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Kariéra:  
Od 08/2012, trvá:    Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21, Bratislava 

   Riaditeľka poverená vedením    
 
Od 05 – 07/2012:    Manažérka pre spoločenský život a zástupkyňa riaditeľky               

 
Od 2007 do 2010:    MicroTop Publishing s.r.o 

   Obchodná riaditeľka 
       
Od 1.12.2001 do 2006: FORZA MUSIC, spol. s r.o. – samostatná hudobná divízia Forza, a.s. 

   Celebrity manager 
 
Od 1999 do 2001:    FORZA, a.s.  

   Celebrity manager 
 
1999     SATEL MEDIA, s.r.o.  
      Redaktorka a dramaturgička televízie VTV 

1994 –1999, 2007    Umelecká agentúra MARY KEJK - SZČO  

• Založenie umeleckej agentúry MARY KEJK. 
• Príprava, scenár a moderovanie vlastnej hudobnej relácie MARY KEJK PÁRTY v Rádiu 

Nitra. 
• Osobná manažérka spevákov (napr. Robo Grigorov, Peter Nagy, Michaela Pašteková, 

Martin Madej, detskí umelci). 
• Ako jediná na Slovensku vyhľadávala detské talenty v spolupráci s Petrom Nagyom, 

ktorým vytvárala ich imidž a zabezpečovala kompletný servis.  
• Podieľala sa na príprave a organizácii troch detských albumov ocenených zlatými a 

platinovými platňami za predaj zvukových nosičov. 
• V spolupráci s Petrom Nagyom vytvorenie a zrealizovanie hudobno - tanečného 

programu detskej hviezdy Michaely Paštekovej „HEY PEPE!“. 
• Organizovanie a realizácia nahrávok piesní, albumov a videoklipov, vrátane manažovania 

tímu ľudí. 
• Organizovanie koncertných turné umelcov. 
• Organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových i reklamných aktivít (napr.: 

firemné oslavy, prezentácie, plesy, párty s rôznym zameraním, módne prehliadky, show 
programy, diskotéky, detské diskotéky, detské programy a iné). 

• Tvorba a realizácia projektov na základe požiadaviek klientov. 
• Vytvorenie podujatí „na kľúč“ pre klientov. 

 
 
 
 

Narodená 18.8.1971 v Topoľčanoch 
 

Curriculum Vitae 

Mgr. Mária Priečinská 
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Spolupráce do roku 1999: 

• s rôznymi slovenskými agentúrami, zameranými na prípravu programov MISS Bratislava, 
MISS Slovensko, Stretnutie Slovákov z celého sveta v Martine, OPEN FEST, 
Medzinárodný deň CHALLENGE DAY a ďalšie; 

• s DETSKÝM FONDOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY - písanie scenárov, produkcia a réžia 
rôznych podujatí (napr.: Festival pre deti, mládež a rodinu JA-TY-MY, Dobročinný ples 
pod záštitou manželky prezidenta SR, v spolupráci so Slovenskou televíziou Benefičný 
koncert DIEŤA V OHROZENÍ a ďalšie). 

 

Pred 1994  Škvrna spol. s r.o. (Škvrna Records) - Manažérka agentúry   
Slovenská televízia - Asistentka produkcie a réžie 
Miestny úrad Rača  - Referentka kultúry v Kultúrnom stredisku 
Slovenská poisťovňa - Referentka – poistenie osôb 

 

 Vzdelanie:  

• Stredné odborné vzdelanie s maturitou, vnútorný obchod 
• Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa VŠZ a SP sv. Alžbety, študijný odbor Sociálna práca 


