
Adresa

Telefón

Skladateľ a hudobník srdcom, 
tím-líder a redaktor dušou, skúsený

manažér s odhodlaním. 

Manažér programu Rádia Devín 
s 12-ročnými skúsenosťami na rôznych

pozíciách v Slovenskom rozhlase.

Najvyššie možné dosiahnuté vzdelanie 
v hudobnom odbore. 

Rodený Prešovčan, 16 rokov
Bratislavčan, bezdetný, bezúhonný,

žijúci s partnerom.

„Artovému“ Rádiu Devín som obetoval svoje sily, nadšenie a nápady posledných 12 rokov.
Od roku 2013 som najprv ako tímlíder riadil pracovnú agendu v hudobnej redakcii. Od
roku 2019 som viedol ako manažér programu celé oddelenie 34 zamestnancov. Zaviedol
som procesy, ktoré pomohli vysielaniu a osviežili pracovné prostredie. Prácou na rôznych
pozíciách v externom aj internom prostredí som získal skúsenosti s mikromanažmentom
a s rôznymi pracovnými postupmi, ktoré využívam dodnes. Vďaka dlhoročným
spoluprácam s rôznymi tímami v mediálnom a kultúrnom priestore ovládam
problematiku medziinštitucionálnej spolupráce a prostredníctvom manažérskej
komunikácie s takmer všetkými kultúrnymi inštitúciami som získal kontakty, ktoré mi
pomôžu vytvárať úspešné spolupráce aj v budúcnosti. Moja pracovná agenda zahŕňala
veľký podiel administratívy súvisiacej s rozpočtovaním finančných prostriedkov,
plánovaním pracovnej náplne zamestnancov, či dojednávaním a prípravou zmluvných
podmienok kultúrnych hudobných projektov rôzneho druhu. Ako redaktor som
spolupracoval na projektoch na podporu umelecky zameraných študentov. Taktiež som
vyučoval interne a externe na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pre svoj ďalší
profesijný posun hľadám pôsobisko, kde by som mohol zužitkovať svoju dlhoročnú prax.
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Peter Dan
F e r e n č í k

tím-líder / manažér programu
moderátor / dramaturg / skladateľ

Kariérna vízia

Pracovné a akademické skúsenosti

od 2017

2002-2006 Konzervatórium v Košiciach (husle – Jozef Bikár, Milan Kyjovský)

2006-2008 Konzervatórium v Bratislave (husle – Štefan Gyöpos)

2008-2013 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 
(hudobná kompozícia – Vladimír Bokes, Ivan Buffa)

2010-2013 externý hudobný redaktor a moderátor RTVS – Rádio Devín už
popri VŠ

od 2013 člen dramaturgickej rady Symfonického orchestra Slovenského
rozhlasu – dramaturgia štúdiovej výroby

od 2013 interný tímlíder Odboru hudby a špecializovaných programov
RTVS – Slovenský rozhlas

2014-2017 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 
(doktorandské štúdium hudobnej kompozície – Jevgenij Iršai, Ivan
Buffa)

od 2014 interný hudobný redaktor, moderátor a dramaturg 
RTVS – Slovenský rozhlas – Rádio Devín

externý pedagóg na Katedre skladby a dirigovania a Katedre 
hudobnej teórie VŠMU (prednášky o slovenskej hudbe, 
dramaturgia v médiách)

2019-2022 manažér programu a tímlíder tímu hudobného vysielania 
Rádia Devín
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