
  
 

  
 

  

 

Europass - životopis   

  

Osobné údaje  

Priezvisko(á) / Meno(á) Šušoliaková Katarína 

Adresa(y) Žilina 

Telefón(y) (+421)  41 7232765 Mobil: +421 907 883 524 

  

E-mail(y) susoliakova@krajskakniznicazilina.sk 
 

  

Štátna(e) príslušnosť(ti) Slovenská republika 
  

  
  

  
  

 Oblasť činnosti, o ktoré sa 
zaujímate / Zamestnanie 

 

                                               Prax 
                                             Od - do 

Knižničná a informačná veda, informačné systémy a databázy, manažment, 
marketing/riaditeľka  
 
1983 – 1984 Okresná knižnica v Žiline, oddelenie služieb, práca vo výpožičnom procese 

1986 – 1996 Okresná knižnica v Žiline, metodické odd. – vnútroknižničná a okresná metodika,           

                     implementácia knižnično-informačného systému, automatizácia knižnično-inf. služieb   

1999 – 2003 Krajská štátna knižnica, vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb, public  

                     relations, koordinácia kultúrno-vzdelávacej činnosti  

2003 -           Krajská knižnica v Žiline, riaditeľka 
  

  

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie riaditeľka 

Hlavné činnosti a zodpovednosť riadenie inštitúcie, zodpovednosť za jej prevádzku a hospodárenie  

Názov a adresa zamestnávateľa Krajská knižnica v Žiline, Bernolákova 47, 011 77 Žilina 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Činnosť knižníc a archívov 

  

Vzdelávanie a príprava  
  

Od - do 1988 - 1993 

  

    Hlavné predmety / profesijné zručnosti   Dejiny umenia, literárna veda, psychológia, manažment 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Filozofická fakulta Univerzity J.A. Komenského v Bratislave 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

  

 
Osobná spôsobilosť 

 

  

Materinský(é) jazyk(y) slovenský jazyk 
  

Ďalší(ie) jazyk(y) aktívne: anglický jazyk  
pasívne: francúzsky jazyk, ruský jazyk 
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Sociálne zručnosti a kompetencie empatia, pracovitosť, zodpovednosť, dôslednosť, permanentná snaha o zdokonaľovanie a rozvoj 
osobnosti  

  

Organizačné zručnosti a 
kompetencie 

zmysel pre vedenie tímu, jeho koordináciu, schopnosť motivácie tímu, schopnosť odhaľovať 
príležitosti, nadšenie pre inovácie  

  

Odborné zručnosti a kompetencie lektorská činnosť, príprava a prezentácia príspevkov na odborných seminároch na národnej 
a medzinárodnej úrovni 

  

Počítačové zručnosti a kompetencie MS Office /Word, Excel, PowerPoint/, ECDL certifikát 
  

  

  
  

Vodičský(é) preukaz(y) B 
  

Doplňujúce informácie    členka správnej rady Slovenskej asociácie knižníc, členka Poradnej skupiny pre metodiku Knižničného     
   inštitútu SNK v Martine, členka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, členka OZ Kultúra+  

     
  

Ocenenia 2019 Ocenenie predsedníčky ŽSK za dlhoročný prínos k rozvoju kultúrnej inštitúcie 
2019 Ďakovný list Ministerstva kultúry SR za dlhoročnú profesionálnu prácu 

 
 
 


