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Meno, priezvisko, rodné 

priezvisko a titul: 
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rodné priezvisko: Krippel 

 

Dátum a miesto narodenia: 

 

r. 1986  

 

Vysokoškolské vzdelanie 

a  ďalší akademický rast 

 

 

 

2012 - 2015 

Trnavská Univerzita v Trnave,  

Právnická fakulta 

vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa  

v odbore Pracovné právo 

 

2004 - 2009 

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta 

vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa  

v odbore Právo 

Ďalšie vzdelávanie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2006 – 4.2007 

Kurz sprievodcu cestovného ruchu pre Bratislavu 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 

 

01.09.2009–31.12.2009  

Intenzívny kurz anglického jazyka 

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne  

pobočka City University of Seatlle 

 

01.09.2010–30.04.2011 

Odborná adaptačná príprava  

zamestnanca odboru opravných prostriedkov  

Sociálna poisťovňa, ústredie 

 

2022 

študijný pobyt  

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická 

fakulta, Česká republika 

 

 



Priebeh zamestnaní: 

 

10.2017 – súčasnosť 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra pracovného práva a práva 

sociálneho zabezpečenia 

odborný asistent, úväzok v rozsahu 100% 

 

12.2017– súčasnosť  

Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava 

podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja 

pre oblasť sociálnych služieb 

 

12.2006 – súčasnosť 

Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice 

poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava – 

Podunajské Biskupice 

 

12.2012 – 06.2019 

advokátska kancelária Matoška & partners, s. r. o. 

advokátska kancelária, Bratislava 

v období 09.2015 – 2019 neplatené pracovné voľno  

advokátsky koncipient 

 

06.2010 – 09.2012 

Sociálna poisťovňa, ústredie 

právnik odboru opravných prostriedkov 

Priebeh pedagogickej činnosti: 

(pracovisko/predmety) 

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Katedra pracovného práva 

a práva sociálneho zabezpečenia 

 

Povinné predmety v magisterskom študijnom 

programe „Právo“: 

Aplikované správne právo a právo sociálneho 

zabezpečenia 

Aplikované občianske a pracovné právo 

Pracovné právo 2 

 

Povinné predmety v bakalárskom študijnom 

programe „Právo“: 

Právo sociálneho zabezpečenia 

Pracovné právo 3 

Pracovné právo (Pracovné právo 2) 

Základy pracovného práva (Pracovné právo 1) 

Pracovné právo 1 

 



Povinné predmety v štúdijnom programe „Právo 

a ekonómia“ 

Ekonómia trhu práce a pracovné právo 

 

Povinné predmety v štúdijnom programe 

„Ekonómia a právo“ 

Pracovné právo 1 (Ekonómia a právo) 

 

Povinne voliteľné predmety v bakalárskom 

študijnom programe „Právo“: 

Právo sociálneho zabezpečenia 2 

Zdravotné právo 

 

Povinné voliteľné predmety v štúdijnom 

programe „Právo a ekonómia“ 

Teória a prax sociálneho zabezpečenia 

 

Výberové predmety v bakalárskom študijnom 

programe „Právo“: 

Sociálna politika 

Odborné zameranie: 

 

právo sociálneho zabezpečenia, pracovné právo 

 

Publikačná činnosť vrátane 

rozsahu (autorské hárky) a 

kategórie evidencie podľa 

vyhlášky č. 456/2012 Z. z. 

1. monografia 

2. učebnica 

    1.  

1 x monografia  AAA (14 AH) 
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učebnica ACA (13 AH)   
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