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Vzdelanie 

 

1997 - 2002 Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, odbor história – 

filozofia 

 

Doplnkové vzdelanie 

2004  Osvedčenie o absolvovaní cyklického vzdelávania – Ako aktivizovať žiakov na vyučovaní 

2005  Osvedčenie o absolvovaní cyklického vzdelávania – Ako podporovať učenie sa žiaka na 

príklade témy kultúrne dedičstvo 

2005 Osvedčenie o absolvovaní cyklického vzdelávania – Využitie informačných a 

komunikačných technológií v práci učiteľa 

2006 Osvedčenie o absolvovaní cyklického vzdelávania – Ako podporovať učenie sa žiaka 

v múzeu a na exkurzii 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk – mierne pokročilý 

 

Počítačové znalosti 

Grafické a prezentačné programy  - Corel, Photoshop – pokročilý, tvorba plagátov, bulletinov, 

grafických návrhov, úprava fotografií 

Administrácia stránok - wordpress 

Vodičský preukaz - skupina C - najazdených cca 250 000 km  

Záujmy 

Ľudová kultúra, cestovanie súvisiace s poznávaním rôznych kultúr, s tým súvisí aktívne členstvo 

v Martinskom klube priaznivcov cestovania – webová stránka festivalbezhranic.sk, poznávanie 

historických aspektov v jednotlivých regiónoch, záujem o kultúrne dedičstvo, značenie 

turistických chodníkov.  
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Pracovné skúsenosti 

V rokoch 2002 – 2008 som pracoval ako učiteľ histórie a filozofie a tiež ako lektor na hrade 

Strečno. 

V rokoch 2008 – 2021 som pracoval ako metodik pre vzdelávanie, výtvarníctvo, fotografiu 

a film v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine. Počas tejto doby bola  z mojej iniciatívy 

obnovená regionálna prehliadka fotografie AMFO. Bola vytvorená fotoskupina TuFoTím, 

vznikli v stredisku viaceré podujatia s celoslovenskou pôsobnosťou, ako Letný foto fest, Festival 

Bez hraníc. Vznikol projekt pre pacientov psychiatrickej liečebne OSUDY, jeho výsledky na 

vysokej úrovni boli prezentované školám a verejnosti. Ďalej bola nadviazaná spolupráca so SNM 

v Martine, vďaka programom Regionalistika Turca, Vzdelávací klub tretieho veku 

a v neposlednom rade Martinský cestovateľský festival Bez hraníc. 

Počas pôsobenia v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine som viedol tvorbu s podporou 

projektov Ministerstva kultúry SR, Fondu na podporu umenia, Nadácie SPP, Nadácie Kia, 

Nadácie Orange. Išlo o tvorbu detských publikácií, ako aj tvorbu martinských seniorov, podpora 

podujatí Letný foto fest, festival Bez hraníc, Detská dielňa tvorivej fotografie, Mostov kultúry 

a i.  

Na podporu výtvarnej tvorby neprofesionálnych umelcov som realizoval niekoľko projektov, 

prostredníctvom ktorých boli získané finančné prostriedky, využité na vytvorenie komplexnej 

sady výtvarného inštrumentária, využívaného naďalej v TKS v Martine. 

Viedol som, alebo som bol zapojený do viacerých vzdelávacích podujatí, ako boli Regionalistika 

Turca, Turiec očami detí – program podporený Fondom na podporu umenia, vzdelávací program 

pre pacientov psychiatrickej liečebne, vytvoril som a prezentoval na školách regionálnu  históriu 

s témou Olejkári, Príroda Turca, Turčianske kostolíky, Modrotlač a. i.  

Počas tohto obdobia som bol poverený vedením Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. 

Od roku 2012 až do súčasnosti zastávam riadiacu funkciu predsedu Občianskeho združenia 

Martinský klub priaznivcov cestovania. 

Od roku 2022 pracujem ako lektor v Turčianskej galérii v Martine. 

                                 Mgr. Radoslav Pančík 


