
Adam Strapek 

Riaditeľstvo Základnej školy, Duklianska ul., Bánovce nad Bebravou navrhuje na ocenenie 

Talent Trenčianskeho kraja 2019 Adama Strapeka, žiaka 9. ročníka triedy s rozšíreným 

vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Adam je žiak, ktorý je rozhľadený vo 

viacerých  predmetoch a oblastiach, neustále sa vzdeláva a študuje aj  vo svojom voľnom 

čase. Zapája sa do viacerých súťaží, napr. geografická olympiáda, dejepisná olympiáda,  

matematická olympiáda, olympiáda zo slovenského jazyka, Štúrov a Dubčekov rétorický 

Uhrovec, Expert, Matematický Klokan, Pytagoriáda. Tento školský rok, tak ako aj 

predchádzajúce, bol úspešným riešiteľom týchto súťaží, ba dosiahol aj niekoľko popredných 

miest. V dejepisnej olympiáde sa umiestnil na 2. mieste v celoslovenskom kole, takýto úspech 

na celoslovenskom kole dosiahol aj v geografickej olympiáde.  Na dejepisnú olympiádu ho 

každoročne pripravuje a konzultuje  s ním jeho mama učiteľka ZŠ Mgr. Andrea Strapeková. 

Peter Tupý 

Peter je žiakom 3. ročníka Strednej odbornej školy v Starej Turej. Študuje odbor informačné 

a sieťové technológie s veľmi dobrým prospechom. Aktívne sa zapája do rôznych súťaží, 

v ktorých získava ocenenia. Jeho prácu ocenila aj ministerka školstva na  medzinárodnej 

prehliadke súťaže ENERSOL.EU. Tomuto oceneniu predchádzalo 1. miesto v krajskom kole 

súťaže ENERSOL.SK v tvorivej kategórii a 2. miesto v celoštátnom kole tejto súťaže. Svoje 

úspechy dosiahol za pomoci učiteľky Ing. Gabriely Perejdovej. 

Timea Jurčová 

Timea je študentkou 2. ročníka Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne  Úspešne reprezentovala 

školu v olympiáde ruského jazyka, kde v krajskom kole sa umiestnila na 1. mieste a v 

celoštátnom kole tiež získala 1. miesto. Je úspešnou riešiteľkou medzinárodnej olympiády 

v ruskom jazyku, ktorá sa konala v Moskve. Svoje prvenstvo obhájila aj na medzinárodnej 

olympiáde v ruskom jazyku ako cudzom, ktorú organizovala  Petrohradská štátna univerzita. 

Svoj talent rozvíjala Timea pod dohľadom svojej mamy Mgr. Emílie Jurčovej. 

Tamara Dobošová 

Tamara je žiačkou Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu v Partizánskom. Je žiačkou 

2. ročníka a má úžasné nadanie na šport. Získala 1. miesto na Majstrovstvách sveta v hokeji 

v Radentheine (Rakúsko) a historický postup do TOP divízie MS žien do 18 rokov. V 1. Lige 

florbalu žien so svojim tímom získali 2. miesto a postup do extraligy žien. Tamara získala 

ocenenie najproduktívnejšia hráčka ligy. Ďalším jej úspechom bolo 2. miesto v Slovenskej 

hokejovej extralige žien v Martine, 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska vo florbale 

dorasteniek, 2. miesto na Majstrovstvách sveta 1A Divízie v Asiagu, 2. miesto v turnaji 

Vyšehradskej štvorky v Zlíne a 3. miesto na hokejbalových Majstrovstvách Európy junioriek. 

Triednou učiteľkou, ktorá ju v športových aktivitách podporuje a vytvára jej vhodné 

podmienky na úspešnú reprezentáciu je Mgr. Janka Žišková. 

 

 

 



Eliška Katerinčinová 

Eliška je žiačka 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Pod hájom, Dubnica nad 

Váhom. Školu dlhodobo reprezentovala v športových súťažiach – vo vybíjanej, basketbale, 

volejbale, hádzanej, bedmintone, stolnom tenise, futbale, atletike. Najvýraznejší úspech ale 

dosiahla  pod odborným vedením p. učiteľky PaedDr. Janky Machovej v oblasti biológie. Dva 

roky sa venovala projektovej časti biologickej olympiády. V minulom školskom roku so 

svojím projektom  zameraným na flóru Dubnického štrkoviska postúpila do celoslovenského 

finále, kde sa stala úspešnou riešiteľkou. V práci pokračovala aj v tomto roku  a s projektom  

Výskyt rastlinných druhov vo vybraných štrkoviskách ilavského okresu v celoslovenskom 

finále v Bratislave získala 2. miesto a svojou prácou zviditeľnila tieto zaujímavé lokality 

ilavského okresu. Je zodpovednou žiačkou, ktorá sa zapája aj do mnohých aktivít v škole a je 

ochotná vždy pomôcť. Ďakovný list prednostu okresného úradu za p. učiteľku Machovú 

prevezme riaditeľka školy PaedDr. Soňa Kačíková. 

 

Michal Staník 

Michal je študentom 4. ročníka  Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Je aktívny, všestranne 

nadaný a dosahuje  veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, čo potvrdzuje i účasť na 

rôznych vedomostných súťažiach. V tomto školskom roku dosiahol významné medzinárodné 

úspechy: bronzovú medailu na medzinárodnej matematickej olympiáde IMO Bukurešť, 

bronzovú medailu v stredoeurópskej informatickej olympiáde CEOI Varšava a zlatú medailu 

na medzinárodnej programátorskej súťaži Kasiopea Praha. Svoje úspechy v matematike a 

informatike dosahuje pod dohľadom svojich vyučujúcich RNDr. Dagmar Mikulášovej 

a RNDr. Zuzany Vavrečkovej. 

 

Jozef Filo 

Jozef Filo je žiakom 4. ročníka študijného  odboru strojárstvo na Strednej odbornej škole 

strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. Získal 2. miesto v celoslovenskom kole v súťaži 

organizovanej firmou IMP Kontakt. Na strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave sa konalo finále 12. ročníka Strojárskej olympiády, kde sa Jozef umiestnil na 1. 

mieste. Zúčastnil sa finále 6. ročníka súťaže STROJÁR-INOVÁTOR, kde obsadil 3. miesto. 

Jozef sa zapojil aj do Stredoškolskej odbornej činnosti, kde po úspechu v krajskom kole – 

získal 1. miesto – postúpil do celoštátneho kola, kde získal 2. miesto. Dosahuje vynikajúce 

študijné výsledky, reprezentuje školu, pre kolektív a žiakov je veľkou motiváciou a vzorom. 

Svoje úspechy dosiahol za pomoci učiteľky odborných predmetov Ing. Dagmar Varhaníkovej. 

 

 

Detský spevácky zbor Vážky  

Detský spevácky zbor Vážky  pracuje na ZŠ Dlhé Hony 1 v Trenčíne od roku 2007 a jeho 

členskú základňu tvoria žiaci 2.- 9. ročníka. Vedúcou a dirigentkou zboru je PaedDr. 

Miroslava Kaliňáková. Repertoár zboru tvoria skladby 20. storočia, zborové úpravy ľudových 

piesní  a vianočný repertoár. Zbor každoročne uskutočňuje  samostatné vystúpenia pre 



verejnosť, ale aj spoločné vystúpenia s inými speváckymi zbormi a interpretmi. Už 5 rokov 

rozvíjajú vzájomnú medzinárodnú spoluprácu s detským speváckym zborom  Carmina bona 

so Zlína. Zúčastňuje sa súťaží speváckych zborov, kde reprezentuje Trenčiansky kraj a mesto 

Trenčín. Tento školský rok bol bohatý na niekoľko takých koncertov a súťažných vystúpení, 

mali spoločný koncert i s operným spevákom Martinom Babjakom a Teréziou Kružliakovou. 

Od roku 2013 sa zbor pravidelne zúčastňuje súťaže  Mládež spieva, kde na celoslovenskej 

úrovni získal  dvakrát strieborné pásmo,  v roku 2017 zlaté pásmo a cenu poroty za hlasovú 

kultúru. V roku 2018 vydal spevácky zbor svoje debutové CD a získal strieborné pásmo na 

medzinárodnej súťaži speváckych zborov Voce magna v Žiline. Ocenenie pre Vážky 

prevezme sólistka Nina Kohoutová. 

 

Peter Václavek 

Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom navrhlo na ocenenie 

Talent Trenčianskeho kraja žiaka 9. ročníka Petra Václavka. Peter je v kolektíve skromný 

a nenápadný, no zároveň usilovný, cieľavedomý a ctižiadostivý žiak. Jeho hlavnou záľubou je 

štúdium a so záujmom vyhľadáva nové informácie na internete. Bavia ho jazyky, plynule 

komunikuje po nemecky, o čom svedčí i tohoročné 2. miesto v celoslovenskom kole 

olympiády z nemeckého jazyka. Veľký úspech dosiahol i v Technickej olympiáde, kde za 

odbornej pomoci vyučujúcej Ing. Viery Dudovej získal 1. miesto v celoslovenskom kole. 

Zaujíma sa ale i o históriu, geografiu a hlavne biológiu. Má kladný vzťah k prírode, rád 

skúma jej zákonitosti. Je to jedna z oblastí, ktorej by sa chcel v budúcnosti venovať. Ocenenie 

Talent Trenčianskeho kraja 2019 je vyslovením uznania a Peter si ho právom zaslúži. 

 

Matúš Maximilián Jedinák  

Matúš je žiakom 4. ročníka Spojenej školy v Novákoch. Počas celého štúdia dosahoval 

vynikajúce študijné výsledky. Je vytrvalý a veľmi cieľavedomý. Je 30-násobný majster 

Slovenska v rýchlostnej kanoistike. Získal 2. a 4. miesto na Juniorských Majstrovstvách 

Európy a 2. a 4. miesto na Juniorských Majstrovstvách sveta. Získal 2 krát striebornú medailu 

a 3 krát bronzová medaila v súťaži Olympijských nádejí v rýchlostnej kanoistike a je  4-

násobný víťaz Slovenského pohára v rýchlostnej kanoistike. Žiaka pripravovala na súťaže 

Mgr. Rybanská Renáta. 

 

Katarína Filimpocherová 

Je žiačkou 4. ročníka Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Počas svojho štúdia sa venovala 

filmovej tvorbe. V krajskom kole súťaže Cineama 2019 získala hlavnú cenu za film s názvom 

Zmysel. S týmto filmom získala aj v celoslovenskej súťaži Zlatá klapka 2019 v kategórii 

Animovaný film 1. miesto. V školskom roku 2018/2019 sa zapojila aj do súťaže Expert 

geniality show kde získala titul Expert na mozgolamy. Svoje úspechy dosiahla za pomoci 

MgA. Silvie Šiveňovej, učiteľky v odbore animovaná tvorba. 

 



Naďa Kozánková 

 

ZŠ Mládežnícka, Púchov navrhla na ocenenie Talent Trenčianskeho kraja 2019 úspešnú 

reprezentantku školy v záujmovo-umeleckých, ale aj v predmetových súťažiach Naďu 

Kozánkovú. Je cieľavedomá, na súťaže sa svedomito pripravuje a k lepším výsledkom 

motivuje aj svojich spolužiakov. V krajskom kole Šaliansky Maťko sa umiestnila na 2. 

mieste, víťazstvo v krajskom kole súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec jej 

zabezpečilo účasť na celoslovenskom kole Štúrov Zvolen. Úspešná bola i predmetových 

olympiáchz geografie a matematiky, je úspešnou riešiteľkou medzinárodnej matematickej 

súťaže Klokan.  Na umelecké súťaže ju pripravuje vyučujúca Ing. Janka Jakubíková. 

 

Juraj Tvarožek 

Strednú priemyselnú škola v Dubnici nad Váhom odbor elektrotechnika navštevuje už štvrtý 

rok Juraj Tvarožek. Juraj počas celého štúdia dosahoval výborné študijné výsledky. Vždy 

u neho prevažovala skromnosť, samostatnosť, tvorivosť, cieľavedomosť a ochota neustále na 

sebe pracovať. V súťaži Zenit získal v krajskom kole 1. miesto a postúpil do celoslovenského 

kola, kde získal taktiež 1. miesto. Zapojil sa aj do Stredoškolskej odbornej činnosti, kde sa 

prebojoval do  celoslovenského kola a  získal 1. miesto. Svoje úspechy dosahoval pod 

vedením svojho učiteľa Ing. Martina Šmihála. 

 

Terézia Maceková 

Terezka je žiačkou 2. ročníka Základnej školy s materskou školou Čereňany. Pochádza 

z rodiny, ktorá sa venuje folklórnej hudbe, a preto ani neprekvapuje jej hudobný talent. 

V minulom školskom roku ako žiačka 1. ročníka zvíťazila v krajskom kole Slávik Slovenska, 

postúpila do celoslovenského kola, kde sa umiestnila na 3. mieste. V tomto roku jej opäť 

víťazstvo v krajskom kole zabezpečilo postup na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 

v tomto mesiaci. Terezka má veľa záľub, navštevuje základnú umeleckú školu hru na klavír, 

je i šikovnou programátorkou, zúčastní sa krajského kola súťaže BALTIE 2019. Terezka je 

dôkazom toho, že talentované deti nevyrastajú len vo veľkých mestách ale aj na vidieku. 

Svoje úspechy dosahuje i za podpory svojej p. učiteľky Mgr. Ivety Nemčekovej. 

 

Martin Krč 

Martin je žiakom 5. ročníka bilingválneho štúdia na Gymnáziu v Myjave. Má výnimočné 

nadanie na jazyky a svojou usilovnou prácou získal niekoľko zaujímavých ocenení. V tomto 

školskom roku získal 1. miesto na krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku a v 

celoslovenskom kole si vybojoval 5. miesto.  Martin 4 roky pracoval ako hlavný editor 

školského anglického časopisu bilingválnych študentov What’s up, v ktorom má svoju vlastnú 

rubriku. Na súťaže Martina  pripravovala Mgr. Jana Ilovičná.  

 

 



Alexandra Viera Hozlárová 

Alexandra je žiačkou osemročného štúdia na Gymnáziu v Handlovej. Je nadaná a mimoriadne 

šikovná žiačka, ktorá svoju lásku k literatúre a ku knihám úspešne zúročila v rôznych 

literárnych súťažiach na celoslovenskej úrovni - 1. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži 

Literárny Kežmarok, 3. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži vo vlastnej literárnej tvorbe 

Novomeského Senica, v celoslovenskej literárnej súťaži vo vlastnej tvorbe O cenu Dominika 

Tatarku získala 1. miesto a 2. miesto získala v celoslovenskej literárnej súťaži vo vlastnej 

tvorbe v písaní hrôzostrašných poviedok. Úspešná bola aj v recitačných súťažiach. 

V celoštátnej súťaži v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie Koyšove 

Ladce získala 3.miesto. Alexandra sa na súťaže pripravovala pod vedením Mgr. Dagmar 

Strmeňovej.  

 

Dominik Plaskonis 

Dominik je žiakom septimy Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou.  Je 

vynikajúci športovec. Úspešne reprezentoval Slovenskú republiku v celosvetovej súťaži 

World Juniors a Subjuniors Championships, Potchefstroom (South Africa) a siahol na 

najvyššie svetové méty - získal 3. miesto v disciplíne „ drep“, 2. miesto „ v tlaku na lavičke“, 

3. miesto v mŕtvom ťahu a v  „ trojboji “ taktiež 3. miesto. Je chvályhodné, že Dominik 

venuje svoj voľný čas športu. Jeho záľuba si vyžaduje pevnú vôľu, disciplínu, cieľavedomosť 

a vytrvalosť. Výsledkom jeho športovej snahy a nadšenia sú nielen celoslovenské ale už 

i spomínané svetové prvenstvá. Svoje úspechy dosiahol  vďaka príprave RNDr. Eleny 

Kacvinskej. 

 

Matúš Motla 

Riaditeľstvo Základnej školy, Slovenských partizánov, Považská Bystrica navrhuje na 

ocenenie Talent Trenčianskeho kraja 2019 žiaka 9. ročníka Matúša Motla. Matúš sa 

odmalička intenzívne zaujíma o vedné disciplíny prírodovedného charakteru, je mimoriadny 

talent v astronómii. Od 5. ročníka sa pravidelne zúčastňuje súťaže Čo vieš o hviezdach, kde sa 

umiestňuje na prvých miestach v rámci Slovenska. Svoje vedomosti si rozširuje nielen 

samoštúdiom, ale aj odbornými radami p. učiteľa PaedDr. Pavla Mičúcha. V tomto školskom 

roku pokračuje aj ako amatérsky fotograf vesmírnych objektov. Vlastní ocenenia 

z medzinárodných súťaží Cena Junior Jindřicha Lemana a Neklidné nebe. V medzinárodnej 

súťaží Pohlednice z mého vesmíru získal 2. miesto v kategórii junior. Ocenenie Talent 

Trenčianskeho kraja 2019 je vyslovením uznania a Matúš si ho právom zaslúži. Nakoľko sa 

práve dnes Matúš zúčastňuje celoslovenskej súťaže Čo vieš o hviezdach, ocenenie a ďakovný 

list pre pedagóga prevezme jeho mama/sestra.  

 

Jana Šošovičková 

Žiaci získavajú úspechy nielen vo vedomostných a športových súťažiach vyhlasovaných 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dôkazom toho je i Jana Šošovičková, 

žiačka 8. ročníka Súkromnej základnej školy Nová Dubnica. Reprezentuje školu v 



prírodovedných súťažiach, cenné je jej víťazstvo v celoslovenskom kole medzinárodnej 

súťaže tímov Pohár vedy 2019 a postup do medzinárodného finále. Sústredila sa ale najmä na 

šachové súťaže. V minulom roku reprezentovala Slovensko na Majstrovstvách Európy, kde 

obsadila 7. miesto v kategórii do 14 rokov, na Majstrovstvách Európy v rapid šachu obsadila 

2. miesto, na Majstrovstvách sveta sa umiestnila na 68. mieste. V tomto roku sa stala 

Majsterkou Slovenska v šachu  v kategórií do 14 rokov, vybojovala si právo reprezentovať 

Slovensko na Majstrovstvách sveta v Indii. Je členkou regionálnej šachovej akadémie Považie 

a je tiež na listine šachových talentov Slovenskej republiky. Odborné rady jej poskytuje Ing. 

Milan Chovanec. 

 

Patrik Mokrý  

Patrik je žiakom 3. ročníka Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi. Patrik je 

skromný, tichý a pracovitý žiak. Enormné úsilie venuje samovzdelávaniu, je zapálený 

programátor. V oblasti tvorby a programovania webových stránok vykazoval už v druhom 

ročníku školy znalosti prevyšujúce poznatky požadované od absolventa školy. V tomto 

školskom roku získal 1.miesto v krajskom kole súťaže ZENIT v kategórii Webdeveloper 

a v tej istej súťaži v  celoštátnom kole získal 4. miesto. V súťaži Junior Internet bol medzi 

ôsmimi pozvanými na celoštátnu konferenciu. Na výstave Profesiadays v Bratislave vyhral 

súťaž v programovaní organizovanú portálom Learn2Code (nakódoval webovú stránku podľa 

zadaného dizajnu v stanovenom časovom limite). Svoje úspechy dosiahol za pomoci učiteľa 

odborných predmetov Ing. Petra Chovanca. Patrik vykonáva odbornú prax vo firme 

KYBEROS Group, s. r. o. pod vedením skúseného programátora Ing. Miloša Bielika. 

Podporuje ho aj učiteľka odborných predmetov Ing. Iveta Nedeljaková, PhD. a triedna 

učiteľka Ing. Mária Gažovičová. 

Radoslav Macejka 

Radoslav je študentom 3. ročníka Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom 

v študijnom odbore elektrotechnika. Práve elektrotechnika je jeho záľubou, zapája sa už 3 

roky do rôznych odborných technických súťaží. V školskom roku 2018/2019 získal 4. miesto 

v celoštátnom kole a 2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v elektronike, 3. miesto 

v krajskom kole SOČ v odbore elektrotechnika, hardware, mechatronika. Je  úspešný riešiteľ 

celoštátnej on-line informatickej súťaže iBobor (kat.Senior) v SR. Získal 8. miesto 

v celoštátnej súťaži Expert geniality show a 5. miesto v téme Tajomstvá prírody. Okrem 

úspešnej účasti v súťažiach dosahuje aj výborné výsledky vo vzdelávacom procese. 

Radoslava na súťaže pripravoval p. učiteľ Ing. Miroslav Oravec, PhD. 

 

Kristína Farbová 

Talentovanou žiačkou v súťažiach umeleckého prednesu je žiačka ZŠ Športovcov, 

Partizánske Kristínka Farbová. Už od 1. ročníka sa zúčastňuje všetkých umeleckých 

a prednesových súťaží. Každoročne je víťazkou okresných, regionálnych a krajských súťaží 

Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Hlbinove Kršteňany. V minulom školskom roku 

získala v celoštátnom kole Hviezdoslavovho Kubína strieborné pásmo, v tomto školskom 

roku si víťazstvom v krajskom kole zabezpečila účasť v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 



18. júna. V súťaži Šaliansky Maťko v tomto školskom roku získala v celonárodnom kole 

Cenu organizátora súťaže MUDr. Svetozára Hikla. Kristínka je dobrou moderátorkou 

kultúrnych a spoločenských akcií nielen v škole, ale aj v mestskej časti Veľké Bielice. Na 

súťaže ju pripravuje p. učiteľka Mgr. Gabriela Dragulová. 

 

 

Michal Chovanec 

Michal je študentom 4. ročníka Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi. 

Získal bronzovú medailu na 50. ročníku medzinárodnej chemickej olympiády. V tomto 

školskom roku nadviazal na predchádzajúce úspechy tejto vedomostnej súťaže a získal 3. 

miesto v krajskom kole a 2. miesto v celoslovenskom kole s tým, že postúpil do prípravných 

kôl na nasledujúcu medzinárodnú chemickú olympiádu. Učiteľ ktorý Michala pripravuje je 

PaedDr. Miroslav Kozák. 

Kornélia Tichá  

Je žiačkou 3. ročníka Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Púchove v  odbore cukrár. 

Kornélia bola úspešná v súťaži Najkrajšia torta Slovenska – získala bronzovú medailu. 

V celoslovenskej súťaži Poézia v gastronómii pripravila súťažný výrobok čokoládová 

skulptúra na tému „Spomienka na detstvo“ získala zlatú medailu a stala sa absolútnou 

víťazkou v kategórii junior artistika. Ďalšiu zlatú medailu  získala v súťaži Top cukrár so 

súťažnou prácou Rozprávky do rozprávky. Žiačku na súťaže pripravovala Mgr. Jozefína 

Zaukolcová. 

 

 

Marek Žilinčík 

Riaditeľstvo Základnej školy a materskou školou v Papradne navrhlo na ocenenie Talent 

Trenčianskeho kraja 2019 svojho žiaka 9. ročníka Mareka Žilinčíka. Marek dosahuje výborné 

vyučovacie výsledky a aktívne sa zapája do mimoškolskej činnosti. Venuje sa hudobnému 

folklóru s výraznými úspechmi. Získal zlaté pásmo v regionálnej prehliadke detských 

ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov Morena 2018, 

zlaté pásmo v krajskej prehliadke hudobného folklóru detí My sme malí muzikanti, 

v celoštátnej súťaži hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka získal bronzové pásmo. 

V Detskej folklórnej skupine Podžiaranček patrí ku kľúčovým členom, je i stabilným členom 

Folklórnej skupiny Podžiaran ako inštrumentalista a spevák. Obec Papradno reprezentoval 

spolu s folklórnou skupinou na slávnostnom galaprograme 9. ročníka medzinárodného 

festivalu Grand Prix Svetozára Stračinu vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu 

v Bratislave. Na Marekovi je obdivuhodné i to, že učí mladšie deti v materskej škole a žiakov 

základnej školy hrať na tradičné ľudové nástroje šesťdierkovú, koncovú a rífovú píšťalu. Za 

jeho úspechmi stojí i p. učiteľka Mgr. Denisa Macošíncová. 

 

   


