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Profesijný životopis   

  

Osobné údaje  

Priezvisko(á) / Meno(á) Mušáková Libuša 

Adresa(y) Správa zariadení sociálnych služieb, Janského 680/7, 949 01 Nitra 

Telefón(y)   037/69 25 511   

E-mail(y) musakova@zpszobor.sk 
  

Štátna(e) príslušnosť(ti) Slovenská republika 
  

Pohlavie Žena 
  

Zamestnanie  
  

Prax  

Od - do 
Zamestnanie alebo pracovné 

zaradenie 
 

Hlavné činnosti a zodpovednosť 
 
 
 
 

Názov a adresa zamestnávateľa 
Druh práce 

 

01.11.2021 – trvá 
SZSS v Nitre, pracovná pozícia: riaditeľ príspevkovej organizácie SZSS 
 

 
Zodpovednosť za celú činnosť príspevkovej organizácie SZSS v oblasti riadenia, 
organizovania a kontrolovania. Zodpovednosť za riadne hospodárenie s majetkom mesta 
zvereným do správy a hospodársku činnosť organizácie. Zodpovednosť za kvalitné a včasné 
spracovanie písomných materiálov. 
 
SZSS, Janského 7, 949 01 Nitra 
Sociálna oblasť 

Od - do 01.05.2021 – 31.10.2021 

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

SZSS v Nitre, pracovná pozícia: poverená výkonom funkcie riaditeľa príspevkovej 
organizácie SZSS 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Zodpovednosť za celú činnosť príspevkovej organizácie SZSS v oblasti riadenia, 
organizovania a kontrolovania. Zodpovednosť za riadne hospodárenie s majetkom mesta 
zvereným  do správy a hospodársku činnosť organizácie. Zodpovednosť za kvalitné 
a včasné spracovanie písomných materiálov. Pravidelné testovanie zamestnancov SZSS na 
COVID – 19. 

Názov a adresa zamestnávateľa SZSS, Janského 7, 949 01 Nitra 

Druh práce  Sociálna oblasť 
  

  

Od - do 01.11.2020 – 30.04.2021 

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

SZSS v Nitre, pracovná pozícia: vedúci ÚSS ZOBOR, zastupovanie riaditeľa SZSS na 
základe splnomocnenia zo dňa 28.10.2020  

Hlavné činnosti a zodpovednosť Zodpovednosť za celú činnosť príspevkovej organizácie SZSS v oblasti riadenia, 
organizovania a kontrolovania. Zodpovednosť za riadne hospodárenie s majetkom mesta 
zvereným  do správy a hospodársku činnosť organizácie. Zodpovednosť za kvalitné 
a včasné spracovanie písomných materiálov. Pravidelné testovanie zamestnancov SZSS 
a prijímateľov sociálnej služby v ZpS ZOBOR na COVID – 19. 

Názov a adresa zamestnávateľa SZSS, Janského 7, 949 01 Nitra 
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Druh práce 
 

Od - do 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 

Hlavné činnosti a zodpovednosť 
 
 
 
 

Názov a adresa zamestnávateľa 
Druh práce 

 
Od - do 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 
Hlavné činnosti a zodpovednosť 

 
 

Názov a adresa zamestnávateľa 
Druh práce  

 
Od - do 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 
Názov a adresa zamestnávateľa 

 
Od - do 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 
Hlavné činnosti a zodpovednosť 

 
 
 
 
 
 

Názov a adresa zamestnávateľa 
Druh práce  

 
Od - do 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 
 

Hlavné činnosti a zodpovednosť 
 
 
 

Názov a adresa zamestnávateľa 
Druh práce  

 
Od - do 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 
Hlavné činnosti a zodpovednosť 

 
Názov a adresa zamestnávateľa 

Druh práce  
 

Sociálna oblasť 
 
01.05.2020 – 31.10.2020 

 SZSS v Nitre, pracovná pozícia: vedúca ÚSS ZOBOR 
 Zodpovednosť za činnosť sociálneho a opatrovateľského úseku v ZpS ZOBOR, kontrolná 
činnosť, poradenská činnosť, riešenie konfliktov na pracovisku. Príprava informatívnych 
správ. Príprava  a aktualizácia usmernení a dokumentov týkajúcich sa štandardov kvality 
v zariadení. Komunikácia s inštitúciami NSK, RÚVZ, MPSVaR, MsÚ v Nitre, Sociálna 
poisťovňa atď. Vedenie 52 členného pracovného tímu. 
 SZSS, Janského 7, 949 01 Nitra 
 Sociálna oblasť 
 
16.03.2020 – 30.04.2020 
 SZSS v Nitre, pracovná pozícia: sociálny pracovník 
 Zodpovednosť za zverenú spisovú agendu na prevádzke ZpS ZOBOR, sociálne poradenstvo, 
práca s IS Cygnus, príprava zmlúv, podklady pre vyúčtovanie, predpisy, úhrady PSS, 
spracovanie štatistických podkladov atď. 
 SZSS, Janského 7, 949 01 Nitra 
 Sociálna oblasť 
 
 15.12.2012 - 15.03.2020 
 Materská a rodičovská dovolenka 

SZSS, Janského 7, Nitra 
 
 Apríl 2012 – 14.12.2012 
SZSS v Nitre, pracovná pozícia: vedúca ZOS 
 Zodpovednosť za plynulý chod prevádzky ZOS, zabezpečovanie chodu nepretržitej 
prevádzky, tvorba mesačných výkazov zamestnancov, ambulancia so všeobecným lekárom 
a špecializovanými lekármi v zariadení, sledovanie zdravotného stavy PSS, kontrola 
poskytovania opatrovateľských služieb, spolupráca s ADOS a inými inštitúciami, 3 mesiace 
som suplovala aj pracovnú pozíciu sociálny pracovník, kedy som kompletne spracovávala 
celú sociálnu a opatrovateľskú agendu pre celú prevádzku ZOS. 
 

Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Janského 7, 949 01 Nitra 
 Sociálna oblasť 
 
 Marec 2006 – 15.12.2012 
 Zariadenie opatrovateľskej služby a Dom s opatrovateľskou službou 1, pracovná pozícia: 
vedúca ZOS a DOS 1 
 Zodpovednosť za plynulý chod oboch oboch prevádzok, vedenie spisovej agendy ZOS a DOS 
1, sociálne poradenstvo, komunikácia s inštitúciami a s lekármi, riešenie havarijných stavov 
v budove, vedenie pokladničnej hotovosti, vedenie depozitu PSS, príprava podkladov pre 
účtovníčku a iné. 
 SZSS, Baničova 12, 949 11 Nitra 
 Sociálna oblasť 
  
 Apríl 2005 – Február 2006 

 Zariadenie opatrovateľskej služby, pracovná pozícia: opatrovateľka 
 Zodpovednosť za prijímateľov sociálnej služby v ZOS, poskytovanie sociálnej služby 
v zmysle Zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. 
 SZSS, Baničova 12, 949 11 Nitra 
 Sociálna oblasť 

Od - do 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 

Hlavné činnosti a zodpovednosť 
 

Názov a adresa zamestnávateľa 

Január 2005 – Marec 2005 
Zariadenie opatrovateľskej služby, pracovná pozícia: zdravotná setra pri lôžku 

 Zodpovednosť za prijímateľov sociálnej služby v ZOS, poskytovanie sociálnej služby 
v zmysle Zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. 

SZSS, Baničova 12, 949 01 Nitra 

Druh práce   Sociálna oblasť 
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Od - do 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 

Hlavné činnosti a zodpovednosť 
 

Júl 2002 – December 2004 

MsÚ Nitra, pracovné zaradenie: zdravotná sestra 
Výkon práce na prevádzke ZOS, J. Kráľa 2, Nitra. 
Zodpovednosť za prijímateľov sociálnej služby v ZOS, poskytovanie sociálnej služby 
v zmysle Zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. 

Názov a adresa zamestnávateľa 
Druh práce 

MsÚ Nitra, Štefánikova tr. 60, 950  
Sociálna oblasť 

  

Od - do December 1999 – Jún 2002 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 
Hlavné činnosti a zodpovednosť 

 

 
Názov a adresa zamestnávateľa 

Okresný úrad v Nitre, pracovné zaradenie: sestra pri lôžku 
Výkon práce na prevádzke ZOS, J. Kráľa 2, Nitra. 

 Zodpovednosť za prijímateľov sociálnej služby v ZOS, poskytovanie sociálnej služby  
v zmysle Zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. 

Okresný úrad v Nitre, Štefánikova tr. 86, 949 01 Nitra 

Druh práce  Sociálna oblasť 

  

Vzdelávanie a príprava  
  

Od - do 2012 – 2015 

Názov získanej kvalifikácie PhDr. – „doktor filozofie“ 

Názov a typ organizácie 
poskytujúcej vzdelávanie 

a prípravu 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, odbor: 
3.1.14 Sociálna práca 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s vykonaním rigoróznej skúšky a obhajobou rigoróznej 
práce na tému „Sociografická analýza klientely Zariadenia opatrovateľskej služby v Nitre“. 

  

Od - do 2010 - 2012 

Názov získanej kvalifikácie Mgr. – „magister“ 

Hlavné predmety / profesijné 
zručnosti 

 
 

Názov a typ organizácie  
poskytujúcej vzdelávanie 

Metódy sociálnej práce, Sociálne plánovanie a projektovanie, Sociálna práca 
v zdravotníctve, Organizácia a riadenie tímov, Sociálna politika a politológia, Sociálna 
práca so staršími ľuďmi, Ekonómia a poisťovníctvo a iné. Vážený študijný priemer: 1,0. 
Získala som Cenu Rektora za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia.  
Univerzita Konštantína a Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, študijný 
program: Aplikovaná sociálna práca, študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca  

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s vykonaním štátnej skúšky a obhajobou záverečnej 
práce: diplomová práca: „Implementácia vybraných Štandardov kvality v pobytovom 
zariadení pre seniorov 

  

Od – do  2007 – 2010 

Názov získanej kvalifikácie Bc. – „bakalár 

Hlavné predmety / profesijné 
zručnosti 

 
 

 
Názov a typ organizácie poskytujúcej 

vzdelávanie a prípravu 
Stupeň vzdelania v národnej alebo 

medzinárodnej klasifikácii 

Metódy sociálneho výskumu, Teória sociálnej práce, Projekty v sociálnej práci, Sociálna 
politika, Komunitná sociálna práca, , Manažment, Terénna sociálna práca, Občianske právo, 
Rodinné právo, Pracovné právo, Správne právo, Trestné právo, Ľudské a občianske práva. 
Celkové hodnotenie štúdia: prospela s vyznamenaním. Získala som Cenu dekana za výborný 
prospech počas celého štúdia. 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, študijný 
program: Sociálna práca, študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca 
Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa s vykonaním štátnej skúšky a obhajobou záverečnej práce: 
bakalárska práca: „Aplikácia zákona o sociálnych službách v DSS a v zariadeniach pre 
seniorov“. 

  

Od – do 
Názov získanej kvalifikácie 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

 1996 – 1999 
dipl. s. – „Diplomovaná všeobecná sestra“ 
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, 949 01 Nitra, Vyššie odborné vzdelanie 
 
Vyššie odborné vzdelanie s vykonaním absolventskej skúšky a obhajobou absolventskej 
práce. 
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Od - do  1992 - 1996 

Názov získanej kvalifikácie 
Názov a typ organizácie poskytujúcej 

vzdelávanie a prípravu 
Stupeň vzdelania v národnej alebo 

medzinárodnej klasifikácii 

Maturita 
Gymnázium Golianova 68, 949 01 Nitra 
 
Úplné Stredné všeobecné vzdelanie s maturitou 

  

Od – do  
Názov získanej kvalifikácie 

 1984 – 1992 

Základné vzdelanie  

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

 

Základná škola Milanovce 

Osobná spôsobilosť  
  

Materinský(é) jazyk(y) 
 

Slovenčina 

  

Ďalší(ie) jazyk(y)  

  Porozumenie Hovorenie Písanie 

Európska úroveň (*)  Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny 
prejav 

 

Anglický jazyk   A2  A2  A2  A2  A2 

            

 (*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF) 
 

  

  

  

  
 
 
 V Nitre, dňa 13.07.2022         
                 PhDr. Libuša Mušáková, v.r. 


