
Životopis 

 
Mgr.art. Lenka Bytčanková – narodená v roku 1986 v Čadci 

 

Vzdelanie:  

2010 absolvovaný 2. stupeň vysokoškolského vzdelania, divadelné umenie- herectvo- titul 

Mgr.art. 

2008 absolvovaný 1. stupeň vysokoškolského vzdelania, divadelné umenie- herectvo- titul 

Bc. 

2005- 2010 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, študijný odbor: 

divadelné umenie- herectvo 

2001- 2005 Gymnázium v Turzovke 

 

Doplnkové vzdelanie:  

2011- 2013        Vysoká škola múzických umení v Bratislave- doplňujúce pedagogické štúdium 

 

Pracovné skúsenosti:   

2019- dodnes Hudobná skupina Royal- spev 

2018- dodnes    Konzervatórium Žilina- pedagóg-Javisková reč, Základy herectva, Operné herectvo, 

Dejiny Divadla 

2017- dodnes    Základná umelecká škola J. Potočára v Čadci 

  - pedagóg tanečného odboru 

priebežne moderovanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí  

2011- 2013 Divadelný súbor Jána Palárika v Čadci  

2011- 2012        hudobná skupina MAT- spev 

2010- dodnes Základná umelecká škola J.Potočára v Čadci-  

- pedagóg literárno-dramatického odboru 

2010/2011 Základná umelecká škola J. Potočára v Čadci 

-     pedagóg odboru audiovizuálnej a masmediálnej tvorby    

2010- 2011 Dabing v STV, filmy, dokumentárne filmy... 

2010  Súkromné konzervatórium vo Zvolene, pedagóg umeleckého prednesu 

2008- 2009 nahrávanie rozhlasových hier a dialógov s Jurajom Sarvašom v rádiu Lumen 

2008- 2010 Hudobná skupina ESO z Turzovky- spev 

2007- dodnes KTV (Kysucká televízia) 

Náplň práce: moderátorka, redaktorka 

2007  speváčka- sólistka na CD Piesne Kysúc Orchestra ľudových nástrojov mesta Čadca 

a DFS Kelčovan 

2006 umelecký prednes na galavečeroch organizovaných Jurajom Sarvašom v Bratislave, 

Trstenej, Banskej Bystrici pri príležitosti výročí básnikov, hercov, poetické večery 

 

Úspechy: 

2009  Celoslovenské kolo Vansovej Lomničky  

- laureátka Vansovej Lomničky v prednese poézie 

      - laureátka Vansovej Lomničky v prednese prózy 

      - 1.miesto v prednese prózy 

      - 1.miesto v prednese poézie 

  Krajské kolo Vansovej Lomničky 

- 1.miesto v prednese prózy 

                  - 1.miesto v prednese poézie 

  Okresné kolo Vansovej Lomničky  

- 1.miesto v prednese prózy 

        - 2.miesto v prednese poézie 

2008  Celoslovenské kolo Vansovej Lomničky  

- laureátka Vansovej Lomničky v prednese poézie 

      - 1.miesto v prednese poézie 

 



  Krajské kolo Vansovej Lomničky 

- 2.miesto v prednese prózy 

                  - 1.miesto v prednese poézie 

  Okresné kolo Vansovej Lomničky  

- 1.miesto v prednese prózy 

                  - 1.miesto v prednese poézie 

2007  Celoslovenské kolo Vansovej Lomničky  

- laureátka Vansovej Lomničky v prednese poézie 

      - 1.miesto v prednese poézie 

  Krajské kolo Vansovej Lomničky  

- laureátka v kategórii próza a poézia 

             - 2.miesto v prednese prózy 

                  - 1.miesto v prednese poézie 

  Okresné kolo Vansovej Lomničky  

- 2.miesto v prednese prózy 

                  - 1.miesto v prednese poézie 

2005  Krajské kolo Vansovej Lomničky   

- 2.miesto v prednese prózy 

  Regionálne kolo Vansovej Lomničky   

- 1.miesto v prednese prózy 

Okresná súťažná prehliadka Krása slova v umeleckom prednese poézie a prózy  

    - 2.miesto v prednese prózy 

2004  Regionálne kolo Vansovej Lomničky   

- 1.miesto v prednese prózy 

Okresná súťažná prehliadka Krása slova v umeleckom prednese poézie a prózy  

- 2.miesto   v prednese prózy 

2003  Súťaž tanca a spoločenského správania – štyri tance – 1.miesto  

2001 Víťazka regionálnej súťaže detí v speve ľudových piesní a v hre na ľudové hudobné 

nástroje Slávici Kysúc 

1999  Súťaž detí v speve ľudových piesní - 1. miesto 

1998  Krajská prehliadka Kubínske spievanky – 3.miesto v speve ľudových piesní 

  Okresná súťaž Slávici Kysúc – 1.miesto v speve 

1997  Okresná súťaž Slávici Kysúc – 1.miesto v speve 

1996  Okresná súťaž umeleckého prednesu poézie a prózy  – 3.miesto 

1995  Okresné kolo Zorničkin slávik – 3.miesto v speve ľudových piesní 

1994  Obvodná súťaž detí v speve ľudových piesní – 1.miesto 

1993  Okresná súťaž detí v speve ľudových piesní – 3.miesto 

 

 

Záujmy:  

divadlo, umelecký prednes, spev, tanec, hudba, umenie 

 

 


