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O MNE

Martin Karaš sa narodil 22. januára 1985 v Starej Ľubovni a svoju mladosť prežil v obci Kamienka. Už počas študentských rokov sa 
venoval viacerým aktivitám v oblasti folklóru a kultúry národnostných menšín. Stredoškolské štúdia absolvoval na Obchodnej 
akadémii v Starej Ľubovni, vysokoškolské štúdia na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre, kde neskôr pôsobil ako doktorand na Fakulte ekonomiky. V doterajšom profesionálnom živote sa venoval trom 
vzájomne súvisiacim oblastiam: regionálny rozvoj, kultúra a národnostné menšiny.  V rámci týchto oblasti sa podieľal na tvorbe 
stratégií a vízií, na organizovaní a manažovaní rôznych podujatí medzinárodného, celoštátneho, regionálneho a miestneho charakteru, 
na tvorbe rôznych výstupov (�lmov, publikácií, hudobných nosičov a pod.) a na tvorbe projektov a projektových zámerov. Jeho aktivity 
možno rozdeliť na aktivity v rámci zamestnania a aktivity v rámci neziskového sektora. Od roku 2014 pôsobí ako riaditeľ 
Ľubovnianskeho osvetového strediska, kultúrnej inštitúcie Prešovského samosprávneho kraja, od roku 2016 ako predseda Rusínskej 
obrody na Slovensku. Od roku 2006 je poslancom obecného zastupiteľstva v obci Kamienka a od roku 2014 i zástupcom starostu 
danej obce. Od roku 2004 pôsobí ako vedúci folklórneho súboru Barvinok z Kamienky. V rokoch 2009 - 2015 bol i predsedom 
Svetového fóra rusínskej mládeže. V rokoch 2016 - 2018 bol členom správnej rady Asociácie kultúrno-osvetových inštitúcií. Podieľal 
sa na zakladaní Miestnej akčnej skupiny Partnerstvo pre región, bol pri založení organizácie molody.Rusyny a krátko pôsobil aj ako 
redaktor Rádia Rusyn FM. Je pravidelným dopisovateľom novín a autorom viacerých verejných prednášok. S manželkou Ivanou sa 
spoločne starajú o tri deti. Jeho koníčkom je folklór, hubárčenie a šport.

PRACOVNÉ  SKÚSENOSTI

2014 -  riaditeľ
Ľubovnianske osvetové stredisko

riadenie a manažovanie kultúrnej inštitúcie

2016 -  predseda
Rusínska obroda na Slovensku

vedenie kultúrno-spoločenskej organizácie

2004 -  vedúci
Folklórny súbor Barvinok z Kamienky

organizačný a umelecký vedúci súboru

2006 -  poslanec
Obec Kamienka

poslanec obecného zastupiteľstva

2009-2015 predseda
Svetové fórum rusínskej mládeže

predseda medzinárodnej organizácie

2014 -  zástupca starostu
Obec Kamienka

zástupca starostu obce Kamienka



PRACOVNÉ  SKÚSENOSTI

2016-2018 člen správnej rady
Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií

člen správnej rady záujmového združenia fyzických a právnických osôb

VZDEL ANIE

2004-2009 Regionálny rozvoj
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

2000-2004 Obchodná akadémia
Obchodná akadémia v Starej Ľubovni

JAZYKOVÉ  ZNALOSTI

Nemecký jazyk mierne pokročilý Anglický jazyk začiatočník Ruský jazyk mierne pokročilý

SOCIÁLNE  S IETE

 https://www.facebook.com/mato.karas

ZÁUJMY A  ZÁĽUBY

folklór huby šport


