaté pásmo / IV. kategória + Laureát súťaže 

 

Rok 2012: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2012“ – Zlaté pásmo / IV. kategória 

Súťaž mladých gitaristov "Homagge Luigi Legnani" v Štúrove – 1. miesto / III. kategória 

Gitarový festival Giraltovce 2012 – 3. miesto / III. kategória 

 

Rok 2011: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2011“ – Strieborné  pásmo / IV. kategória 

Súťaž mladých gitaristov "Homagge Luigi Legnani" v Štúrove – 2. miesto / II. kategória 

Celoslovenská gitarová súťaž „Bojnice 2011“ – 3. miesto Zlaté pásmo / II. kategória 

Prehliadka mladých gitaristov v Bratislave – Zlaté pásmo / III. kategória 

Školská gitarová súťaž – Zlaté pásmo / III. kategória+ Laureát súťaže 

 

Rok 2010: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2010“ – Zlaté pásmo / III. kategória + Laureát III. kategórie 

Prehliadka mladých gitaristov v Bratislave 

– Zlaté pásmo / III. kategória + Cena za najlepšie predvedenie skladby J. K. Mertza 

Školská gitarová súťaž – Zlaté pásmo / III. kategória 

Celoslovenská súťaž v komornej hre na gitaru „Handlovské gitary 2010“ 
– 1. miesto / II. kategória Kvarteto 

– 2. miesto / II. kategória Duo 

 

Rok 2009: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2009“ – Zlaté pásmo / III. kategória + Laureát III. kategórie 

Prehliadka mladých gitaristov v Bratislave – Zlaté pásmo / II. kategória + Cena poroty 



MAREK HUDEC – Úspechy na súťažiach 
 
 

Rok 2016: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2016“ 

– 1. miesto Zlaté pásmo / IV. A kategória + Laureát IV. kategórie 

Celoslovenská súťaž v komornej hre na gitaru „Handlovské gitary 2016“ 
– 2. miesto / IV. kategória Duo 

Súťaž mladých gitaristov "Homagge Luigi Legnani" v Štúrove 

– Bronzové pásmo / IV. kategória 

 

Rok 2015: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2015“ – 3. miesto Zlaté pásmo / III. C kategória 

 

Rok 2014: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2014“ – Zlaté pásmo / III. B kategória 

Celoslovenská súťaž v komornej hre na gitaru „Handlovské gitary 2014“ 

– 1. miesto / IV. kategória Kvarteto 

Ružomberská klasická gitara 2014 – 2. miesto / IV. kategória 

Gitarový festival Giraltovce 2014 – Bronzové pásmo / III. kategória 

Školská gitarová súťaž – Zlaté pásmo / IV. kategória 

 

Rok 2013: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2013“ – Strieborné pásmo / III. A kategória 

Prehliadka mladých gitaristov v Bratislave – Zlaté pásmo / IV. kategória 

Súťaž mladých gitaristov "Homagge Luigi Legnani" v Štúrove 

– Zlaté pásmo / III. kategória+ 2. miesto v súťaži družstiev ZUŠ 

Medzinárodná súťaž Fernanda Sora Frýdek-Místek 2013 
Ružomberská klasická gitara 2013 – 1. miesto / III. kategória 

Celoslovenská gitarová súťaž „Bojnice 2013“ – Strieborné pásmo / II. kategória 

Školská gitarová súťaž – Zlaté pásmo / IV. kategória 

 

Rok 2012: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2012“ – Bronzové pásmo / IV. kategória 

Celoslovenská súťaž v komornej hre na gitaru „Handlovské gitary 2012“ 

– 3. miesto / III. kategória Duo 

Súťaž mladých gitaristov "Homagge Luigi Legnani" v Štúrove 

– Zlaté pásmo / II. kategória 

Školská gitarová súťaž – Zlaté pásmo / III. kategória 

 

Rok 2011: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2011“ – Zlaté pásmo / III. kategória 

Prehliadka mladých gitaristov v Bratislave – Zlaté pásmo / III. kategória 

Školská gitarová súťaž – Zlaté pásmo / III. kategória 

 

Rok 2010: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2010“ – Strieborné pásmo / III. kategória 

Celoslovenská súťaž v komornej hre na gitaru „Handlovské gitary 2010“ 
– 1. miesto / II. kategória Kvarteto 

 

Pedagogické vedenie Jana Kočnerová DiS art.: 

 

Rok 2010: 

Prehliadka mladých gitaristov v Bratislave 

Školská gitarová súťaž – Zlaté pásmo / II. kategória 

 

Rok 2009: 

Gitarová súťaž „Prievidza 2009“ – Zlaté pásmo / II. kategória  

Celoslovenská súťaž v sólovej hre na gitare Nitrianska lutna 

Školská gitarová súťaž – 1. miesto / I. kategória 

 



RADOVAN HUBA   

absolvent I. stupňa ZUŠ 

 

Svoje prvé gitarové kroky začal v roku 2008 pod vedením Mgr. Danky Švihlovej. V jej triede 

študoval štyri roky a už vtedy vstúpil do povedomia slovenských gitaristov pri zaznamenávaní 

významných úspechov na celoslovenských súťažiach. Primátorkou mesta JUDr. Katarínou 

Macháčkovou bol ocenený za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v školskom roku 2010/2011. 

V rokoch 2013 a 2014 sa zúčastnil Medzinárodných dní klasickej gitary v Banskej Štiavnici, 

kde si rozvíjal svoje interpretačné umenie na kurzoch u Martina Krajča, Jána Labanta, Matěja Fremla, 

Fabrizia Ferrara, Petra Tomku, Patrika Vacíka a Mok Tik Faia. 

Radko má okrem gitary aj iné záľuby. Úspešne sa venuje fotografovaniu. V Bojniciach 

študoval hru na fujare a gajdách a za túto činnosť obdržal v júni 2013 od primátora Bojníc Bc. 

Františka Táma „Pamätný list za úspešnú reprezentáciu školy a mesta Bojnice“. 

Počas štúdia na našej škole účinkoval na mnohých koncertoch, školských i mestských 

kultúrnych podujatiach. Na svojom konte má veľa ocenení z medzinárodných a celoslovenských 

súťaží. Jeho najvýraznejším úspechom je Čestné uznanie z medzinárodnej súťaže v Budapešti, ktoré je 

dodnes najvyšším získaným ocenením žiaka nášho gitarového oddelenia. V júni 2013 získal ďalší 

pamätný list pri príležitosti oceňovania najlepších žiakov prievidzských základných škôl JUDr. 

Katarínou Macháčkovou, primátorkou mesta Prievidza. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



JAROSLAV GAŽI  

absolvent II. stupňa ZUŠ 

 

S gitarou začínal ako 7 ročný. Už v začiatkoch sa prejavila jeho svedomitosť, pracovitosť 

a cieľavedomosť, čo sa zreteľne odrazilo aj v interpretácii skladieb. Pravidelne vystupoval na 

koncertoch, súťažiach, kultúrnych podujatiach. Bol členom viacerých komorných formácií a školského 

gitarového súboru. 

Na celoslovenskom fóre prvýkrát na seba upozornil na Prehliadke mladých gitaristov 

v Bratislave v roku 2009, kde získal aj Cenu poroty. Popredné umiestnenia dosiahol na celoslovenskej 

súťaži v Ružomberku, Bratislave, Prievidzi a na súťažiach s medzinárodnou účasťou v Giraltovciach 

a Štúrove. Je držiteľom najväčšieho počtu titulu Laureát školskej gitarovej súťaže a je laureátom 

celoslovenskej súťaže Ružomberská klasická gitara 2014. 

V júni 2009 bol ocenený Ing. Jánom Bodnárom, primátorom mesta, za úspešnú reprezentáciu 

školy a mesta v školskom roku 2008/2009. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAREK HUDEC  

absolvent II. stupňa ZUŠ 

 

So štúdiom gitary začínal v triede Jany Kočnerovej DiS. art. Už jeho prvé vystúpenia zaujali 

poslucháčov a dávali tušiť rozmer jeho budúceho hudobného rozvoja. 

V školskom roku 2010/2011 sa stal žiakom Márie Sedlákovej, PhD. Svoje interpretačné 

prednosti potvrdzoval aj ako hráč komornej hry a niekoľko rokov pôsobil v školskom gitarovom 

súbore. V sólovej hre dosiahol mnohé úspechy. Z celoslovenských i medzinárodných súťaží si 

priniesol viaceré popredné ocenenia. Jeho najvýznamnejšími úspechmi sú 1. miesto na celoslovenskej 

súťaži Ružomberská klasická gitara v roku 2013 a 1. miesto a titul Laureát kategórie na Gitarovej 

súťaži v Prievidzi v novembri 2016. 

 

  

 


