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Mgr. Lýdia Grešáková
lydia@pdcs.sk

Po založení kritickej urbanistickej NGO a písaní a editácii textov
v spoločensko-kultúrnom časopise som motivovaná pracovať na
vlastných výskumných metódach, ktoré prispejú k akademickým
poznatkom ale aj k ich preneseniu k aktérkam a aktérom v praxi.

PRÁCA A AKTIVIZMUS
02/2021 – trvá

PDCS, Bratislava
Freelance: Konzultantka participatívnych procesov

06/2017 - trvá

Spolka, o.z., Košice
Freelance: Kolektív architektiek a sociologičiek zameraných na výskum,
urbanizmus, participáciu a angažovanie verejnosti do tvorby miest (výstava
o klimatickej kríze, Plán pre Košice, mapovania priestorov, letná škola, a iné)

07/2016 - trvá

Kolektív Imaginace, Brno
Freelance: Nezávislý sociologický výskum a konferencie

08/2019 - 01/2021

Institute of Urban and Regional Planning (ISR) | TU Berlin
Vedecká pracovníčka; Výskum: "Kritické kartografické prístupy k povzbudeniu
sociálno-environmentálnych mestských transformácií“; „Nové prístupy k
transformácii miest: kritické mapovanie v občianskych hnutiach“; „Priestorové
znalosti detí a mladých (a ich aplikácia) v kontextoch plánovania“

08/2019 - 08/2020

LABOR K - Institute of Urban and Regional Planning (ISR) | TU Berlin
Vedecká pracovníčka; Výskum: „Mapovanie vedené obyvateľmi ako nástroj
diskusie a plánovania pre udržateľné susedstvá“ - štipendijný program DBU pre
absolventky a absolventov zo strednej a východnej Európy

04/2017 - 07/2019

A2 kulturní čtrnáctideník a A2larm, Praha
Freelance: PR, sprostredkovanie mediálnych spoluprác, autorské texty

12/2017

Národné osvetové centrum, Bratislava
Freelance: Výskumná a analytická činnosť, facilitácia

12/2013 - 08/2015

Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic, Brno
Dobrovoľná činnosť: Vedenie 20-člennej miestnej skupiny, účtovníctvo,
organizovanie udalostí a prednášok s environmentálnou tematikou

09/2014 - 02/2015

ZK/U – Center for Art and Urbanistics, Berlin
Pracovná stáž: Koordinovanie procesov spojených s umeleckou rezidenciou
zameranou na urbanizmus, kurátorovanie výstavného programu a PR
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VZDELANIE
2014 - 2016

Magistra (Mgr.) Sociológie, Masarykova univerzita v Brně
Diplomová práca: “Keď sa dizajn stretáva s obyvateľom: Mestské rytmy,
plánovanie verejného priestoru a seniori v Brne.“
[http://is.muni.cz/th/397868/fss_m/]

2011 - 2014

Bakalárka (Bc.) Sociológie a Sdružených Uměnovědných Studií,
Masarykova univerzita v Brně
Bakalárska práca písaná v anglickom jazyku: “A Hunt for Experiencing the
“Real Thing”: How tourism industry reconstructs meanings and purposes of
places and spaces.” [http://is.muni.cz/th/397868/fss_b/]
- Cena: I. A. Bláhy (najlepšia bakalárska práca v semestri 2014)

PREDNÁŠKY,
AKADEMICKÉ ČLÁNKY
pripravovaný

“Lost in the Tune: City Planning and Historicity”
Lýdia GREŠÁKOVÁ
Kapitola zborníku – Solčáni J (ed) (pripravovaný) Space That Failed. Brno:
Skupina. ISBN 978-80-214-5849-9.

2020

“Mapovanie so starostlivosťou ako podklad pre post
neoliberálne architektonické metodológie – nástroje Nevernever school”
Lýdia GREŠÁKOVÁ, Zuzana RÉVÉSZOVÁ, Zuzana TABAČKOVÁ
Článok v časopise – Architektúra & urbanizmus 54(1-2): 6-19.

2020

“Mapping the in-between: Interdisciplinary methods for
envisioning other futures”
Lýdia GREŠÁKOVÁ, Zuzana TABAČKOVÁ, Spolka (eds.)
Publikácia – ISBN: 978-80-973580-0-6.

2019

“Mapping the in-between”

2019

“Povzbudzovanie „Mestolásky“. Prístup kolektívu Spolka”
Prednáška – Umenie pre verejný priestor, usporiadateľ: Kunsthalle Bratislava

2017

“Participatívne metódy v mestskom plánovaní”

Príspevok na konferencii - Budoucnost je teď: 24. Dny zahradní a krajinářské
tvorby, usporiadateľ: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Luhačovice

Príspevok na konferencii –Odolnosť mesta a regiónu: Územné,
participatívne a adaptívne plánovanie, usporiadateľ: TU Košice

2017

“Akým spôsobom a prečo ľudia prispievajú do utvárania mesta,
mestského plánovania a architektúry, a naopak ”
Prednáška – Pecha Kucha Night Stanica Žilina-Zárečie

2017

Nakladanie s verejným priestorom v (post)socialistickom
prostredí Košických sídlisk / prístup OZ Spolka

Prednáška na konferencii – (IN)VISIBLE CITIES [(Ne)viditelná města]
International Conference by the Institute of Population Sciences of the
Masaryk University |Brno (Czech Rep.)
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ĎALŠIE SKÚSENOSTI
06/2020 - trvá

Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV
Dobrovoľná činnosť: členstvo a podpora aktivít

09/2012 - 06/2016

Sociologické nástupiště, Masarykova univerzita v Brně
Dobrovoľná činnosť: Usporadúvanie konferencií a sociologických
festivalov. Podpora sieťovania a profesionálneho rastu študentov

06/2015

Enact - Empowerment through Nature, Authentic Communication &
Certifikát YouthPass pre kritickú prácu s mládežou
Theatre, Forres (Škótsko)
Tréning: zdokonalenie komunikácie, techník riešenia konfliktov, iniciatívneho
myslenia a aktívnej participácie

04/2013

Work in Progress, Lecce (Taliansko)

Certifikát YouthPass

Mládežnícka výmena so zameraním sa na rómsku kultúru a výskum

07/2011

European Voluntary Service, San Giorgio a Cremano (Taliansko)
Dobrovoľná činnosť: renovácia mládežníckeho centra, podpora jeho aktivít a
zameranie sa na ľudské práva a otvorenie Múzea Mieru

OSOBNÉ ZRUČNOSTI
Jazykové kompetencie

IT
Vodičský preukaz
Záujmy

Anglický jazyk – aktívne (úroveň C1)
Nemecký jazyk – aktívne (úroveň C1)
Francúzsky jazyk – pasívne (úroveň A1/A2)
Adobe InDesign; Atlas.ti; MailChimp; Miro; Microsoft Office: Word,
Excel, Power Point, Outlook; manažment sociálnych sietí
Typ “B”
Funkcionalistická architektúra, fotografovanie na Nikon FM,
prechádzky, aktivizmus
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