
ŽIVOTOPIS    

  

Osobné údaje  

Priezvisko / Meno PhDr. Mgr. Belanová Branislava 

Mobil +421903711936   

E-mail branislava.belanova@djzhanulova.sk 

Štátna príslušnosť slovenská 

Pohlavie ženské 
  

Prax  
  

  01.09.1987-30.11.1998 Detská sestra 
FN – Mickiewiczova, Bratislava  
- Sestra na novorodeneckom oddelení 

                             01.12.1998-16.06.2002 Vedúca strediska 
Bookhould gruppe, s. r. o., Bratislava  
- Vedúca zamestnancov v upratovacej firme 

17.06.2002-31.05.2011 Koordinátor opatrovateľskej služby, sociálny pracovník 

 Mestská časť Bratislava – Rača, Bratislava  
- Koordinátorka opatrovateliek 
- Sociálna práca 

01.06.2011- Súčasnosť 
 
 
 
                                01.01.2015- Súčasnosť 
 

                           
                             01.01.2020- Súčasnosť   

Riaditeľka zariadenia 
Domov jesene života, Bratislava  
- Riaditeľka zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby 
 
Externý supervízor v zariadeniach sociálnych služieb 
- Vykonávanie supervízií v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 
 
Externý hodnotiteľ pre NP KSS 
- Hodnotiteľka podmienok kvality v zariadenia sociálnych služieb  
 

Vzdelávanie a príprava  
  

02.06.2020 
 
 

11.11.2019-31.12.2019 
 
 
                                                   13.04.2018 
 
                                                   01.06.2015 
 

21.01.2014-13.09.2014 
 
 

29.10.2013-30.10.2013 
 

11.09.2012-12.09.2012 
 

01.09.2009-28.02.2011 
 

 
 
 

 
 

01.09.2003-28.02.2008 
 

 
 

 
 

Sociálna práca- rigorózna skúška 
- Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava 
 
Hodnotenie podmienok kvality sociálnych služieb  
- Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 6, Bratislava  
 

  Manažér kvality v sociálnych službách – akreditovaný vzdelávací program 
 

  Metóda validácie podľa Naomi Feil 
 
  Supervízia v sociálnej práci 

- Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava  
 

Nadstavbový kurz bazálnej stimulácie  
 
Základný kurz bazálnej stimulácie v ošetrovateľskej starostlivosti 

 
  Absolvovanie akreditovaného vzdelávania 
  Sociálna práca 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava  
Napr.: 
- Sociálna práca 
- Metódy a techniky sociálnej práce 

   
  Ošetrovateľstvo  

- Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Bratislava  
 
 

 

  



                   Osobná spôsobilosť  
  

Materinský jazyk slovenský 
  

Ďalší jazyk  

Sebahodnotenie  Porozumenie Hovorenie Písanie 

  Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny 
prejav 

 

Anglický jazyk   A2  A2  A2  A2  A2 

  

  

Komunikačné zručnosti Komunikačné zručnosti, motivácia ľudí k zmene, so schopnosťou tímovej práce, práce s mocou. 
Flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť. 
Zdokonalenie komunikačných schopností na výcviku Supervízie v pomáhajúcich profesiách 
a absolvovaním ďalších školení.  

  

Organizačné zručnosti a 
kompetencie 

Riadiace postavenie (vedúce postavenie od roku 2011 (stále trvá), na poste riaditeľky zariadenia pre 
seniorov s kapacitou 220 klientov). Aktívne vykonávam supervíziu od roku 2014.  

  

  

Počítačové zručnosti a kompetencie Dobrá znalosť Microsoft Office 
Ovládanie IS Cygnus 

  

  

Ďalšie zručnosti a kompetencie Absolvent pilotného projektu ako externý hodnotiteľ v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb.  
  

Vodičský preukaz Vodičský preukaz skupiny B – aktívny vodič 
  

 


