PROFESIJNÝ ŠTRUKTÚROVANÝ ŽIVOTOPIS
MENO A PRIEZVISKO, titul: Zuzana Bartovičová, Mgr.
Nar.: 29.09.1968
BYDLISKO: Sereď, Športová 2085/81, PSČ: 926 01
VZDELANIE:
Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor Pedagogika-Ošetrovateľstvo, od 1987 do 1994
štúdium ukončené štátnymi záverečnými skúškami z pedagogiky a ošetrovateľstva
Stredná zdravotnícka škola v Trnave, odbor Zdravotná sestra, od 1983 do 1987, štúdium ukončené
maturitnou skúškou
Ďalšie vzdelávacie aktivity:
I. kvalifikačná skúška, jej absolvovaním som dosiahla vyššiu odbornosť v oblasti pedagogického
pôsobenia na Stred. zdravot. škole
dátum vykonania skúšky: 20. október 1997
vzdelávacia inštitúcia: Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, Bratislava
Osvedčenie o vykonaní odb. skúšky sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia,
absolvovaním školenia a záverečnej skúšky som získala spôsobilosť pracovať vo finančnej oblasti
týkajúcej sa starobného dôchodkového sporenia
dátum vykonania skúšky: 7. október 2004
vzdelávacia inštitúcia: Úrad pre finančný trh, Bratislava
Overovanie osobitných kvalifikačných predpokladov, absolvovaním odborného výcviku a skúšky som
splnila zákonnú povinnosť riadiaceho pracovníka v zariadení sociálnych služieb
dátum vykonania skúšky: 9. november 2004
vzdelávacia inštitúcia: Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny, Bratislava
Odborná spôsobilosť v oblasti verejného obstarávania tovarov, služieb a prác, absolvovaním školenia
a záverečnej skúšky som sa stala odborne spôsobilou osobou v oblasti verejného obstarávania
dátum vykonania skúšky: 7. jún 2005
vzdelávacia inštitúcia: Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava
Výcvik manažérskych zručností – určený na zvýšenie riadiacich kompetencií riaditeľov organizácií
dátum vykonania skúšky: 26.11.2009
vzdelávacia inštitúcia: Harmonické vzťahy, Obč. Združ. pre podporu komunikácie a upevňovania
vzťahov, Modra - Harmónia
Výcvik zvládania náročných pracovných situácií - určený pre riaditeľov organizácií
dátum vykonania skúšky: 6.5.2009
vzdelávacia inštitúcia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Vzdelávací tréning v oblasti problematiky obchodovania s ľuďmi, získaním certifikátu som nadobudla
vedomosti o praktikách a úskaliach, ktoré ohrozujú občanov počas migrácie obyvateľstva
dátum vykonania skúšky: 12.9.2012
vzdelávacia inštitúcia: Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Kvalifikačné špecializačné štúdium – „Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii“, získaním certifikátu
som sa stala kvalifikovanou sestrou-špecialistkou v oblasti psychiatrického ošetrovateľstva
dátum vykonania skúšky: 21.10.2014

vzdelávacia inštitúcia: Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych
odborných štúdií, Bratislava
Seminár o aplikácii ľudských práv: „ĽUDSKÉ PRÁVA (ako na to)“. Jeho absolvovaním som dosiahla
väčší prehľad a odbornosť v oblasti dodržiavania ľudských práv pri poskytovaní sociálnych služieb
dátum vzdelávacej aktivity: 16.11.2018
vzdelávacia inštitúcia: Ministerstvo spravodlivosti SR
Osvedčenie o absolvovaní seminára: „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov
v národnom projekte KVALITA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB“. Jej absolvovaním som dosiahla väčší
prehľad a odbornosť
v oblasti poskytovania sociálnych služieb aj v základných atribútoch
poskytovania kvalitnej sociálnej služby
dátum vzdelávacej aktivity: 11.02.2020-12.02.2020
vzdelávacia inštitúcia: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Bratislava
PRAX:
DOM TRETIEHO VEKU, Bratislava-Petržalka, od 01.09.2022
pracovná pozícia: riaditeľka
pracovná náplň: ako riaditeľka zariadenia som nepretržite zodpovedná za celý chod DTV. Riadim
115 zamestnancov a zodpovedám za starostlivosť o 263 klientov. Mojou najhlavnejšou úlohou bude
stabilizácia prostredia ako pre zamestnancov, tak AJ HLAVNE pre klientov zariadenia. Čaká nás
náročný proces deinštitucionalizácie zariadenia. Mojou úlohou bude zvládnuť deinštitucionalizačné
zmeny tak, aby tieto zmeny ustál celý kolektív zamestnancov, s ohľadom na najlepší záujem klienta.
Zodpovedám za klientov v oblasti dodržiavania ich ľudských práv, v oblasti nácviku sebaobsluhy
a nácviku základných sociálnych zručností a za optimálne domáce prostredie, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou života našich seniorov.
Ďalším hlavným pilierom mojej práce bude aktívna spolupráca s rodinou klienta a nadštandardná
spolupráca so zriaďovateľom, s cieľom plniť literu zákona a schválenú koncepciu rozvoja sociálnych
služieb.
Centrum sociálnych služieb – LÚČ, Považská Bystrica, od 01.04.2019, do 31.08.2022 = 3,5 roka
pracovná pozícia: riaditeľka
pracovná náplň: ako riaditeľka zariadenia som zodpovedná za celý chod CSS – LÚČ. Riadim 20
zamestnancov a zodpovedám za starostlivosť o 26 klientov. Mojou najhlavnejšou úlohou bola
transformácia zariadenia, ktoré sídlilo v budove bývalého kláštora v Pruskom. Tento proces sa však
nerealizoval, lebo prišlo rozhodnutie zriaďovateľa TSK, že sa zariadenie presťahuje do priestorov
Nemocnice v Považskej Bystrici. Som zodpovedná za zlepšovanie sa klientov v oblasti nácviku
sebaobsluhy a nácviku základných sociálnych zručností. Ďalej dbám na dodržiavanie ľudských práv
našich klientov a dohliadam na to, aby sme pracovali vždy s ohľadom na najlepší záujem nášho
klienta.
Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya, Bratislava, od 01.07.2017 do 31.03.2019 = takmer
2 roky
pracovná pozícia: vedúca úseku zdravotnej starostlivosti
pracovná náplň: riadenie tímu zdravotníckych pracovníkov a opatrovateľov, ktorí poskytujú
komplexnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť klientom. Zodpovednosť za úspechy, ale aj
za neúspechy úseku zdravotnej starostlivosti, zodpovednosť za nerušený chod úseku zdravotnej
starostlivosti, riešenie rôznych každodenných problémov, zabezpečovanie služieb, zaraďovanie
zdravotníckych pracovníkov do platových tried a stupňov....

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku, od 1.11.2012 do 30.06.2017 = vyše 4,5 roka
pracovná pozícia: sestra
pracovná náplň: poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, výchova a vzdelávanie
pacientov v oblasti abstinencie alkoholu a omamných látok, komunikácia s pacientami a poskytovanie
psychickej podpory
Fakultná nemocnica Trnava, Metabolická JIS, od 1.12.2016 do 31.12.2016 = jeden mesiac
pracovná pozícia: sestra
pracovná náplň: poskytovanie intenzívnej komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti pacientom so
zlyhávajúcimi metabolickými funkciami
Centrum voľného času Štúrovo, od 1.7.2014 do 30.09.2015 = vyše 1 roka
pracovná pozícia: riaditeľka
pracovná náplň:
CVČ je samostatným právnym subjektom, ktorý zriaďuje mesto Štúrovo, ako svoju rozpočtovú
organizáciu. Bola som zodpovedná za celý chod zariadenia. Riadila som 15 zamestnancov
a zodpovedala som za 300 detí, ktoré navštevovali CVČ v rámci mimoškolských aktivít. Bola som
vystavená rôznym záťažovým situáciám zo strany verejnosti, zo strany zriaďovateľa, aj z vnútra CVČ.
Náročné bolo hlavne sa zorientovať v zložitosti vzťahov v prostredí, kde žijú súčasne dve národnosti
a veľmi obozretne pristupovať k rozhodnutiam tak, aby neboli dotknuté záujmy ani slovenskej, ani
maďarskej časti spoločnosti.
Mojou úlohou bolo zvyšovať počty aktívnych návštevníkov CVČ a vymyslieť zaujímavé aktivity,
ktoré pritiahnu deti, mládež a verejnosť. Ďalej som musela sledovať rozpočet, plniť plán finančných
príjmov do CVČ a následne zariadenie zveľaďovať. Hoci som pôsobila v tomto zariadení len jeden
rok, podarilo sa mi zrealizovať mnoho pozitívnych zmien. Na základe mojich počitateľných,
hmatateľných a viditeľných výsledkov práce hodnotím tento rok ako jeden z najplodnejších rokov
v mojej profesionálnej kariére. Bola som snaživá a akčná, vedela som ľudí motivovať, bola som
lojálna voči zriaďovateľovi, vedela som marketingovými aktivitami a aj vďaka dobrým vzťahom
s rôznymi sponzormi, napĺňať finančné potreby CVČ.
V priebehu krátkeho času sa mi podarilo zvýšiť počet detí z 200 na 300, ďalej sa mi podarilo vďaka
sponzoringu inovovať priestory CVČ a tak prilákať ďalších členov. Podarilo sa mi zriadiť kuchyňu,
kompletne vybavenú spotrebičmi, bez použitia financií z rozpočtu. Podarilo sa mi otvoriť ďalšie
atraktívne krúžky, ktoré predtým v CVČ neboli a tým urobiť ponuku omnoho pestrejšiu a
zaujímavejšiu. Výsledkom toho všetkého boli zvýšené príjmy zariadenia zhodnotená budova
a obohatený rozpočet zariadenia.
Obč. združenie „Macko-Uško“ v Trnave, od júna 2010, táto funkcia a činnosť stále pretrváva
pracovná pozícia: predsedníčka
pracovná náplň: riadenie a organizácia rôznych kultúrnych, spoločensko-vedných, výstavných,
galerijných a rekondičných voľnočasových aktivít pre deti a mládež a pre širokú verejnosť.
Najvýznamnejšie sme sa zapísali do povedomia Trnavčanov realizáciou divadelných predstavení na
veľmi vysokej úrovni, ktoré praktizujeme v Smolenickom zámku pre širokú verejnosť a aj
v Trnavskom divadle. Popri divadelných predstaveniach sme súbežne realizovali aj výstavu detských
výtvarných prác a výstavu fotografií. Taktiež sa venujeme rôznym rekondičným pobytom detí a
mládeže a športovým súťažiam. V decembri 2013 sme zrealizovali unikátnu medovníkovú výstavu,
ktorá niesla názov „Za siedmimi horami je krajina z medovníka“. Talentovaná mládež pod vedením
odborníka tvorila, modelovala, piekla a zdobila naozajstné perníky, z ktorých potom vyskladali
jedinečnú, prekrásnu výstavu, vytvorenú len a len z prírodných a ekologických surovín. Ďalšou našou
víziou je vytvorenie detskej galérie. Mojou úlohou je všetko organizačne zabezpečiť a zabezpečiť aj
dostatok financií na každé podujatie. Najmä divadelné vystúpenia, ktoré vyžadujú aj technické
zabezpečenie, ako ozvučenie, svetelné efekty, kostýmy a výpravu, spojené s pohostením hostí, sú dosť
finančne náročné. Každá vydarená akcia ma napĺňa a nabáda k organizovaniu ďalšej.

VaV agentúra Prešov, od roku 2010 do roku 2018 = 8 rokov
pracovná pozícia: lektorka
pracovná náplň: výuka predmetov v oblasti opatrovateľstva. Učím v kurzoch, ktoré agentúra otvorí
a realizuje v rôznych mestách na Slovensku. Učím predmety ako „opatrovateľstvo“, „prvá pomoc“,
„základy kliniky chorôb“, „geriatrické opatrovateľstvo“.
Detský domov v Trnave, od 18. februára 2013 do 31.8.2013 = ďalší 0,5 roka v DeD
pracovná pozícia: vychovávateľka
pracovná náplň: komplexná starostlivosť o zverené deti v samostatnej skupine, po stránke
pedagogickej, zdravotnej, psychickej aj sociálnej. Odborné poradenstvo rodinným príslušníkom detí
umiestnených do DeD.
Detský domov v Trnave, od 1.2.2001 do 18.2.2013 = 12 rokov
pracovná pozícia: riaditeľka
pracovná náplň: pracovala som 12 rokov na pozícii „riaditeľka Detského domova“. Bola som
zodpovedná za celý chod zariadenia. Riadila som 60 zamestnancov a zodpovedala za 90 detí. Úspešne
som dosahovala ciele vyplývajúce z celoštátnej koncepcie, ako transformácia Detského domova na
rodinný typ, zvyšovanie počtu profesionálnych rodín, zvyšovanie úrovne starostlivosti o zverené deti...
Bola som vystavovaná častým zmenám, na ktoré bolo treba promptne reagovať. Spoločnými silami a
hlavne s dobrým tímom spolupracovníkov, sme zvládali aj náročnejšie situácie.
Domov sociálnych služieb v Zavare, od 1.5.2008 do 30.11.2011 = 3,5 roka
pracovná pozícia: zdravotná sestra
pracovná náplň: poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, výchova a vzdelávanie
pacientov v oblasti abstinencie alkoholu a omamných látok, komunikácia s pacientami a poskytovanie
psychickej podpory
Stredná zdravotnícka škola v Trnave,od 1.septembra 1992 do 31. januára 2001 = vyše 8 rokov
pracovná pozícia: učiteľka odborných predmetov
pracovná náplň: takmer 10 rokov som sa v pozícii odbornej učiteľky pohybovala so študentami
a viedla študentov k maturite v oblasti chirurgických, internistických a neurologických pracovísk
Nemocnice v Trnave. Na uvedených pracoviskách bola realizovaná aj moja prax. V škole som učila
zároveň rôzne ošetrovateľské predmety, potrebné k zvládnutiu komplexného ošetrovateľského
vzdelania, ukončeného maturitnou skúškou.
INÉ SCHOPNOSTI A ZNALOSTI:
- Vodičský preukaz typu B
dátum vykonania skúšky: 6. december 1994
vzdelávacia inštitúcia: Autoškola „Fridrich“, v Trnave
- Kurz strojopisu a administratívy
dátum vykonania skúšky: 31. máj 1996
vzdelávacia inštitúcia: Dom kultúry Sereď
- Kurz jednoduchého účtovníctva
dátum vykonania skúšky: apríl 2001
vzdelávacia inštitúcia: Dom kultúry Sereď
- Kurz práce na počítači a práca s internetom
dátum vykonania skúšky: február 2002
vzdelávacia inštitúcia: Akadémia vzdelávania, Trnava
ANJ – úroveň – začiatočníčka

Absolvovala som 2 semestre štúdia Anglického jazyka na Štátnej jazykovej škole, Palisády,
Bratislava. Momentálne sa vzdelávam v kurze anglického jazyka v CITY corp, s.r.o., v Bratislave.
Viem komunikovať s ľuďmi, viem ich motivovať k dosahovaniu daných cieľov a viem sa s každým
dohodnúť. Som akčná a potrebujem byť v neustálom kolobehu vybavovania rôznych záležitostí.
VOĽNÝ ČAS: ... viac-menej nemám.....
Ale, v čase dovolenky sa vo voľnom čase venujem čítaniu, počúvaniu hudby, ručným prácam, taktiež
mám rada prechádzky po prírode. Za veľmi dôležité považujem upevňovanie rodinných
a príbuzenských vzťahov, pretože nachádzať oporu a zázemie vo svojej rodine je podľa mňa, okrem
zdravia, to najdôležitejšie.
Referencie o mne môže poskytnúť:
Vysokoškolský pedagóg, vedúci katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.
Vedúca Odboru sociálno-právnej ochrany detí, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave,
Mgr. Alena Keléšiová

Mgr. Zuzana Bartovičová

V Seredi, dňa 31. 8. 2022

