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01.09.1984 – 02.06.1988 Právnická fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislave, študijný odbor – právo (prom. 

právnik) 

02.06.1988 štátna záverečná skúška v študijnom odbore 

„právo“ 

09.04.1999 priznaný akademický titul „doktor práv“ 

(skratka „JUDr.“) v odbore pracovné právo a obhájená 

rigorózna práca: „Zabezpečenie ženy v tehotenstve 

a materstve“. 

08.02.2001 priznaná vedecko-akademická hodnoť 

„philosophiae doctor“ (v skratke „PhD.“ ) v odbore 
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Ďalšie vzdelávanie 

 

1993 – 1995 celoživotné vzdelávanie na Právnickej 

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor – 

„Štát a právo“, skúška z pracovného práva a práva 
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04.08.1996 – 23.08.1996 účasť na medzinárodnom 

seminári pre pracovnoprávne vzťahy, kolektívne 

vyjednávanie a sociálne zabezpečenie v Szegede, 

Maďarskej republike, na Univerzite „Attila József“, 

Právnickej fakulte v Szegede – (3 týždne) 

01.11.1998.- 01.02.1999 študijný pobyt na Právnickej 

fakulte Masarykovej univerzity v Brne, Českej 

republike – (3 mesiace) 

22.4.2014 – 26.04.2014 prednáškovo-študijný pobyt na  
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(čiastočný úväzok) 

01.09.2001 – 31.01.2002 – Trnavská univerzita, Fakulta 
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01.02.2000 – 31.01.2004 – Právnická fakulta Trnavskej 
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sociálneho zabezpečenia, odborná asistentka  (čiastočný 

úväzok, pracovný pomer na kratší pracovný čas)  
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Fakulta sociálnych štúdií, študijný odbor – sociálna 

práca, odborná asistentka (dohoda o pracovnej činnosti) 
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Hodálová, Ivica (6%) - Hornáček, Vladimír 
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fakulty UK, 2001. - 355 s. - 

(UčebnicePrávnickej fakulty) 

ISBN 80-7160-138-1 
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ACB04 Matlák, Ján [UKOPAPR] (28%) - Janičová, 
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Rybánska, Katarína - Tkáč, Vojtech - 

Tonhauser, Peter - Vargová, Žaneta (3%): 
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Bratislava : Univerzita Komenského v 
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Právo sociálneho zabezpečenia : osobitná časť, 
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ISBN 978-80-89122-77-6 
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Lit. 6 zázn. 

ISBN 978-80-8173-016-0 
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Vydavateľské oddelenie, 2008. - 72 s. - 
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