ĽUBICA STANEK
KOMUNIKAČNÁ EXPERTKA
Profil
Komunikačná expertka a dramaturgička / kreatívna producentka. Bohaté skúsenosti s
prípravou a realizáciou kampaní a prípravou strategickej komunikácie s cieľom podporiť
občiansku spoločnosť. Komunikácia tém zasiahnutých predsudkami a predispozíciami.
Absolventka odborných školení pre prácu s nebezpečnými a nenávistnými prejavmi.
Facilitátorka krúžkov LEAF: priestor pre sebaspoznávanie a väčší dopad na okolie. Priama
skúsenosť s kampaňmi tretieho sektora a verejnej správy, vývojom mediálnych formátov
(vrátane TV) a tvorbou verejných komunikačných politík
Profesné skúsenosti
KOMUNIKAČNÁ EXPERTKA
ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE
KOMUNITY – Bratislava
Vzdelanie



Národný program Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií
súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít



Príprava metodických, technických a inštruktážnych dokumentov



Supervízia prípravy obsahu komunikačných materiálov, vrátane podpory
vakcinačného programu

(máj 2014)

PhD. (ArtD.) - Fotografia
Inovatívne trendy vo
fotografii
VYSOKÁ ŠKOLA
MÚZICKÝCH UMENÍ,
Bratislava
(máj 2000)

Post-graduálne štúdium
Nacionalizmus a národná
identita
UNIVERSITY COLLEGE
LONDON, Londýn
Spojené kráľovstvo

DRAMATURGIČKA, ODBORNÁ SPOLUPRACOVNÍČKA
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA – Bratislava

(máj 1994)

Magisterské štúdium

august 2016
– jún 2021



Rozvoj televízneho formátu Silná zostava. Panelová diskusia / päť silných
žien diskutuje o pálčivých témach súčasnosti



Dramaturgička obsahu / príprava aktuálneho zamerania na diskusiu v
pravidelnej periodicite / dohľad nad tvorivým tímom



Riešenie polarizačných tém: korupcia / zmena podnebia a ďalšie
environmentálne témy / LGBTI / eutanázia / dôvera v políciu, spravodlivosť
atď.

(máj 1995)

Graduálne štúdium (MA)
Európske štúdiá
CENTRAL EUROPEAN
UNIVERSITY, Londýn
Spojené kráľovstvo

september 2020
– apríl 2022

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY / PROGRAMOVÁ MANAŽÉRKA
/ SENIOR KONZULTANTKA
OPEN SOCIETY FOUNDATION – Bratislava


Spoluzakladateľka Fondu Investigatívnej žurnalistiky


Fundraising, obsahové zameranie fondu

jún 2002
– september 2019

Žurnalistika
UNIVERZITA
KOMENSKÉHO, Bratislava
Zručnosti



Spoluzakladateľka etablovanej a prestížnej súťaže Novinárska cena




Kurátorka výstavy najlepších fotografií a karikatúr prihlásených do súťaže NO
COMMENT

Supervízia obsahu a kreatívy komunikačných kampaní


Fundraising a stratégia pre o.z. Nepočujúce dieťa



Výlety naslepo / online vzdelávacia kampaň, ktorej cieľom bolo pôsobiť proti
predsudkom voči Rómom, migrantom a dôsledkom nenávisti



Ale hejt neskryje / vzdelávacia kampaň proti nenávistným prejavom na
internete

Taliančina



Povedz mi to do očí / vzdelávacia kampaň, ktorej cieľom bolo upozorniť na
dôsledky nenávistných prejavov v bežnom živote

Facilitovanie



Medzinárodná kampaň – I don't masturhate, proti hejtu a nenávistným
prejavom na internete

Tvorba stratégií
Anglický jazyk

Vedenie tímov



Tvorba verejných politík - Znižovanie stereotypov a predsudkov voči rómskej
menšine. Spoluautorka Komunikačnej stratégie na na prácu s verejnou mienkou v
oblasti znižovania negatívnych postojov väčšinového obyvateľstva voči Rómom

Projektový manažment



Zástupkyňa riaditeľky pre stratégiu a komunikáciu: tvorba stratégie nadácie,
podpora a koordinácia programových stratégií

Ocenenia
(máj 2018)

NOVINÁRSKA CENA / Silná
zostava / Korupcia

NEWSROOM SPRAVODAJKYŇA
BBC, SLOVENSKÉ VYSIELANIE– Londýn, Spojené
kráľovstvo
 Rozhlasové vysielanie


september 1998
– jún 2000

Oddelenie prípravy spravodajstva

(máj 2019)

NOVINÁRSKA CENA / Silná
zostava / Inakosť

ASISTENTKA PROFESORA
CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY – Praha, ČR /
Budapešť, Maďarsko


Príprava podkladov pre univerzitného profesora



Delegovaná práca so študentami

PROGRAMOVÁ KOORDINÁTORKA
CENTRUM NEZÁVISLEJ ŽURNALISTIKY– Bratislava


Koordinácia programov



Práca so zahraničnými expertmi a učiteľmi

september 1997
– jún 1998

september 1993
– jún 1994

