CURRICULUM VITAE

Osobné údaje:
Meno:
Narodená:
Trvalé bydlisko:
Národnosť:
Štátna príslušnosť:
Stav:

PhDr. Miroslava Čembová, MPH
08.04. 1970 v Bratislave
Vyšehradská 8, 851 06 Bratislava
slovenská
SR
vydatá

___________________________________________________________________________

Kontaktné údaje:
Telefón – práca:
Telefón – domov:
E-mail - práca:
E-mail – domov:

+421 2 40240112; +421 910 926 499
+421 918 547 502
cembova@gerium.sk
cembova.miroslava@centrum.sk

___________________________________________________________________________

Vzdelanie:
1984 - 1988

SZŠ MUDr. I. Hálku v Bratislave, odbor zdravotná sestra

1997 - 1999

SZŠ na Strečnianskej ul. v Bratislave, odbor všeobecná
diplomovaná sestra

2001 – 2006

TU v Trnave, Fa zdravotníctva a soc. práce – magister, odbor
ošetrovateľstvo

2006

BASISSEMINAR BASALE STIMULATION IN DER
PFLEGE (Základný seminár BS v ošetrovateľskej
starostlivosti), Institut BS v ČR a SR - Mgr. Karolína
Friedlová, v rozsahu 24 hodín

2006

MPSVR SR – účelové zariadenie, osvedčenie o osobitnom
kvalifikačnom predpoklade pre výkon funkcie - hlavná sestra
zariadenia sociálnych služieb

2006

MPSVR SR – účelové zariadenie, osvedčenie o osobitnom
kvalifikačnom predpoklade pre výkon funkcie - vedúci/riaditeľ
zariadenia sociálnych služieb

2006 - 2007

SZU v Bratislave, Fa ošetrovateľstva a zdrav. odborných štúdií –
rigorózna skúška - doktor filozofie (PhDr.)

2007 - 2008

TRANSFER Slovensko, Certifikované Osvedčenie v rozsahu 12
dní – Vzdelávanie v oblasti manažérskych zručností pre všetky
úrovne riadenia

2011 - 2012

SZU v Bratislave, Fa ošetrovateľstva a zdrav. odborných štúdií špecializácia v odbore - starostlivosť v komunite

2010 – 2013

SZU v Bratislave, Fa verejného zdravotníctva, špecializácia
v odbore – Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve
(MPH)

2014

VaV Akademy PLUS, Certifikovaný kurz - Inštruktor sociálnej
rehabilitácie v rozsahu 150 hodín

2016 - 2017

VŠZaSP sv Alžbety, Inštitút ďalšieho vzdelávania pre
sociálnych pracovníkov - Supervízia v sociálnej práci v rozsahu
240 hodín; osvedčenie o abs. akreditovaného vzdelávacieho
programu

2018

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, Holíč
- Manažér kvality v sociálnych službách v rozsahu 180 hodín;
osvedčenie o abs. akreditovaného vzdelávacieho programu

________________________________________________________________________

Pracovné skúsenosti:
01.07. 1988 - 31.12. 1993

Vojenská nemocnica v Bratislave; chirurgické oddelenie;
pracovná pozícia: sestra pri lôžku

17.01. 1994 - 28.02. 1997

Domov jesene života - zariadenie pre seniorov v BA;
pracovná pozícia: sestra pri lôžku

01.03. 1997 - 31.01. 2004

Domov jesene života - zariadenie pre seniorov v BA;
pracovná pozícia: staničná sestra

01.02. 2004 - 31.07. 2006

Domov jesene života - zariadenie pre seniorov v BA;
pracovná pozícia: hlavná sestra

od 01.08. 2006

Gerium - zariadenie pre seniorov v BA;
pracovná pozícia: riaditeľka - stále trvá

___________________________________________________________________________

Pracovné skúsenosti:

externá prednášková činnosť a
vypracovávanie oponentských posudkov:

2016 – trvá

SZU v Bratislave, Fa verejného zdravotníctva – odbor odborník
na riadenie vo verejnom zdravotníctve (MPH) – prednášanie
v oblasti poskytovania sociálnych služieb v SR

2018 - trvá

SZU v Bratislave, Fa verejného zdravotníctva – odbor verejné
zdravotníctvo – prednášanie v oblasti sociálneho zabezpečenia
v SR

2015 – trvá

vypracovávanie oponentských posudkov pre SZU v Bratislave,
Fa verejného zdravotníctva – odbor odborník na riadenie vo
verejnom zdravotníctve (MPH)

_____________________________________________________________________
Jazykové znalosti:
Ruský jazyk - aktívne
Nemecký jazyk – pasívne
Anglický jazyk – elementary

Počítačové znalosti:
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
___________________________________________________________________________
Vodičský preukaz skup. B
___________________________________________________________________________

v Bratislave 11.01. 2022

