Osobné údaje:

Pracovný životopis:

Mgr. Alexandra Blanarovičová,PhD. narodená 4.6.1976 v Bratislave,
slobodná, bytom v Bratislave, Bradáčová 6
1994 – 1996 Slovenská televízia
Externá spolupráca s Redakciou Dokumentu a publicistiky ako asistentka produkcie
1996 – 1997 STS Markíza
Zamestnaná ako asistentka riaditeľky oddelenia Kreatívnych služieb, taktiež ako
vedúci produkcie pri príprave grafických podkladov, jinglov.
1997 – 1999 Slovenská televízia
Externá spolupráca s Redakciou zábavy a hudby , Redakciou literárno – dramatických
programov ako výkonná produkcia
Inscenácia: Blúznenie srdca a rozumu, réžia S. Párnický
16 mm videofilm: Ticho pred búrkou, réžia S. Párnický
1999 ARS MEDIA s.r.o.
Externá spolupráca na príprave a realizácii celovečerného 35 mm. filmu Krajinka v
réžii M. Šulíka
2002
Koproducent so Slovenskou televíziou na relácii Schôdzka naslepo, réžia B. Bočev
Koprodukcia so Slovenskou televíziou na groteske Detektív Andrew, réžia B. Bočev
2003
Výroba TV spotu na Referendum o vstupe do Európskej únie
Koproducent a výkonná produkcia pri príprave, výrobe a postpordukcii a distribúcii 35
mm. absolventského filmu M. Liboviča,
Noc v hoteli
film získal hlavnú cenu na festivale Mladé mäso
cena brix de etudian Angers
best fiction v Porto
silver off Wroclaw
Rotterdam short films competicion

Externá spolupráca s PROMEA COMMUNICATION s.r.o. v pozícii výkonná produkcia
pri zabezpečovaní TV spotov pre Slovak Telecom – kompletná rebrandingová
kampaň:
Fotoshooting image pre Slovak telekom: Praha, Berlín, Tatry
Kampaň pre klienta VÚB
2005
Externá spolupráca na výrobe tv spotov s AD MAKERS pre klientov Poštová banka,
ČSOB, Prvá stavebná sporiteľňa
Externá spolupráca s AVI Studio pre klienta RAJO
Organizácia kameramanského Workshopu 2005 pre Katedru kamery VŠMU s Mgr.
Ivanom Fintom
2005-2007
Externá spolupráca s TV JOJ ako vedúci produkcie na projektoch:
- tv reality show Vyvolení 1
- tv reality show Vyvolení 2
- tv zábavná show Hviezdy na ľade
- tv relácii Mafstory – pilot
Externá spolupráca na výrobe tv spotu s AD MAKERS pre klienta Zlatý Bažant
2008
Externá spolupráca s Plaftik s.r.o. pri výrobe tv spotu pre Asociáciu správcovských
dôchodcovských spoločností
Spolupráca s režisérom T. Eibnerom na relácii STV “Deti to vedia najlepšie”
Založenie produkčnej spoločnosti Eibner Production s.r.o.
spolupráca s STS Markíza na projekte “ Skvelý deň”
Pedagogická činnosť na VŠMU v Bratislave, Katedra produkcie a distribúcie
filmového umenia a multimédií:
televízna produkcia
krealtívna komunikácia
Pedagogická činnosť na Filmovej škle v Zlíne ČR:
tvorba audiovizuálnych diel
2009
spolupráca s STS Markíza na projekte “ Skvelý deň”
film o filme “ Pokoj v duši” – postprodukcia

spolupráca na event STV Miss Universe
realizácia TV spotu “Billa 100” pre agentúru RTAD
Eurovision SVK a Moskva
Pedagogická činnosť na VŠMU v Bratislave, Katedra produkcie a distribúcie
filmového umenia a multimédií
televízna produkcia
krealtívna komunikácia
Pedagogická činnosť na Filmovej škole v Zlíne ČR:
tvorba audiovizuálnych diel

Vzdelanie:

Základná osemročná škola v Bratislave, 1982 - 1990
Stredná pedagogická škola v Bratislave, 1990 - 1994
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 1998- 2003
Interný doktorand VŠMU, Katedra produkcie a distribúcie filmového umenia a
multimédií od 2004
Dizertačná skúška z oblasti Komunikácia v reklame vykonaná v marci 2006
Obhajoba dizertačnej práce a získanie titulu PhD. v apríli 2008

Jazyk:

nemčina: aktívne

Záujmy:

čítanie encyklopedickej literatúry, ekonómia, cestovanie,
fotografovanie, aktívne hrám na husle, gitaru a klavír,dizajnérstvo, architektúra

Iné:

- vodičský preukaz skupiny B,
Word, excel, internet, CorelDRAW
ovládam strojopis

V Bratislave, 2.6.2008

Mgr. Alexandra Blanarovičová, PhD.

