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VZDELANIE

Akadémia Umení, Fakulta dramatických umení, Banská Bystrica
2012 - 2016, Divadelné umenie

Akadémia Umení, Fakulta dramatických umení, Banská Bystrica
1998 - 2003, Audiovizuálne umenie

Gymnázium Leonarda Stockela, Bardejov
1994 - 1998

KURZY A ŠKOLENIA

Prešovská Univerzita
2019 - 2020, Kurz turistického sprievodcu, certifikát Sprievodca cestovného ruchu

PRIEBEH ZAMESTNANÍ

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
2009 - doteraz, Výkonný riaditeľ
Tvorba koncepcie, koordinovanie a metodické usmerňovanie kultúrnych podujatí na celoštátnej 
úrovni. Koordinovanie a metodické usmerňovanie osvetových činností (kultúrnych a vzdelávacích 
činností) na celoštátnej úrovni.

Základná umelecká škola Michala Vileca Bardejov
2004 - doteraz, Vedúci odboru, učiteľ
Učiteľ a vedúci Literárno - dramatického odboru

Poslanec mestského zastupiteľstva Bardejov
2014- doteraz

Poslanec zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
2017- doteraz



- Zakladateľ Dobrovoľníckeho centra v Bardejove
- Koordinátor a autor viacerých medzinárodných vzdelávacích projektov INTERREG PL-SK, Erasmus
- Od r. 2002 do r. 2009 externý pracovník Bardejoveskej televízie, autor televíznych relácií, reklamy,
upútaviek a iných krátkych útvarov televíznej produkcie.
Ocenenia: r.2003, r 2004 - 1. miesto na súťažnej prehliadke Spolku lokálnych televíznych staníc
Slovenska v Martine. R. 2004 - 2. miesto na celoslovenskej prehliadke tvorby s protidrogovou
tematikou. R. 2005, r. 2006 - 1. miesto na tej istej súťaži. R. 2007 - strieborné pásmo v kategórii
krátkych dokumentárnych a náučných filmov v Brezne.

Od r. 1997 pôsobím ako režisér a moderátor spoločenských podujatí, autor workshopov v rámci
Sloveneka.
Od roku 2000 spolupracujem s úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Knižnicou pre
nevidiacich v Levoči pri načítavanie kníh pre nevidiacich.
Od r. 2001 spolupracujem so Slovenským rozhlasom ako externý pracovník pri tvorbe rozhlasových
hier.
Od r. 2002 autor historických divadelných hier
zakladateľ neprofesionálnych klubov tvorivej činnosti

JAZYKOVÉ ZNALOSTI
Anglický jazyk - Pokročilý (C1)
Poľský jazyk - Pokročilý (C1)
Francúzsky jazyk - Mierne pokročilý (B1)

OSTATNÉ ZNALOSTI
Microsoft Word - expert
Adobe Acrobat Pro - pokročilý
Sony Vegas Pro - pokročilý

ĎALŠIE ZNALOSTI, SCHOPNOSTI A ZÁUJMY
Dobrovoľnícke aktivity, vzdelávanie, cestovanie, šport, cudzie jazyky, reštaurovanie historických
vozidiel

VODIČSKÝ PREUKAZ
sk. A, B, C, D, E, T, najazdených 800000 km

Doplňujúce informácie o pracovných skúsenostiach




