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Vysokoškolské vzdelanie 

a ďalší akademický rast 

20010-2012   Univerzita J.A. Komenského - Magisterské štúdium,  

2007  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

v Bratislave  Doktorandské štúdium  

1995–1999 Trnavská Univerzita v Trnave Mgr. Štúdium 

2005 Trnavská Univerzita v Trnave Rigoróznou  skúškou 

Ďalšie vzdelávanie 1998 VUDPaP Vzdelávacie výcvikové školenia pracovníkov reedukačných 

domovov a diagnostických centier v oblasti primárnej sekundárnej prevencie 
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2003 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar – 

Výcvikový program PRIDE  

2005 VUDPaP Supervízne vzdelávacie výcvikové školenia pracovníkov 

reedukačných domovov a diagnostických centier v oblasti primárnej 

sekundárnej prevencie drogových závislostí 
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Publikačná činnosť s 

uvedením rozsahu (AH) a 

začlenenia podľa Vyhlášky 

MŠVVaŠ SR 456//2012 Z.z. 

o centrálnom registri 

publikačnej činnosti...) 

• monografia (min. 3 

AH) 

Publikačná činnosť spolu 41 

Výstupy kategórie A : 40, z toho:  

30  prác ako prvý autor  

Monografie spolu: 9 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
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vydavateľstvách 
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PaedDr. Mária Miznerová) 

- počet absolventov doktorandského štúdia: 1 (PhDr. Jana POláchová, PhD.) 
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mailto:pavel.bryndzak@gmail.com

