Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Zoznam študentov, ktorí dosiahli v akademickom roku
2016/2017
umiestnenie na študentskej vedeckej konferencii, na simulovanom rozhodcovskom
konaní, ocenenie za vynikajúce spracovanie záverečnej práce, úspechy v športe, umení
alebo v inej oblasti aktivít mimo štúdia

Bc. Galajdová Katarína, 2. ročník DŠMgr.
Bc. Janiš Ivan, 2. ročník DŠMgr.
Medveďová Barbora, 3. ročník DŠBc.
Močková Katarína, 3. ročník DŠBc.
Bc. Noga Marek, 2. ročník DŠMgr.
Bc. Uhelský Michal, 1. ročník DŠMgr.

Bc. Janiš Ivan, 2. ročník DŠMgr..

Dominik Drdúl, 1. ročník DŠBc.

Bc. Lukáčiková Petra, 2. ročník DŠMgr.

Bc. Mikulašková Mária, 2. ročník DŠMgr.
Bc. Vieriková Michaela, 2. ročník DŠMgr.

Bc. Slamka Michal, 1. ročník DŠMgr.

Študenti na základe výberového konania
Ministerstva ZVaEZ vykonávali funkciu styčných
dôstojníkov počas predsedníctva SR v Rade EÚ
pri komunikácii so zastupiteľskými úradmi krajín
EÚ, s kabinetom príslušného ministra, komisára
alebo iného delegáta a pri riešení problémov
delegácii členských štátov súvisiacich s ich
pobytom v Slovenskej republike.(obdobie
konania: máj – december 2016).
Za mimoriadne úspešné zvádnutie funkcie
styčného dôstojníka zaslala veľvyslankyňa
Českej republiky, pani Lívia Klausová, fakulte
a študentovi osobitné písomné poďakovanie,
v ktorom vyzdvihla jeho prínos pre úspešný
priebeh bilaterálnych stretnutí.
- Zúčastnil sa a predniesol príspevok na IX.
ročníku konferencie Dobrá prax – naša inšpirácia
(Komunita ako priestor pre život), ktorú
zorganizoval Trnavský samosprávny kraj
a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity.
- Bol koordinátorom projektu podporovaného
z Participatívneho rozpočtu pre mesto Trnava
2017 zameraného na využitie času pre deti so
zdravotným postihnutím.
- Zúčastnil sa na konferencii Nové prístupy
v riadení a vedení ľudí, konanej v dňoch 24.25.septembra 2016 vo Varšave.
- Vykonal odbornú stáž v kancelárii
europoslankyne Žitňanskej, v rámci ktorej sa
venoval problematike práv ľudí so zdravotným
postihnutím.
2. miesto v súťaži Moot Court z práva Evropské
unie, ktorú organizovala Česká společnost pro
evropské a srovnávací právo dňa 2. decembra
2016 v Prahe a za vykonanie stáže na
Najvyššom súde SR v dňoch 16. 8. 2016 – 2. 9.
2016 a stáže na MS SR v období február – apríl
2016
2. miesto v národnom kole súťaže študentov
právnických fakúlt Simulované rozhodcovské
konanie 2016, ktoré sa konalo dňa 30. 6. 2016
5. miesto na Univerzitných majstrovstvách sveta
v športovej streľbe, ktoré sa konali v dňoch 14. –
18. 6. 2016 v poľskom Bydgoszczi, 10. miesto vo
Svetovom pohári v športovej streľbe, ktorý sa
konal v azerbajdžanskom Baku v dňom 20. – 29.
júna 2016.

1

Hasáková Mária Alena, 2. ročník DŠBc.

Bc. Adamička Martin, 1. ročník DŠMgr.
Bc. Piešťanský Martin, 1. ročník DŠMgr.
Bc. Uhelský Michal, 1. ročník DŠMgr.
Balanda Daniel, 3. ročník DŠBc.
Bebjak Andrej, 3. ročník DŠBc.
Grušovský Lukáš,. 3. ročník DŠBc.
Drgáň Tomáš, 3. ročník DŠBc.
Hanko Jaroslav,. 3. ročník DŠBc.
Valluš Samuel, 3. ročník DŠBc.
Ďurkechová Barbora, 3. ročník DŠBc.
Fóková Barbora, 3. ročník DŠBc.
Gajdošová Denisa3. ročník DŠBc.
Gergelová Adela3. ročník DŠBc.
Giebelová Klaudia3. ročník DŠBc.
Žuffová Lenka3. ročník DŠBc.
Chammout Dominik, 1. ročník DŠBc.
Piecka Radoslav, 1. ročník DŠBc.
Považan Marek, 1. ročník DŠBc.
Stranovský Marko, 1. ročník DŠBc.

Trokšiarová Ivana, 2. ročník DŠBc.

V rámci študijného pobytu na Univerzite M. F.
Dostojevského v Omsku sa zúčastnila na VI.
ročníku medzinárodnej študentskej súťaže
Omský medzinárodný model OSN 2016, ktorá sa
konala dňa 9. novembra 2016.
3. miesto na celoslovenskom finále súťaže
Simulovaný trestný proces, ktoré sa konalo na
Právnickej fakulte Trnavskej univerziy v Trnave
dňa 21. marca 2017

1. miesto v mužskom futbalovom turnaji, ktorý sa
konal v rámci Športových dní Trnavskej
univerzity v Trnave dňa 24. novembra 2016

3. miesto vo volejbalovom turnaji, ktorý sa konal
v rámci Športových dní Trnavskej univerzity
v Trnave dňa 24. novembra 2016
1. miesto vo fakultnom kole súťaže Rímskoprávny mootcourt, ktoré sa konalo dňa 5. apríla
2017 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave
1. miesto vo fakultnom kole súťaže Právnický
debatný turnaj, ktoré sa konalo dňa 11. 4. 2017
na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity
v Trnave a 2. miesto v medzifakultnom finále
tejto súťaže, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 4.
2017 na Právnickej fakulte Masarykovej
univerzity v Brne

Bc. Čelár Maroš, 1. ročník DŠMgr.

2. miesto vo fakultnom kole súťaže Právnický
debatný turnaj, ktoré sa konalo dňa 11. 4. 2017
na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity
v Trnave

Bc. Fabian Dominik, 2. ročník DŠMgr.
Bc. Faragó Filip, 2. ročník DŠMgr.
Bc. Lukáčiková Petra, 2. ročník DŠMgr.
Bc. Majerová Ivana, 1. DŠMgr.

1. miesto na X. vedeckej študentskej konferencii,
ktorá sa konala dňa 6. marca 2017 na Právnickej
fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Gazdík Ľubomír, 2. ročník DŠBc.
Bc. Marček Juraj, 2. ročník DŠMgr.
Bc. Mészáros Marián, 2. ročník DŠMgr.
Močková Katarína, 3. ročník DŠBc.
Bc. Vráblová Lenka, 2. ročník DŠMgr.

2. miesto na X. vedeckej študentskej konferencii,
ktorá sa konala dňa 6. marca 2017 na Právnickej
fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Bc. Adamička Martin, 2. ročník DŠMgr.
Bc. Majerčík Marek, 2. ročník DŠMgr.
Trokšiarová Ivana, 2. ročník DŠBc.

3. miesto na X. vedeckej študentskej konferencii,
ktorá sa konala dňa 6. marca 2017 na Právnickej
fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Fabian Filip, 3. ročník DŠBc.
Močková Katarín, 3. ročník DŠBc.

Zúčastnili sa na medzinárodnej súťaži ELSA
Maynooth International Negotiation Competition
2017, ktorá sa konala v dňoch 10.-13. marca
2017 na National Maynooth Universityv Írsku.

Bc.Kloudová Nikola

Získala ocenenie za vynikajúcu diplomovú prácu
na tému:Menšinoví akcionári a ich ochrana.

Bc. Lencsesová Michaela

Získala ocenenie za vynikajúcu diplomovú prácu
na tému: Zmeny zmluvných strán.
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Bc. Lukáčiková Petra

Získala ocenenie za vynikajúcu diplomovú prácu
na tému: Vývojové tendencie civilného procesu
v Slovenskej republike po rekodifikácii.

Bc. Magát Lukáš

Získal ocenenie za vynikajúcu diplomovú prácu
na tému: Trestné činy terorizmu a boj proti nim.

Bc. Mészáros Marián

Získal ocenenie za vynikajúcu diplomovú prácu
na tému: Aplikácia medzinárodného práva
súkromného v rozhodovacej praxi slovenských
súdov.

Bc. Mičková Veronika

Získala ocenenie za vynikajúcu diplomovú prácu
na tému: Postavenie veriteľa a dlžníka.

Bc. Mihálik Martin
Bc. Minďášová Nina, 2. ročník DŠMgr.

Získal ocenenie za vynikajúcu diplomovú prácu
na tému: Východiská a vzťahy židovského
a islamského práva.
Získala ocenenie za vynikajúcu diplomovú prácu
na tému: Duševná porucha a jej trestnoprávna
súvislosť.

Bc. Sládek Jakub

Získal ocenenie za vynikajúcu diplomovú prácu
na tému: Zásada pacta sunt servanda a právo na
splnenie.

Bc. Šťastná Rebeka

Získala ocenenie za vynikajúcu diplomovú prácu
na tému: Sociálna funkcia súkromného práva.

Bc. Štefaničová Nikoleta

Získala ocenenie za vynikajúcu diplomovú prácu
na tému: Kriminologické a trestnoprávne aspekty
trestnej činnosti mládeže.

Bc. Štefunková Tatiana

Získala ocenenie za vynikajúcu diplomovú prácu
na tému: Zákonné vecné bremená a ius
disponendi v slovenskom práve.

Bc. Vráblová Lenka

Získala ocenenie za vynikajúcu diplomovú prácu
na tému: Sexuálne trestné činy páchané na
mužoch.

Döményová Daniela

Získala ocenenie za vynikajúcu bakalársku prácu
na tému: Doktrína materiálneho jadra
v rozhodovacej činnosti ústavných súdov.

Fabian Filip

Získal ocenenie za vynikajúcu bakalársku prácu
na tému: Implicitné právomoci Bezpečnostnej
rady OSN.

Močková Katarína

Získala ocenenie za vynikajúcu bakalársku prácu
na tému: Medzinárodnoprávne aspekty námornej
základne Guantánamo.

Šubová Štefánia

Získala ocenenie za vynikajúcu bakalársku prácu
na tému: Judikatúra Výboru pre odstránenie
diskriminácie žien.

Zajacová Jaroslava

Získala ocenenie za vynikajúcu bakalársku prácu
na tému: Maloletí utečenci tretích štátov bez
sprievodu a ich ochrana.
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Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Zoznam študentov, ktorí dosiahli v akademickom roku
2015/2016
umiestnenie na študentskej vedeckej konferencii, na simulovanom rozhodcovskom
konaní, ocenenie za vynikajúce spracovanie záverečnej práce, úspechy v športe, umení
alebo v inej oblasti aktivít mimo štúdia
Ivana Majerová, 3. roč. DŠBc.

1. miesto na IX. vedeckej študentskej konferencii
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty,
konanej dňa 15. 3. 2016 - téma práce: "Ochrana
klímy v medzinárodnom práve a jej súčasná
podoba v duchu záverov parížskej Konferencie
OSN o klimatických zmenách v roku 2015“ –
Sekcia: Medzinárodné právo

Bc. Sebastián Petic, 2. roč. DŠMgr.

1. miesto na IX. vedeckej študentskej konferencii
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty,
konanej dňa 15. 3. 2016 - téma práce: "Záložné
právo na obchodný podiel“ – Sekcia: Občianske,
obchodné a pracovné právo
Za mimoriadne aktívnu prácu vo funkcii redaktora
fakultného časopisu Corpus Delicti
1. miesto na IX. vedeckej študentskej konferencii
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty,
konanej dňa 15. 3. 2016 - téma práce: "Analýza
práva na osobnú slobodu na vybranom trestnom
prípade“ – Sekcia: Správne právo, trestné právo
a kriminológia

Bc. Dominika Kučerová, 2. roč. DŠMgr.

Bc. Katarína Kuklová, 2. roč. DŠMgr.

1. miesto na IX. vedeckej študentskej konferencii
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty,
konanej dňa 15. 3. 2016 - téma práce: "Čo sa
pokazilo pri kreácii sudcov Ústavného súdu SR“
– Sekcia: Teória práva, ústavné a rímske právo

Bc. Marek Majerčík, 1. roč. DŠMgr.

2. miesto na IX. vedeckej študentskej konferencii
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty,
konanej dňa 15. 3. 2016 - téma práce: "Zánik
členstva v EÚ: Právna realita?“ – Sekcia:
Medzinárodné právo

Bc. Petra Lukáčiková, 1. roč. DŠMgr.

2. miesto na IX. vedeckej študentskej konferencii
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty,
konanej dňa 15. 3. 2016 - téma práce: "Sudca
ako zákonodarca? Vyjadrenie princípu denegatio
iustitiae v rekodifikovanom civilnom procese“ –
Sekcia: Občianske, obchodné a pracovné právo
2. miesto na IX. vedeckej študentskej konferencii
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty,
konanej dňa 15. 3. 2016 - téma práce:
"Postavenie poškodeného v nemeckom trestnom
práve – vzor pre slovenského zákonodarcu?“ –
Sekcia: Správne právo, trestné právo
a kriminológia,
Za 3. miesto v celouniverzitnej fotografickej
súťaži
2. miesto na IX. vedeckej študentskej konferencii
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty,
konanej dňa 15. 3. 2016 - téma práce: "O
slobodnom psíčkovi a zodpovednej mačičke
(alebo pár postrehov k otázke priznania právnej
subjektivity zvieratám)“ – Sekcia: Teória práva,
ústavné a rímske právo

Bc. Barbora Rafajdusová, 2. roč. DŠMgr.

Bc. Monika Martišková, 2. roč. DŠMgr. a Bc.
Dominik Fabian, 1. roč. DŠMgr.
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Oliver Seifert, 3. roč. DŠBc.

Bc. Marián Mészáros, 1. roč. DŠMgr.

Bc. Filip Faragó, 1. roč. DŠMgr.

Bc. Michaela Vieriková, 1. roč. DŠMgr.

Bc. Michaela Vieriková, 1. roč. DŠMgr.
Bc. Mária Mikulašková, 1. roč. DŠMgr.
Michal Slamka, 3. roč. DŠBc.

Katarína Lörinczová, 3. roč. DŠBc.
Dominika Naďová, 3. roč. DŠBc.
Dominika Uhlíková, 3. roč. DŠBc.
Daniela Macášková, 3. roč. DŠBc.
Lucia Ladecká, 3. roč. DŠBc.
Rebeka Košarišťanová, 3. roč. DŠBc.
Martin Špacír, 3. roč. DŠBc.
Marek Kocúrek, 3. roč. DŠBc.

3. miesto na IX. vedeckej študentskej konferencii
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty,
konanej dňa 15. 3. 2016 - téma práce:
"Medzinárodnoprávne aspekty neuznania štátov“
– Sekcia: Medzinárodné právo
3. miesto na IX. vedeckej študentskej konferencii
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty,
konanej dňa 15. 3. 2016 - téma práce:
"Doručovanie podľa nového Civilného sporového
poriadku“ – Sekcia: Občianske, obchodné a
pracovné právo
3. miesto na IX. vedeckej študentskej konferencii
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty,
konanej dňa 15. 3. 2016 - téma práce: "Zákaz
donucovania k sebaobvineniu“ – Sekcia: Správne
právo, trestné právo a kriminológia
3. miesto na IX. vedeckej študentskej konferencii
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty,
konanej dňa 15. 3. 2016 - téma práce: "O
„mimoriadnej“ výstavbe diaľníc – vlastnícke právo
erga omnes alebo svätenie prostriedkov
účelom?“ – Sekcia: Teória práva, ústavné
a rímske právo,
Za 1. miesto vo fakultnom kole súťaže
Simulované rozhodcovské konanie 2016, ktoré
sa konalo dňa 12. 5. 2016
Za 1. miesto vo fakultnom kole súťaže
Simulované rozhodcovské konanie 2016, ktoré
sa konalo dňa 12. 5. 2016
za tretie miesto na Majstrovstvách sveta 2015 v
športovej streľbe v kategórii družstiev juniorov,
ktoré sa konali v dňoch 9. – 18. 9. 2015
v talianskom meste Lonato
- za tretie miesto na Majstrovstvách Európy 2015
v športovej streľbe v kategórii družstiev juniorov,
ktoré sa konali v dňoch 18. 7. – 1. 8. 2015
v slovinskom meste Maribor
- za prvé miesto na Majstrovstvách Slovenskej
republiky 2015 v kategórii juniorov
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu
bakalársku prácu. Téma práce: Demokracia
v klasických Aténach
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu
bakalársku prácu. Téma práce: Chápanie
právneho štátu v Indii
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu
bakalársku prácu. Téma práce: Demokracia
a vnútorné usporiadanie združenia
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu
bakalársku prácu. Téma práce: Právo slobodne
sa združovať v rozhodovacej praxi súdov
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu
bakalársku prácu. Téma práce: Interpretácia
a aplikácia prameňov ústavného práva
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu
bakalársku prácu. Téma práce: Pracovné
a sociálne zákonodarstvo obdobia socializmu
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu
bakalársku prácu. Téma práce: Ideologické a
právne aspekty ústavy I. Slovenskej republiky
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu
bakalársku prácu. Téma práce: Konfesné
zákonodarstvo obdobia kultúrneho boja v
Nemecku
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Bc. Dominika Kardošová, 2. roč. DŠMgr.
Bc. Denis Lenčéš, 2. roč. DŠMgr.
Bc. Tomáš Budinský, 2. roč. DŠMgr.
Bc. Soňa Staňová, 2. roč. DŠMgr.
Matej Andrejkovič, 1. roč. DŠBc.
Dominik Fabian, 1. roč. DŠMgr.
Jakub Hanesch, 1. roč. DŠBc.
Lukáš Hradiský, 1. roč. DŠBc.
Patrícia Ignácová, 1. roč. DŠMgr.
Monika Jamrichová, 1. roč. DŠMgr.
Natália Jančovičová, 1. roč. DŠMgr.
Veronika Jankovičová, 1. roč. DŠMgr.
Martina Jobbová, 1. roč. DŠMgr.
Natália Juríková, 1. roč. DŠMgr.
Filip Jurovatý, 1. roč. DŠMgr.
Barbora Kollárová, 1. roč. DŠMgr.
Michaela Košíková, 1. roč. DŠMgr.
Petra Lukáčiková, 1. roč. DŠMgr.
Erik Macek, 1. roč. DŠMgr.
Alan Majtán, 1. roč. DŠMgr.
Ivana Majtániková, 1. roč. DŠMgr.
Miroslav Maťaš, 1. roč. DŠMgr.
Peter Mihálka, 1. roč. DŠMgr.
Mária Mikulašková, 1. roč. DŠMgr,
Tomáš Nadzam, 1. roč. DŠMgr.
Mojmír Štefanec, 1. roč. DŠBc.
Maroš Štrbáň, 1. roč. DŠBc.
Lukáš Šutý, 1. roč. DŠBc.
Pavol Švelka, 1. roč. DŠBc.
Martin Tomko, 1. roč. DŠBc.
Ľubomír Toráč, 1. roč. DŠBc.

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu
diplomovú prácu. Téma práce: Autonómia vôle
a zákaz diskriminácie v zmluvyných vzťahoch
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu
diplomovú prácu. Téma práce: Záväzkové vzťahy
v medzinárodnom obchode
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu
diplomovú prácu: Téma práce: Voľba práva
v medzinárodnom práve súkromnom
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu
diplomovú prácu: Téma práce: Zmluva o tichom
spoločenstve
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
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Dagmara Tóthová, 1. roč. DŠBc.
Ivana Trokšiarová, 1. roč. DŠBc.

Lucia Váryová, 1. roč. DŠMgr.
Michaela Vieriková, 1. roč. DŠMgr.
Lenka Vrábľová, 1. roč. DŠMgr.

Erik Zliechovský, 1. roč. DŠBc.
Šimon Žiak, 1. roč. DŠBc.
Katarína Galajdová, 1. roč. DŠMgr.
Michal Uhelský, 3. roč. DŠBc.
Marek Noga, 1. roč. DŠMgr.
Ivan Janiš, 2. roč. DŠMgr.
Katarína Močková, 2. roč. DŠBc.
Barbora Medveďová, 2. roč. DŠBc.
Juraj Valentovič, 1. roč. DŠBc.
Frederik Šiška, 1. roč. DŠBc.
Erik Zliechovský, 1. roč. DŠBc.
Ľuboš Gazdík, 1. roč. DŠBc.
Bc. Petra Lukáčiková, 1. roč. DŠMgr.
Bc. Juraj Marček, 1. roč. DŠMgr.

Bc. Marián Mészáros, 1. roč. DŠMgr.

Zuzana Podstrelená, 1. roč. DŠMgr.

hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu,
Za zorganizovanie stáže študentov stredných
škôl na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity
v Trnave, ktorá sa konala dňa 12. mája 2016 pod
názvom Cesta do hlbín štúdia práva.
Za 2. miesto vo fakultnom kole súťaže Rímsky
simulovaný súdny spor 2016
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
za aktívne pôsobenie vo výkonnej rade
organizácie ELSA vo funkcii viceprezidentky pre
semináre a konferencie
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého
hradu
Za pôsobenie vo funkcii styčného dôstojníka na
MZV a EZ SR počas predsedania SR v Rade
Európskej únie
Za pôsobenie vo funkcii styčného dôstojníka na
MZV a EZ SR počas predsedania SR v Rade
Európskej únie
Za pôsobenie vo funkcii styčného dôstojníka na
MZV a EZ SR počas predsedania SR v Rade
Európskej únie
Za pôsobenie vo funkcii styčného dôstojníka na
MZV a EZ SR počas predsedania SR v Rade
Európskej únie
Za pôsobenie vo funkcii styčného dôstojníka na
MZV a EZ SR počas predsedania SR v Rade
Európskej únie
Za pôsobenie vo funkcii styčného dôstojníka na
MZV a EZ SR počas predsedania SR v Rade
Európskej únie
Za 1. miesto vo fakultnom kole súťaže Rímsky
simulovaný súdny spor 2016
Za 1. miesto vo fakultnom kole súťaže Rímsky
simulovaný súdny spor 2016
Za 1. miesto vo fakultnom kole súťaže Rímsky
simulovaný súdny spor 2016
Za 2. miesto vo fakultnom kole súťaže Rímsky
simulovaný súdny spor 2016
Za 2. miesto vo fakultnom kole súťaže
Simulované rozhodcovské konanie 2016 a za
účasť na celoslovenskom finále tejto súťaže
Za 2. miesto vo fakultnom kole súťaže
Simulované rozhodcovské konanie 2016, za
účasť na celoslovenskom finále tejto súťaže, za
účasť na medzinárodnom simulovanom súdnom
spore z azylového práva
Za 2. miesto vo fakultnom kole súťaže
Simulované rozhodcovské konanie 2016, za
účasť na celoslovenskom finále tejto súťaže, za
účasť na medzinárodnom simulovanom súdnom
spore z azylového práva
Za účasť na medzinárodnom simulovanom
súdnom spore z azylového práva
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Katarína Galajdová, 1. roč. DŠMgr.
Bc. Petra Lukáčiková, 1. roč. DŠMgr.

Mário Šimončík, 2. roč. DŠBc.

Peter Gombala, 2. roč. DŠBc.

Bc. Marián Mészáros, 1. roč. DŠMgr.

Bc. Juraj Marček, 1. roč. DŠMgr.

Bc. Monika Martišková, 2. roč. DŠMgr.

Bc.Pavlína Čapkovičová, 1. roč. DŠMgr.

Bc. Korina Hirjaková, 1. roč. DŠMgr.

Bc. Matej Oslacký, 1. roč. DŠMgr.

Bc. Katarína Kuklová, 2. roč. DŠMgr.

Bc. Dominik Fabian, 1. roč. DŠMgr.

Za účasť na medzinárodnom simulovanom
súdnom spore z azylového práva
-za 1. miesto vo fakultnom kole súťaže
Simulovaný trestný proces 2015, ktoré sa konalo
dňa 24. novembra 2015 na Právnickej fakulte
Trnavskej univerzity v Trnave
- za aktívnu účasť na Legal Workshop on Law of
Obligations, konanom na Právnickej fakulte
Trnavskej univerzity v Trnave dňa 15.10.2015
- za aktívnu účasť na Legal Workshop na tému
Corporate Governance, ktorý sa konal dňa
20.4.2015 v Bratislave
- za aktívny prístup pri organizovaní viacerých
odborných prednášok a diskusií, ktoré sa konali
na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity
v Trnave ako aj pri organizovaní futbalového
turnaja o pohár dekanky fakulty, za pôsobenie vo
výkonnej rade organizácie ELSA vo funkcii
tajomníčky
za účasť v odbornej súťaži „Omský
medzinárodný model OSN“, ktorá sa konala
v dňoch 28. – 30. októbra 2015 na Univerzite F.
M. Dostojevského v Omsku a za reprezentáciu
fakulty na transsibírskom maratóne
aktívnu účasť na Jesennej škole práva na tému:
"Človek v európskej právnej kultúre", ktorú
zorganizoval na medzinárodnej úrovni Ústav
štátu a práva SAV v dňoch 13. - 21. novembra
2015 a za aktívnu účasť na organizovaní
odborných prednášok a diskusií na pôde fakulty
- za prvé miesto vo fakultnom kole súťaže
Simulovaný trestný proces 2015, ktoré sa konalo
dňa 24. novembra 2015 na Právnickej fakulte
Trnavskej univerzity v Trnave
- za prvé miesto vo fakultnom kole súťaže
Simulovaný trestný proces 2015, ktoré sa konalo
dňa 24. novembra 2015 na Právnickej fakulte
Trnavskej univerzity v Trnave
za aktívnu účasť na jesennej škole práva na
tému "Človek v európskej právnej kultúre", ktorú
zorganizoval Ústav štátu a práva SAV na
medzinárodnej úrovni v dňoch 13. - 21.
novembra 2015 a za viacročnú prácu
šéfredaktorky časopisu Corpus Delicti
za aktívnu účasť na Jesennej škole práva na
tému: "Človek v európskej právnej kultúre", ktorú
zorganizoval Ústav štátu a práva SAV na
medzinárodnej úrovni v dňoch 13. - 21.
novembra 2015
za aktívnu účasť na Jesennej škole práva na
tému: "Človek v európskej právnej kultúre", ktorrú
zorganizoval Ústav štátu a práva SAV na
medzinárodnej úrovni v dňoch 13. - 21.
novembra 2015
za aktívnu účasť na Jesennej škole práva na
tému: "Človek v európskej právnej kultúre", ktorrú
zorganizoval Ústav štátu a práva SAV na
medzinárodnej úrovni v dňoch 13. - 21.
novembra 2015
za aktívnu účasť na Jesennej škole práva na
tému: "Človek v európskej právnej kultúre", ktorrú
zorganizoval Ústav štátu a práva SAV na
medzinárodnej úrovni v dňoch 13. - 21.
novembra 2015
za aktívnu účasť na Jesennej škole práva na
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Bc. Filip Jurovatý, 1. roč. DŠMgr.

Milan Javorek, 2. roč. DŠBc.

Andrej Kováč, 2. roč. DŠMgr.

Samuel Valluš, 2. roč. DŠBc.
Andrej Bebjak, 2. roč. DŠBc.
Jaroslav Hanko, 2. roč. DŠBc.
Róbert Ujčík, 2. roč. DŠBc.
Dávid Molnár, 2. roč. DŠBc.
Bc. Frederik Ravas, 2. roč. DŠMgr.
Matej Andrejkovič, 1. roč. DŠBc.
Dominika Neupauerová, 2. roč. DŠBc.

Katarína Močková, 2. roč. DŠBc.

Petra Medňanská, 2. roč. DŠBc.

Bc. Karolína Kabátová

tému: "Človek v európskej právnej kultúre", ktorrú
zorganizoval Ústav štátu a práva SAV na
medzinárodnej úrovni v dňoch 13. - 21.
novembra 2015
za druhé miesto vo futbalovom turnaji o pohár
dekanky Právnickej fakulty, za viacročnú prácu
redaktora časopisu Corpus Delicti a za aktívnu
činnosť člena organizácie ELSA vo funkcii
riaditeľa pre marketing
za druhé miesto vo futbalovom turnaji o pohár
dekanky Právnickej fakulty, za zorganizovanie
Športových dní Trnavskej univerzity v Trnave
2015 a za spoluprácu pri organizovaní odborných
prednášok a diskusií na pôde fakulty
za druhé miesto vo futbalovom turnaji o pohár
dekanky Právnickej fakulty, za zorganizovanie
konferencie na tému: Povinné očkovanie, prečo
áno a prečo nie na pôde Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá sa konala
dňa 12. novembra 2015
za druhé miesto vo futbalovom turnaji o pohár
dekanky Právnickej fakulty
za druhé miesto vo futbalovom turnaji o pohár
dekanky Právnickej fakulty
za druhé miesto vo futbalovom turnaji o pohár
dekanky Právnickej fakulty
za tretie miesto vo futbalovom turnaji o pohár
dekanky Právnickej fakulty
za tretie miesto vo futbalovom turnaji o pohár
dekanky Právnickej fakulty
za tretie miesto vo futbalovom turnaji o pohár
dekanky Právnickej fakulty
za tretie miesto vo futbalovom turnaji o pohár
dekanky Právnickej fakulty
za aktívny prístup pri organizovaní viacerých
odborných prednášok a diskusií, ktoré sa konali
na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity
v Trnave ako aj pri organizovaní futbalového
turnaja o pohár dekanky fakulty
za aktívny prístup pri organizovaní viacerých
odborných prednášok a diskusií na pôde fakulty
ako aj pri organizovaní futbalového turnaja
o pohár dekanky
za aktívny prístup pri organizovaní viacerých
odborných prednášok a diskusií na pôde fakulty
ako aj pri organizovaní futbalového turnaja
o pohár dekanky
Za aktívny výkon činností v rámci Rady pre
kvalitu, za aktívny prístup pri spracovaní
samohodnotiacej správy podľa modelu CAF

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Zoznam študentov, ktorí dosiahli v akademickom roku
2014/2015
umiestnenie na študentskej vedeckej konferencii, na simulovanom rozhodcovskom
konaní, ocenenie za vynikajúce spracovanie záverečnej práce, úspechy v športe, umení
alebo v inej oblasti aktivít mimo štúdia
Meno, priezvisko

Oblasť, v ktorej študent dosiahol úspech
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Lenka Vráblová, 1. roč. DŠMgr.
Bc. Renáta Králiková, 1. roč. DŠMgr.
Bc. Ľuboš Feledík, 1. roč. DŠMgr.
Bc. Norbert Halas, 1. roč. DŠMgr.
Katarína Močková, 1. roč. DŠBc.
Petra Medňanská, 1. roč. DŠBc.
Dominika Neupauerová, 1. roč. DŠBc.
Bc. Michaela Vavrdová, 2. roč. DŠMgr.

Michal Autrata, 3. roč. DŠBc.
Dominik Fabian, 3. roč. DŠBc.
Filip Jurovatý, 3. roč. DŠBc.
Michaela Lencsesová, 3. roč. DŠBc.
Ivan Lomaka, 3. roč. DŠBc.
Marek Majerčík, 3. roč. DŠBc.
Juraj Marček, 3. roč. DŠBc.
Marián Mészáros, 3. roč. DŠBc.
Roman Oršula, 3. roč. DŠBc.
Zuzana Podstrelená, 3. roč. DŠBc.
Lenka Vráblová, 3. roč. DŠBc.
Bc. Martin Hýll, 2. roč. DŠMgr.
Bc. Peter Blaho, 2. roč. DŠMgr.

Bc. Silvia Zemánková, 2. roč. DŠMgr.
Andrej Gáfrik, 2. roč. DŠBc.
Barbora Rafajdusová, 3. roč. DŠBc.

Za úspešné absolvovanie Letnej školy medzinárodného
práva, konanej v dňoch 6. -10. júla 2015 na Univerzite
Komenského v Bratislave
Za 2. miesto v celoslovenskom finále súťaže Simulovaný
trestný proces 2015, ktorý sa konal dňa 8. apríla 2015 na
Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
Za 2. miesto v celoslovenskom finále súťaže Simulovaný
trestný proces 2015, ktorý sa konal dňa 8. apríla 2015 na
Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
Za 2. miesto v celoslovenskom finále súťaže Simulovaný
trestný proces 2015, ktorý sa konal dňa 8. apríla 2015 na
Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
Za 1. miesto vo fakultnom kole súťaže Rímsky súdny spor
2015
Za 1. miesto vo fakultnom kole súťaže Rímsky súdny spor
2015
Za 1. miesto vo fakultnom kole súťaže Rímsky súdny spor
2015
Za víťazstvo v medzinárodnej súťaži „Удивительное рядом“,
na ktorej sa zúčastnila v rámci študijného pobytu na
Univerzite v Omsku. Súťaž sa konala dňa 16.mája 2015
a bola vysielaná ruskou televíziou
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu.
Téma práce: Zásada aut dedere aut judicare
v medzinárodnom
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu.
Téma práce: Test proporcionality v judikatúre Ústavného
súdu Slovenskej republiky
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu.
Téma práce: Právny charakter a dôsledky Trianonskej
mierovej zmluvy zo 4. júna 1920
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu.
Téma práce: Analógia v správnom práve
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu.
Téma práce: Autonómia Slovenskej krajiny a autonómia
Podkarpatskej Rusi – politické a právne aspekty
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu.
Téma práce: Právna úprava a fungovanie menovej únie v EÚ
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu.
Téma práce: Doktrína unikátneho zariadenia a jej využitie
v súťažnom práve EÚ
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu.
Téma práce: Teórie spravodlivej vojny
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu.
Téma práce: Konanie o porušení zmluvy
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu.
Téma práce: Zvrchovaný rád maltézskych rytierov ako
subjekt medzinárodného práva sui generis
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu.
Téma práce: Ozbrojená ochrana základných ľudských práv
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Druhy náhradnej starostlivosti
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Všeobecná časť záväzkového práva v novom
českom OZ ako zdroj inšpirácie pre slovenské občianske
právo?
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Zánik nájmu bytu
Výherca súťaže o vytvorenie najlepšieho propagačného
videoklipu na tému: Prečo ísť študovať na Právnickú fakultu
Trnavskej univerzity?
Tretie miesto vo fotografickej súťaži LET (O), ktorú vyhlásila
redacia časopisu Universitas Tyrnaviensis

10

Bc. Katarína Kuklová, 1. roč. DŠMgr.

Bc. Denisa Hamranová, 2. roč. DŠMgr.

Bc. Sebastián Petic, 1. roč. DŠMgr.

Petra Lukáčiková, 3. roč. DŠBc.

Bc. Jozef Greguš, 2. roč. DŠMgr.

Bc. Jozef Greguš, 2. roč. DŠMgr.

Bc. Veronika Bedejová, 1. roč. DŠMgr.

Bc. Monika Martišková, 1. roč. DŠMgr.

Bc. Jakub Hošo, 2. roč. DŠMgr.
Bc. Jakub Cvejkuš, 2. roč. DŠMgr.
Bc. Jozef Greguš, 2. roč. DŠMgr.
Bc. Richard Sanák, 2. roč. DŠMgr.
Bc. Daniela Hlobiková, 2. roč. DŠMgr.
Bc. Adam Keseg, 1. roč. DŠMgr.

1. miesto na Ôsmej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 16. 3.
2015 - téma práce: "Právomoc prezidenta SR menovať
sudcov Ústvného súdu SR vo svetle uznesenia Ústavného
súdu SR PL. ÚS 4/2012" – Sekcia: Ústavné právo a právne
dejiny
1. miesto na Ôsmej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 16. 3.
2015 - téma práce: "Restoratívna justícia v teoretických
a aplikačných súvislostiach" – Sekcia: Trestné právo
a správne právo
1. miesto na Ôsmej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 16. 3.
2015 - téma práce: "Zákon o nadobúdaní vlastníctva
poľnohospodárskeho pozemku – legislatívna perla roka?" –
Sekcia: Občianske právo
2. miesto na Ôsmej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 16. 3.
2015 - téma práce: "Na slovo k vybraným inštitútom
ústavného systému prvej Československej republiky" –
Sekcia: Ústavné právo a právna história
2. miesto na Ôsmej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 16. 3.
2015 - téma práce: "Povinnosti účastníkov cestnej premávky
na železničnom priecestí“ – Sekcia: Trestné a správne právo
2. miesto na Ôsmej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 16. 3.
2015 - téma práce: "Práva cestujúcích v železničnej doprave“
– Sekcia: Občianske právo
3. miesto na Ôsmej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 16. 3.
2015 - téma práce: "Pacient ako spotrebiteľ“ – Sekcia:
Občianske právo
1. miesto v celoslovenskej novinárskej súťaži Štúrovo pero
2015 v kategórii Novinárske príspevky vysokoškolákov za
recenzované odborné články: Stratila Slovenská republika
suverenitu vstupom do Európskej únie?, Slovenské rádiá,
slovenská hudba?! a Precedens verzus judikát, ktoré boli
publikované v časopise Corpus Delicti.
Aktívna účasť na stáži na Veľvyslanectve Slovenskej
republiky v Aténach v období od 1. 9. 2014 do 1. 10. 2014
Za účasť vo finálovom kole súťaže „Moot Court Competition
z občanského práva“, ktoré sa konalo dňa 25. novembra
2014 na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe
Za účasť vo finálovom kole súťaže „Moot Court Competition
z občanského práva“, ktoré sa konalo dňa 25. novembra
2014 na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe
Za účasť na letnej škole European Intellectual Property and
Information Techology Law, ktorá sa konala v dňoch 31.8.6.9.2014 v rakúskom Reichenau
Za účasť na letnej škole European Intellectual Property and
Information Techology Law, ktorá sa konala v dňoch 31.8.6.9.2014 v rakúskom Reichenau
Za šírenie dobrého mena fakulty a univerzity pravidelným
prispievaním do časopisu Universitas Tyrnaviensis a za
jeho prácu v redakčnej rade tohto časopisu

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Zoznam študentov, ktorí dosiahli v akademickom roku
2013/2014
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umiestnenie na študentskej vedeckej konferencii, na simulovanom rozhodcovskom
konaní, ocenenie za vynikajúce spracovanie záverečnej práce, úspechy v športe, umení
alebo v inej oblasti aktivít mimo štúdia
Meno, priezvisko

Oblasť, v ktorej študent dosiahol úspech

Michal Slamka, 2. roč. DŠBc.

Za vynikajúce výsledky v športovej streľbe dosiahnuté v roku
2014. Na majstrovstvách Európy, ktoré sa konali v dňoch 16.27.6.2014 v Maďarsku obsadil štvrté miesto v súťaži
jednotlivcov
a druhé
miesto
v súťaži
družstiev.Na
majstrovstvách sveta, ktoré sa konali v dňoch 6.-20.9.2014 v
Španielsku obsadil osemnáste miesto v súťaži jednotlivcov
a piate miesto v súťaži družstiev.
Za účasť na medzinárodnej konferencii Visegrad School of
Political Studies, ktorá sa konala v dňoch 23.6. – 27.6.2014
vo Varšave. Na tomto projekte reprezentovala Slovenskú
republiku.
Za účasť na letnej škole International Environment and
European Integration, ktorú organizovala Univerzita v Rijeke
v dňoch 30. 6. – 12. 7. 2014

Monika Rafajová, 3. roč. DŠBc.

Bc. Jakub Cvejkuš, 2. roč. DŠMgr.

Petra Lukáčiková, 2. roč. DŠBc.

Víťazka fakultného kola súťaže Rímsky simulovaný súdny
spor, ktoré sa konalo dňa 10. apríla 2014 na Právnickej
fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Dominika Kučerová, 3. roč. DŠBc.

Víťazka fakultného kola súťaže Rímsky simulovaný súdny
spor, ktoré sa konalo dňa 10. apríla 2014 na Právnickej
fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Bc. Jakub Hošo, 1. roč. DŠMgr.

Aktívna účasť na medzinárodnej súťaži Willem C. Vis
International Commercial Arbitration Moot 2013/2014, ktorá
sa konala v dňoch 11.-17. apríla 2014 vo Viedni. Bc. Jakub
Hošo sa jej zúčastnil ako člen tímu, ktorý zastupoval
Právnickú fakultu Univerzity v Salzburgu
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Medzinárodnoprávna legalita vybraných aktivít
tajných služieb pri ochrane národnej bezpečnosti. Americká
CIA a izraelský Mossad – katedra medzinárodného práva
a európskeho práva
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Výkon doživotného trestu odňatia slobody –
katedra trestného práva a kriminológie

Bc. Daniel Arbet, 2. roč. DŠMgr.

Bc. Michaela Dojčinovičová, 2. roč.
DŠMgr.
Bc. Pavol Jakubík, 2. roč. DŠMgr.

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Metodika vyšetrovania cestných dopravných
nehôd – katedra trestného práva a kriminológie

Bc. Lea Kostolná, 2. roč. DŠMgr.

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Trestné procesy po genocíde v Rwande –
katedra trestného práva a kriminológie

Bc. Veronika Luptáková, 2. roč.
DŠMgr.

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Ochrana dieťaťa a právna úprava zásahov štátu
do rodičovských práv – katedra občianskeho a obchodného
práva
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Právna úprava surogátneho materstva de lege
lata and de lege ferenda – katedra občianskeho
a obchodného práva
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Počítačová kriminalita v informačnej spoločnosti
– Ústav práva duševného vlastníctva

Bc. Božena Nenovská, 2. roč. DŠMgr.

Bc. Martin Samec, 2. roč. DŠMgr.

Bc. Eva Švabčíková, 2. roč. DŠMgr.

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Európske právo obchodných spoločností
- katedra občianskeho a obchodného práva
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Bc. Marek Tomášik, 2. roč. DŠMgr.

Bc. Tomáš Volek, 2. roč. DŠMgr.

RNDr. Bc. Alžbeta Benedikovičová,
PhD., 2. roč. EŠMgr.
Bc. Alena Krajčovičová, 2. roč. EŠMgr.

Bc. Zuzana Kliská, 2. roč. EŠMgr.

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Právomoc justičných orgánov členských štátov
EÚ v manželských veciach – katedra medzinárodného
a európskeho práva
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Ochrana spotrebiteľa pred neprijateľnými
podmienkami v spotrebiteľských zmluvách a nekalými
obchodnými praktikami – katedra občianskeho a obchodného
práva
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Štruktúra trestnoprávnej normy, jej výklad
a analógia – katedra trestného práva a kriminológie
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Občianskoprávna ochrana spotrebiteľa v
slovenskom práve de lege ferenda po transponovaní
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25.
októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a
dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho
parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a
Rady 97/7/ES – katedra občianskeho a obchodného práva
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Kúpna zmluva s cudzím prvkom – katedra
medzinárodného práva a európskeho práva

Barbora Gogolová, 3. roč. DŠBc.

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu.
Téma práce: Inštitút manželstva v islamskom a kanonickom
práve – katedra teórie práva

Dominika Kardošová, 3. roč. DŠBc.

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu.
Téma práce: Právo slobodne sa združovať – autonómia
spolkového života – katedra teórie práva

Katarína Mozolová, 3. roč. DŠBc.

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu.
Téma práce: Postavenie Charty základných práv EÚ v
systéme práva EÚ – katedra medzinárodného práva
a európskeho práva
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu.
Téma práce: Medzinárodnoprávna úprava sukcesie štátov –
katedra medzinárodného práva a európskeho práva

Tatiana Ondrašinová, 3. roč. DŠBc.

Marcela Vrabcová, 3. roč. DŠBc.

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu.
Téma práce: Zákaz diskriminácie na základe sexuálnej
orientácie v práve EÚ a
v judikatúre Súdneho dvora
EÚ – katedra medzinárodného práva a európskeho práva

Patrik Zolvík, 3. roč. DŠBc.

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu.
Téma práce: Zodpovednosť členského štátu za škodu
spôsobenú porušením práva EÚ – katedra medzinárodného
práva a európskeho práva

Radoslav Baran, 3. roč. EŠBc.

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu.
Téma práce: Politické a občianske práva občanov EÚ –
katedra medzinárodného práva a európskeho práva

Meno, priezvisko

Oblasť, v ktorej študent dosiahol úspech
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Petra Lukáčiková, 2. roč. DŠBc.

Mgr. Bc. Maroš Černák, 1. roč. DŠMgr.

Bc. Daniel Arbet, 2. roč. DŠMgr.

Bc. Martin Samec, 2. roč. DŠMgr.

Bc. Kristína Potomová, 2. roč. DŠMgr.

Michaela Pajtinková, 3. roč. DŠBc.

Bc. Veronika Sporová, 2. roč. DŠMgr.

Bc. Radka Kolkusová, 2. roč. DŠMgr.

Bc. Kristína Jurišová, 2. roč. DŠMgr.

Natália Kudlačíková, 2. roč. DŠBc.

Petra Lukáčiková, 2. roč. DŠBc.

1. miesto na Siedmej vedeckej konferencii študentov
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej
dňa 24. 3. 2014 - téma práce: "Právo na odpor" – Sekcia:
Ústavné právo a správne právo
1. miesto na Siedmej vedeckej konferencii študentov
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej
dňa 24. 3. 2014 – téma práce: „Probácia ako jeden
z nástrojov restoratívnej justície“ – Sekcia: Trestné právo
a kriminológia
1. miesto na Siedmej vedeckej konferencii študentov
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej
dňa 24. 3. 2014 – téma práce: „Vojna proti terorizmu
a politika cieleného zabíjania bezpilotnými lietadlami“ –
Sekcia: Medzinárodné a európske právo a medzinárodné
vzťahy
1. miesto na Siedmej vedeckej konferencii študentov
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej
dňa 24. 3. 2014 – téma práce: „Internetové pirátstvo“ –
Sekcia: Občianske právo, obchodné právo a pracovné právo
1. miesto na Siedmej vedeckej konferencii študentov
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej
dňa 24. 3. 2014 – téma práce: „Vybrané charakteristické
právne inštitúty anglického systému práva“ – Sekcia:
Historickoprávna a teórie práva
2. miesto na Siedmej vedeckej konferencii študentov
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej
dňa 24. 3. 2014 – téma práce: „Osobitosti správneho
konania podľa predpisov o azyle, informácie o krajine
pôvodu“ – Sekcia: Ústavné právo a správne právo
2. miesto na Siedmej vedeckej konferencii študentov
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej
dňa 24. 3. 2014 – téma práce: „Využitie analýzy DNA
v kriminalistike a jej budúcnosť“ – Sekcia: Trestné právo
a kriminológia
3. miesto na Siedmej vedeckej konferencii študentov
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej
dňa 24. 3. 2014 – téma práce: „Porušovanie práv
k ochranným známkam na internete“ – Sekcia: Občianske
právo, obchodné právo a pracovné právo
1. miesto v kreatívnej súťaži v písaní esejí v hlavnej
tematickej oblasti: „Šport a právo – Právo a šport“, ktorá
prebiehala v dňoch 1. 7. – 15. 9. 2013 a ktorú organizovalo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Slovenský futbalový zväz a Učená právnická spoločnosť.
Téma práce: „Prevencia: cesta k eliminácii diváckeho
násilia“
Členka vodnopólového družstva SC Piraňa Topoľčany
a členka reprezentačného vodnopólového družstva žien SR.
V roku 2013 sa stala majsterkou Slovenska a zároveň
víťazkou Slovenského pohára žien vo vodnom póle. Taktiež
zvíťazila v medzinárodnom turnaji vo vodnom póle, ktorý sa
konal v dňoch 18. 9. – 22. 9. 2013 v Rumunsku a na ktorom
bola vyhlásená ako najlepšia strelkyňa
Víťazka fakultného kola súťaže Simulované rozhodcovské
konanie, ktoré sa konalo dňa 2. apríla 2014 na Právnickej
fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Juraj Marček, 2. roč. DŠBc.

Víťaz fakultného kola súťaže Simulované rozhodcovské
konanie, ktoré sa konalo dňa 2. apríla 2014 na Právnickej
fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Marián Meszáros, 2. roč. DŠBc.

Víťaz fakultného kola súťaže Simulované rozhodcovské
konanie, ktoré sa konalo dňa 2. apríla 2014 na Právnickej
fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
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Bc. Martin Bako, 2. roč. DŠMgr.

Minister spravodlivosti Tomáš Borec udelil dňa 13. apríla
2014 literárnu Cenu Karola Planka za rok 2013. Redakčná
rada časopisu Justičná revue udelila cenu z radov
študentstva za článok „O účinkoch odstúpenia od zmluvy
o prevode nehnuteľnosti“, ktorý bol uverejnený v časopise
Justičná revue číslo 8-9/2013 v rubrike Adspirantes legum

Michal Slamka, 1. r. DŠBc.

Za 3. miesto na Svetovej univerziáde v Kazani konanej
v dňoch 6. 7. – 17. 7. 2013, za 3. miesto na Majstrovstvách
Slovenska konaných v dňoch 5. 10. – 6. 10. 2013 a za 4.
miesto na Majstrovstvách sveta v Lime, ktoré sa konali
v dňoch 14. 9. – 25. 9. 2013 i za ďalšie úspechy dosiahnuté
v športovej streľbe
Za aktívnu účasť na Tretej národnej výberovej konferencii
Európskeho parlamentu pre mladých, ktorá sa konala od
13.12.2012 do 15.12.2012 v areáli Národnej rady SR v
Papierničke ako aj na 72. Medzinárodnom zasadnutí
Európskeho parlamentu pre mladých, ktoré sa konalo
v dňoch 5. 4. – 14. 4. 2013 v Mníchove
Za vykonanú prácu počas stáže na Zastupiteľskom úrade
SR v Nórskom kráľovstve a za vysoké odborné a jazykové
znalosti študentky bolo vyjadrené veľvyslancom SR písomné
poďakovanie rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave. Stáž
absolvovala od 4.11. do 29.11. 2013.
Za druhé miesto v celoslovenskej súťaži „Simulovaný trestný
proces“, ktorá sa konala v dňoch 20. – 21. novembra 2013
na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Monika Rafajová, 2. r. DŠBc.

Bc. Monika Ďurčaťová

Bc. Jakub Cvejkuš, 1. r. DŠMgr.

Bc. Jozef Greguš, 1. r. DŠMgr.

Za druhé miesto v celoslovenskej súťaži „Simulovaný trestný
proces“, ktorá sa konala v dňoch 20. – 21. novembra 2013
na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Bc. Maroš Černák, 1. r. DŠMgr.

Za druhé miesto v celoslovenskej súťaži „Simulovaný trestný
proces“, ktorá sa konala v dňoch 20. – 21. novembra 2013
na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Bc. Daniel Arbet, 2. r. DŠMgr.

Za aktívnu účasť na medzinárodnom projekte „Bratislava
Model United Nations“, ktorý sa konal v dňoch 3. – 5.
októbra 2013 na Paneurópskej vysokej škole. V sekcii
„Security Council“ zastupoval štát Izrael

Bc. Martin Bako, 2. r. DŠMgr.

Za aktívnu účasť na medzinárodnom projekte „Bratislava
Model United Nations“, ktorý sa konal v dňoch 3. – 5.
októbra 2013 na Paneurópskej vysokej škole. V sekcii
„Disarmament and Security Operations“ zastupoval štát
Izrael
Za aktívnu účasť na medzinárodnom projekte „Bratislava
Model United Nations“, ktorý sa konal v dňoch 3. – 5.
októbra 2013 na Paneurópskej vysokej škole. V sekcii
„Human Rights Council“ zastupovala štát Izrael

Bc. Klára Nemcová, 2. r. DŠMgr.

Petra Lukáčiková, 2. roč. DŠBc.

Víťazka fakultného kola súťaže Rímsky simulovaný súdny
spor, ktoré sa konalo dňa 10. 4. 2014 na Právnickej fakulte
Trnavskej univerzity v Trnave

Dominika Kučerová, 3. roč. DŠBc.

Víťazka fakultného kola súťaže Rímsky simulovaný súdny
spor, ktoré sa konalo dňa 10. 4. 2014 na Právnickej fakulte
Trnavskej univerzity v Trnave

Bc. Daniel Arbet, 1. r. DŠ Mgr.

Za 3. miesto v “Česko-slovenskej právnickej súťaži o
najlepšiu študentskú prácu. Téma práce: “Jadrový Irán.
Nebezpečná cesta k veľmocenskému statusu.” Súťaž sa
konala dňa 20. septembra 2013 na Univerzite Palackého v
Olomouci.
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Bc. Katarína Kamenická, 1. r. DŠ Mgr.

Bc. Kristína Jurišová, 1. r. DŠ Mgr.

Za 3. miesto v “Česko-slovenskej právnickej súťaži o
najlepšiu študentskú prácu. Téma práce: “Restoratívna
justícia a systém alternatívnych trestov v podmienkach
Slovenskej republiky”. Súťaž sa konala dňa 20. septembra
2013 na Univerzite Palackého v Olomouci.
Za účasť v “Česko-slovenskej právnickej súťaži o najlepšiu
študentskú prácu. Téma práce: “Právne vedomie a juvenilná
kriminalita – návrat ku kriminologickej štúdii profesora
Vojtecha Hatalu“. Súťaž sa konala dňa 20. septembra 2013
na Univerzite Palackého v Olomouci.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Zoznam študentov, ktorí dosiahli v akademickom roku
2012/2013
umiestnenie na študentskej vedeckej konferencii, na simulovanom rozhodcovskom
konaní, ocenenie za vynikajúce spracovanie záverečnej práce, úspechy v športe, umení
alebo v inej oblasti aktivít mimo štúdia
Meno, priezvisko
Jozef Greguš, 3. r. DŠ Bc.

Jakub Cvejkuš, 3. r. DŠ Bc.

Bc. Juraj Šeliga, 2. r. DŠ Mgr.

Bc. Tomáš Volek, 2. r. DŠ Mgr.

Bc. Jana Kosmeľová, 1. r. DŠ Mgr.

Bc. Katarína Kamenická, 1. r. DŠ Mgr.

Oblasť, v ktorej študent dosiahol úspech
Účastník
“Letnej školy International Environment and
European Integration” organizovanej University of Rijeka,
konanej v dňoch 1. – 13. júla 2013 v Chorvátsku.
Účastník
“Letnej školy Alpbach Summer School on
European Integration 2013 about the Law of the European
Union”, konanej v dňoch 12. – 27. augusta 2013 v
Innsbrucku.
Účastník „Letnej právnickej školy“, organizovanej inštitúciou
„Common law society“ v spolupráci s Fakultou práva
Karlovej univerzity v Prahe na tému: „Courts and Judges“,
ktorá sa konala v dňoch 18. – 30. augusta 2013
v Špindlerovom mlýne.
Prémia sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové
programy Literárneho fondu Bratislava v súťaži o najlepšiu
prácu študentskej vedeckej konferencie v školskom roku
2012/2013.
1. miesto v česko-slovenskej súťaži „Simulovaný súdny spor
v azylovom práve, ktorú organizovala Právnická fakulta
Masarykovej univerzity v Brne dňa 10. 5. 2013.
1. miesto v česko-slovenskej súťaži „Simulovaný súdny spor
v azylovom práve, ktorú organizovala Právnická fakulta
Masarykovej univerzity v Brne dňa 10. 5. 2013.

Bc. Klára Nemcová, 1. r. DŠ Mgr.

aktívna účasť v česko-slovenskej súťaži „Simulovaný súdny
spor v azylovom práve, ktorú organizovala Právnická fakulta
Masarykovej univerzity v Brne dňa 10. 5. 2013.

Bc. Monika Chaloupková, 1. r. DŠ Mgr.

aktívna účasť v česko-slovenskej súťaži „Simulovaný súdny
spor v azylovom práve, ktorú organizovala Právnická fakulta
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Masarykovej univerzity v Brne dňa 10. 5. 2013.

Mgr. Lenka Bogárová, 2. r. DŠMgr.

Mgr. Dominika Dojčáková, 2. r. DŠMgr.

Mgr. Daniela Hmírová, 2. r. DŠMgr.

Mgr. Michal Jurovčík, 2. r. DŠMgr.

Mgr. Roman Klempa, 2. r. DŠMgr.

Mgr. Jana Kršková, 2. r. DŠMgr.

Mgr. Veronika Pavlovičová, 2. r. DŠMgr.

Mgr. Soňa Ranušová, 2. r. DŠMgr.

Mgr. Adriana Solčanská, 2. r. DŠMgr.

Mgr. Dávid Šišmič, 2. r. DŠMgr.

Mgr. Lucia Budaiová, 3. r. EŠ Bc.

Bc. Tomáš Hubinák, 2.r. DŠ Mgr.

Bc. Daniel Arbet, 1.r. DŠ Mgr.

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Diferenciácia výkonu väzby v Slovenskej
republike - Katedra trestného práva.
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Pramene medzinárodného práva súkromného Katedra medzinárodného práva.
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Harmonizácia práva obchodných spoločností v
Európskej únii - Katedra občianskeho a obchodného práva.
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Porovnanie zabezpečovacích inštitútov podľa
obchodnoprávnej a občianskoprávnej úpravy - Katedra
občianskeho a obchodného práva.
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Úlohy a postavenie policajta v trestnom konaní
- Katedra trestného práva.
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Majetková kvantifikácia ujmy na živote a zdraví
v občianskom práve - Katedra občianskeho a obchodného
práva.
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Náhrada škody v obchodnom práve a jej
limitácia - Katedra občianskeho a obchodného práva.
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Ochranné opatrenia a ich vzťah k trestom Katedra trestného práva.
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Penitenciárne zaobchádzanie, jeho pojem
a obsah - Katedra trestného práva.
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu.
Téma práce: Zmena strán záväzkovoprávneho vzťahu Katedra občianskeho a obchodného práva.
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu.
Téma práce: Medzinárodnoprávna úprava výsad a imunít
personálu konzulárneho úradu - Katedra medzinárodného
práva.
1. miesto na Šiestej vedeckej konferencii študentov
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej
dňa 4. 4. 2013 - téma práce: "Ústavnoprávne aspekty
právnej regulácie bipolitizmu v Slovenskej republike" –
Sekcia ústavného práva, správneho práva, finančného práva
a práva životného prostredia.
1. miesto na Šiestej vedeckej konferencii študentov
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej
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dňa 4. 4. 2013 - téma práce: "Dilema jadrového Iránu" –
Sekcia
medzinárodného
a
európskeho
práva
a
medzinárodných vzťahov a za aktívnu účasť v národnom
kole projektu „Philip C. Jessup International Law Moot Court
Competition”, ktoré sa konalo dňa 18. februára 2013 na
Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Bc. Tomáš Volek, 1.r. DŠ Mgr.

Monika Rafajová, 1. r. DŠ Bc.

Bc. Roman Klempa, 2. r. DŠ Mgr.

Bc. Marek Maslák, 1. r. DŠ Mgr.

Bc. Ján Juran, 2. r. DŠ Mgr.

1. miesto na Šiestej vedeckej konferencii študentov
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej
dňa 4. 4. 2013 - téma práce: "Spotrebiteľské združenie ako
vedľajší účastník konania – aktuálne otázky a problémy v
aplikačnej praxi" – Sekcia občianskeho a obchodného práva
1. miesto na Šiestej vedeckej konferencii študentov
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej
dňa 4. 4. 2013 - téma práce: "Proces so Sokratom“ – Sekcia
historickoprávna, rímskoprávna, teórie práva a sociologicko
právneho výskumu.
1. miesto na Šiestej vedeckej konferencii študentov
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej
dňa 4. 4. 2013 - téma práce: ,,Trestnoprávne dôsledky
machinácií pri verejnom obstarávaní v kontexte aplikačnej
praxe súdov a orgánov činných v trestnom konaní – úvahy
de lege ferenda“ – Sekcia trestnoprávna, kriminologická,
forénznych disciplín a sociálnej psychológie pre právnikov.
2. miesto na Šiestej vedeckej konferencii študentov
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej
dňa 4. 4. 2013 – téma práce: „Kvalita ochrany ústavnosti a
jej spätosť s vhodne zvolenými kritériami na osobu
kandidáta na post sudcu Ústavného súdu Slovenskej
republiky“ – Sekcia ústavného práva, správneho práva,
finančného práva a práva životného prostredia.
2. miesto na Šiestej vedeckej konferencii študentov
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej
dňa 4. 4. 2013 – téma práce: „Právo na ochranu
náboženského cítenia – judikatúra Európskeho súdu pre
ľudské práva a úvaha o jeho budúcnosti“ – Sekcia
medzinárodného a európskeho práva a medzinárodných
vzťahov.
2. miesto na Šiestej vedeckej konferencii študentov
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej
dňa 4. 4. 2013

Bc. Tomáš Sabadoš, 1. r. DŠ Mgr.

- téma práce: „Proces vstupu do Európskej Únie a cesta“ Sekcia
medzinárodného
a
európskeho
práva
a medzinárodných vzťahov.
2. miesto na Šiestej vedeckej konferencii študentov
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej
dňa 4. 4. 2013

Bc. Darina Vasiľová, 1. r. DŠ Mgr.

- téma práce: „Právna úprava domáceho násilia v
Slovenskej republike“ – Sekcia občianskeho a obchodného
práva.
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2. miesto na Šiestej vedeckej konferencii študentov
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej
dňa 4. 4. 2013
Bc. Michaela Mikušová, 2. r. DŠ Mgr.

Bc. Michal Perignáth, 2. r. DŠ Mgr.

- téma práce: „Komparácia trestného súdnictva nad
mládežou Slovensko/Francúzsko) – Sekcia trestnoprávna,
kriminologická, forenzných disciplín a sociálnej psychológie
pre právnikov.
3. miesto na Šiestej vedeckej konferencii študentov
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej
dňa 4. 4. 2013
- téma práce: „Kolektívne investovanie a funkcia
Compliance“ - Sekcia občianskeho a obchodného práva.

Bc. Petra Mičudová, 1. r. DŠ Mgr.

Bc. Eva Matejovičová, 1. r. DŠ Mgr.

Bc. Andrea Letková, 1. r. DŠ Mgr.

Bc. Jozef Lettrich, 2. r. DŠ Mgr.

Bc. Ján Juran, 2. r. DŠ Mgr.

Bc. Igor Kútny, 2. r. DŠ Mgr.

Bc. Dušan Rafaj, 2. r. DŠ Mgr.

Členka víťazného družstva fakultného kola súťaže
„Simulovaný súdny spor“, konaného dňa 9. 4. 2013 na
Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.
Členka víťazného družstva fakultného kola súťaže
„Simulovaný súdny spor“, konaného dňa 9. 4. 2013 na
Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.
Členka víťazného družstva fakultného kola súťaže
„Simulovaný súdny spor“, konaného dňa 9. 4. 2013 na
Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.
Za účasť na súťaži Česko-slovenská studentská vědecká a
odborná činnost (SVOČ) 2012, ktorá sa konala na
Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, s
príspevkom „Trestné právo druhej polovice 20-teho storočia
a buržoázny nacionalizmus“.
Za účasť na súťaži Česko-slovenská studentská vědecká a
odborná činnost (SVOČ) 2012, ktorá sa konala na
Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne,
s príspevkom „Registrácia cirkví a náboženských
spoločností“.
Za účasť na súťaži Česko-slovenská studentská vědecká a
odborná činnost (SVOČ) 2012, ktorá sa konala na
Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, s
príspevkom „Význam trestného činu Neoprávnené
uskutočňovanie stavby v právnom poriadku Slovenskej
republiky“.
Za tretie miesto na fotografickej súťaži Trnavský objektív
2012, za tretie miesto na fotografickej súťaži AMFO 2012, za
získané Čestné uznanie na súťaži AMFO 2012 a Genius loci
Trnava 2012.
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Bc. Martin Bako, 1. r. DŠ Mgr.

Bc. Monika Ďurčaťová, 1. r. DŠ Mgr.

Bc. Lenka Hujsiová, 1. r. DŠ Mgr.

Bc. Klára Nemcová, 1. r. DŠ Mgr.

Bc. Nina Suchá, 1. r. DŠ Mgr.

Bc. Soňa Bojkovská, 1. r. DŠ Mgr.

Za aktívnu účasť v medzinárodnom kole projektu „Szeged
Model United Nations“ (SZEMUN), ktoré sa konalo v dňoch
26. 3. 2013 – 30. 3. 2013 v Szegede, za reprezentovanie
fakulty v národnom kole projektu „Philip C. Jessup
International Law Moot Court Competition”, ktoré sa konalo
dňa 18. februára 2013 na Fakulte práva Paneurópskej
vysokej školy v Bratislave a za víťazstvo vo fakultnom kole
súťaže „Medzinárodný rímskoprávny Moot Court“, ktorá sa
konala dňa 17. 4. 2013 na Právnickej fakulte Trnavskej
univerzity v Trnave.
Za aktívnu účasť v medzinárodnom kole projektu „Szeged
Model United Nations“ (SZEMUN), ktoré sa konalo v dňoch
26. 3. 2013 – 30. 3. 2013 v Szegede a za reprezentovanie
fakulty v národnom kole projektu „Philip C. Jessup
International Law Moot Court Competition”, ktoré sa konalo
dňa 18. februára 2013 na Fakulte práva Paneurópskej
vysokej školy v Bratislave.
Za aktívnu účasť v medzinárodnom kole projektu „Szeged
Model United Nations“ (SZEMUN), ktoré sa konalo v dňoch
26. 3. 2013 – 30. 3. 2013 v Szegede a za reprezentovanie
fakulty v národnom kole projektu „Philip C. Jessup
International Law Moot Court Competition”, ktoré sa konalo
dňa 18. februára 2013 na Fakulte práva Paneurópskej
vysokej školy v Bratislave.
Za aktívnu účasť v medzinárodnom kole projektu „Szeged
Model United Nations“ (SZEMUN), ktoré sa konalo v dňoch
26. 3. 2013 – 30. 3. 2013 v Szegede a za reprezentovanie
fakulty v národnom kole projektu „Philip C. Jessup
International Law Moot Court Competition”, ktoré sa konalo
dňa 18. februára 2013 na Fakulte práva Paneurópskej
vysokej školy v Bratislave.
Za aktívnu účasť v medzinárodnom kole projektu „Szeged
Model United Nations“ (SZEMUN), ktoré sa konalo v dňoch
26. 3. 2013 – 30. 3. 2013 v Szegede.
Za víťazstvo vo fakultnom kole súťaže „Medzinárodný
rímskoprávny Moot Court“, ktorá sa konala dňa 17. 4. 2013
na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

V Trnave, 10.5.2012
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Zoznam študentov, ktorí dosiahli v akademickom roku
2011/2012
umiestnenie na študentskej vedeckej konferencii, na simulovanom rozhodcovskom konaní,
ocenenie za vynikajúce spracovanie záverečnej práce, úspechy v športe, umení
alebo v inej oblasti aktivít mimo štúdia
Meno, priezvisko
Bc. Jozef Lettrich, 1.r. DŠMgr.

Oblasť, v ktorej študent dosiahol úspech
1. miesto na Piatej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 7. 3.
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2012 - téma práce: "Trestné právo druhej polovice 20.
storočia a buržoázny nacionalizmus" - historickoprávna
sekcia.
1. miesto na Piatej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 7. 3.
Bc. Ján Juran, 1.r. DŠMgr.
2012 - téma práce: "Registrácia cirkví a náboženských
spoločností v Slovenskej republike" - sekcia Teórie práva.
1. miesto na Piatej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 7. 3.
Bc. Ján Juran, 1.r. DŠMgr.
2012 - téma práce: "Krátka úvaha o aktívnej legitimácii štátu
pri podávaní šťažnosti podľa čl. 127 Ústavy" - sekcia
ústavného práva.
1. miesto na Piatej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 7. 3.
2012 - téma práce: "Význam trestného činu Neoprávnené
Bc. Igor Kútny, 1.r. DŠMgr.
uskutočňovanie stavby v právnom poriadku Slovenskej
republiky.“ - trestnoprávna sekcia.
1. miesto na Piatej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 7. 3.
Bc. Terézia Habláková, 2.r. DŠMgr.
2012 - téma práce: ,,Súhlas osvojovaného dieťaťa s
medzištátnym osvojením“ - sekcia medzinárodného práva.
1. miesto na Piatej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 7. 3.
Bc. Michaela Rohoňová, 2.r. DŠMgr.
2012 - téma práce: ,,Farba ako ochranná známka.“ - sekcia
občianskeho práva.
1. miesto na Piatej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 7. 3.
Bc. Martin Császár, 2.r. DŠMgr.
2012 - téma práce: ,,Predzmluvné vzťahy v slovenskom
pracovnom práve - úvahy de lege ferenda“ - sekcia
pracovného práva.
2. miesto na Piatej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 7. 3.
Bc. Hana Purgatová, 1.r. DŠMgr.
2012 - téma práce: ,,Právno-historický vývoj procesného
práva v starovekej Mezopotámii“ - historickoprávna sekcia.
2. miesto na Piatej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 7. 3.
Bc. Jana Kosmeľová, 3.r. DŠBc.
2012 - téma práce: ,,Ochrana práva na súkromie a sociálne
siete“ - sekcia teórie práva.
2. miesto na Piatej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 7. 3.
Bc. Veronika Mamajová, 2.r. DŠMgr.
2012 - téma práce:
„Trestné činy proti mene“ trestnoprávna sekcia.
2. miesto na Piatej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 7. 3.
Bc. Tomáš Hubinák, 1.r. DŠMgr.
2012 - téma práce:
"Súdna kontrola ústavnosti
legislatívneho procesu" - sekcia ústavného práva.
Bc. Daniel Arbet, 3.r. DŠBc.

Bc. Natália Záleská, 2.r. DŠMgr.

Bc. Martin Majzún, 2.r. DŠMgr.

Bc. Tibor Baniar, 1.r. DŠMgr.

2. miesto na Piatej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 7. 3.
2012 - téma práce: ,,Národná bezpečnosť a izraelské
modifikácie sebaobrany“ - sekcia medzinárodného práva.
2. miesto na Piatej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 7. 3.
2012 - téma práce: ,,Novela OSP č. 388/2011 Z.z. so
zameraním na problematiku drobných sporov.“ - sekcia
občianskeho práva.
2. miesto na Piatej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 7. 3.
2012 - téma práce: ,,Zákaz úroku, hazardu a neurčitosti v
islamskom záväzkovom práve.“ - sekcia obchodného práva.
3. miesto na Piatej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 7. 3.
2012 - téma práce: ,,Nezúčastnená osoba pri výkone
domovej prehliadky" - trestnoprávna sekcia.
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Bc. Lenka Šlahorová, 1.r. DŠMgr.

Bc. Michal Beňo, 1.r. DŠMgr.

Martin Császár - 2.r. DŠMgr.
Peter Pauliny - 2.r. DŠMgr.
Lenka Vasiľová - 3.r. DŠBc.
Kristína Potomová - 3.r. DŠBc.
Tibor Baniar - 1.r. DŠMgr.
Tomáš Ďurovič - 1.r. DŠMgr.
Jozef Jesenič - 2.r. DŠMgr.
Peter Pauliny - 2.r. DŠMgr.
Bc. Simona Laktišová - 1.r. DŠMgr.
Bc. Petra Pecháčková - 1.r. EŠMgr.
Bc. Pavel Škoda - 1.r. DŠMgr.

Bc. Martin Császár - 2.r. DŠ Mgr.

3. miesto na Piatej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 7. 3.
2012 - téma práce: ,,Zákon o skrátení volebného obdobia (ne)ústavné riešenie“ - sekcia ústavného práva.
3. miesto na Piatej vedeckej konferencii študentov Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej dňa 7. 3.
2012 - téma práce: ,,Vecné bremeno u právnických osôb
podnikajúcich v sieťových odvetviach“ – sekcia občianskeho
práva..
1. miesto na Majstrovstvách Slovenska 2012 v čínskom
bojovom umení WUSHU, konaných dňa 31. 3. 2012 v Starej
Turej.
3. miesto na Univerziáde SR 2012 v karate, disciplína
kumite M + 84, konanej v dňoch 23.1. - 27.1.2012 v Banskej
Bystrici.
Účastníčka "Letní školy rekodifikace soukromého práva",
organizovanej pražským spolkom Common Law Society,
konanej v dňoch 17. - 24. júla 2011 v Špindlerovom mlýne.
1. miesto na 2. ročníku súťaže študentských esejí "Cena
otvoreného práva", konanej dňa 8. 6. 2011. Súťaž
organizovala odborná právna organizácia VIA IURIS.
2. miesto na medzinárodnom turnaji v čínskom bojovom
umení WUSHU "International WUSHU festival" v kategórii
jean shu, konanom dňa 5. 11. 2011.
2. miesto na medzinárodnom turnaji v čínskom bojovom
umení WUSHU "International WUSHU festival" v kategórii
sanshou muži nad 80 kg, konanom dňa 5. 11. 2011.
3. miesto na Akademických majstrovstvách SR v kumite, v
kategórii muži - 67 kg, konaných dňa 13. 2. 2010 v Spišskej
Novej Vsi.
3. miesto na Akademických majstrovstvách SR v kumite, v
kategórii muži +84 kg, konaných dňa 13. 2. 2010 v Spišskej
Novej Vsi.
Členka víťazného družstva fakultného kola súťaže Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty "Simulované
rozhodcovské konanie", ktoré sa konalo dňa 13. 4. 2012.
Členka víťazného družstva fakultného kola súťaže Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty "Simulované
rozhodcovské konanie", ktoré sa konalo dňa 13. 4. 2012.
Člen víťazného družstva fakultného kola súťaže Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty "Simulované
rozhodcovské konanie", ktoré sa konalo dňa 13. 4. 2012.
4. miesto v odbornej súťaži ELSA ESSAY COMPETITION
na tému Praktické problémy pri aplikácii zákona o ochrane
osobných údajov a návrhy možných riešení; 23.4.2012 v
Bratislave, organizátori: ELSA Slovensko a advokátska
kancelária BEATOW PARTNERS s.r.o.
Účasť v celoslovenskej súťaži Simulovaný trestný proces
2012, 8.3.2012 v Bratislave, organizátori: ELSA Bratislava,
ELSA PANEURÓPA, PF UK Bratislava, PF PVŠ

Bc. Roman Klempa - 1.r. DŠ Mgr..

Bc. Roman Vizváry – 1. r. DŠ Mgr.

Účasť vo finále v 1. ročníku študentskej súťaže LAWGAMES
2012, Družstevné právo a jeho aktuálne problémy,
12.3.2012 – 27.4.2012 v Košiciach, organizátori:
Poradenská skupina KRATKY GLOBAL TRUST, a.s.,
Spoločnosť LawFarm, s.r.o., Týždenník Roľnícke noviny,
Mesačník Agromagazín, ELSA Slovensko.
Účasť v celoslovenskej súťaži Simulovaný trestný proces
2012, 8.3.2012 v Bratislave, organizátori: ELSA Bratislava,
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ELSA PANEURÓPA, PF UK Bratislava, PF PVŠ
Účasť vo finále v 1. ročníku študentskej súťaže LAWGAMES
2012, Družstevné právo a jeho aktuálne problémy,
12.3.2012 – 27.4.2012 v Košiciach, organizátori:
Poradenská skupina KRATKY GLOBAL TRUST, a.s.,
Spoločnosť LawFarm, s.r.o., Týždenník Roľnícke noviny,
Mesačník Agromagazín, ELSA Slovensko.
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu
na tému: Bol proces so Slobodanom Miloševičom korektný?
– Katedra teórie práva – jún 2012.

Bc. Martin Bako, 3.r. DŠ Bc.

Bc. Kristína Potomová, 3.r. DŠ Bc

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu
na tému: Správa cudzieho majetku (trust) – Katedra
občianskeho a obchodného práva – jún 2012.

Mgr. Marek Šmid, 2.r. DŠ Mgr..

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu
na
tému:
Ochrana
leteckého
pasažiera
podľa
medzinárodného a európskeho práva – Katedra
občianskeho a obchodného práva – jún 2012.

Mgr. Matej Michalec, 2.r. DŠ Mgr.

Mgr. Jana Barjaková, 2.r. DŠ Mgr.

Mgr. Eva Repková, 2.r. DŠ Mgr.

Mgr. Michaela Rohoňová, 2.r. DŠ

Mgr. Martin Siska, 2.r. DŠ Mgr.

Bc. Petra Zabuďková, 3.r. EŠ Bc.

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu
na tému: Inštitút sukcesie v medzinárodnom práve – Katedra
medzinárodného práva – jún 2012.

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu
na tému: Trestnoprávne aspekty cloud computingu –
Katedra trestného práva – jún 2012.
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu
na tému: Dôkazné prostriedky v trestnom konaní – Katedra
trestného práva – jún 2012.
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu
na tému: Koristenie z trestnej činnosti iných osôb – Katedra
trestného práva – jún 2012.
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu
na tému: Postavenie prokurátora v trestnom konaní –
Katedra trestného práva – jún 2012.
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu
na tému: Právny pozitivizmus vs. prirodzenoprávna škola –
Katedra teórie práva – jún 2012.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Zoznam študentov, ktorí dosiahli v akademickom roku
2009/2010 a 2010/2011
umiestnenie na študentskej vedeckej konferencii, na simulovanom súdnom spore,
ocenenie za vynikajúce spracovanie záverečnej práce, úspechy v športe, umení
alebo v inej oblasti aktivít mimo štúdia
Meno, priezvisko
Bc. Juraj Říha

Oblasť, v ktorej študent dosiahol úspech
1. miesto na Tretej vedeckej konferencii
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Bc. Katarína Tuhárska

1. miesto na Tretej vedeckej konferencii

Bc. Štefan Zeman

1. miesto na Tretej vedeckej konferencii

Roman Vizváry

1. miesto na Tretej vedeckej konferencii

Bc. Kristián Blaškovič

1. miesto na Tretej vedeckej konferencii

Bc. Tomáš Oľšavský

1. miesto na Tretej vedeckej konferencii

Bc. Peter Mészároš

1. miesto na Tretej vedeckej konferencii

Bc. Matej Hamran

2. miesto na Tretej vedeckej konferencii

Hana Purgatová

2. miesto na Tretej vedeckej konferencii

Bc. Peter Kotira

2. miesto na Tretej vedeckej konferencii

Veronika Trstenská

3. miesto na Tretej vedeckej konferencii

Bc. Lucia Muchová

3. miesto na Tretej vedeckej konferencii

Bc. Štefan Siskovič

3. miesto na Tretej vedeckej konferencii

Bc. Katarína Kavuľová

3. miesto v celoslov. kole Simulovaný súdny spor

Bc. Štefan Siskovič

3. miesto v celoslov. kole Simulovaný súdny spor

Bc. Tatiana Juríková

3. miesto v celoslov. kole Simulovaný súdny spor

Bc. Matej Zmij

3. miesto v celoslov. kole Simulovaný súdny spor

Bc. Martin Császár

Majster SR vo Wu Shu

Bc. Zuzana Borošová

3.miesto na majstrovstvách SR v šachu

Bc. Eduard Korpáš

2. miesto na Tretej vedeckej konferencii

Bc. Eva Oravcová

3. miesto na Tretej vedeckej konferencii

Bc. Peter Rizman

1. miesto na Tretej vedeckej konferencii

Martin Gazdík
Bc. Kristián Blaškovič

Vynikajúca bakalárska práca – rímske právo
Vynikajúca diplomová práca – medzinárodné právo

Bc. Eva Szabová

Vynikajúca diplomová práca – trestné právo

Bc. Hana Voleková

Vynikajúca diplomová práca – občian.a obchod.právo

Bc. Juraj Říha

Vynikajúca diplomová práca - správne právo

Bc. Alexandra Čapkovičová

Vynikajúca diplomová práca – trestné právo

Bc. Lenka Janusová

Vynikajúca diplomová práca - občian. a obchod.právo

Bc. Lucia Muchová

Vynikajúca diplomová práca - občian. a obchod. právo

Bc. Dominika Malá

1. miesto Simulovaný trestný proces

Bc. Katarína Máčeková

1. miesto Simulovaný trestný proces

Bc. Juraj Dziak

1. miesto Simulovaný trestný proces

Bc. Radoslav Žák

4.miesto v celoslov. kole "Simulovaný súdny spor"

Bc. Jana Kočová

4.miesto + Vyšegradská letná škola medzin.práva"

Bc. Martina Zaťková

4.miesto v celoslov. kole "Simulovaný súdny spor"

Bc. Tomáš Vorčák

súťaž "Cena otvoreného práva" - 1. miesto

Bc. Michala Martiníková

súťaž "Cena otvoreného práva" - 3. miesto

Bc. Zuzana Borošová

Univerzitné majstrovstvá sveta v šachu - 7.miesto

Bc. Martin Császár

Národné a medzinárodné súťaže - bojové umenia

Hana Purgatová

1.miesto na Štvrtej vedeckej konferencii

Daniel Arbet

1.miesto na Štvrtej vedeckej konferencii

Bc. Katarína Kavuľová

1.miesto na Štvrtej vedeckej konferencii

Martin Sasinek

1.miesto na Štvrtej vedeckej konferencii

Eliška Sekáčová

1.miesto na Štvrtej vedeckej konferencii

Beáta Selková

1.miesto na Štvrtej vedeckej konferencii

Bc. Ingrid Valachová

1.miesto na Štvrtej vedeckej konferencii

Bc. Katarína Šutková

1.miesto na Štvrtej vedeckej konferencii
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Bc. Tomáš Hlinka

2.miesto na Štvrtej vedeckej konferencii

Bc. Viola Danillová

2.miesto na Štvrtej vedeckej konferencii

Bc. Peter Vojsovič

2.miesto na Štvrtej vedeckej konferencii

Bc. Matej Zmij

2.miesto na Štvrtej vedeckej konferencii

Marek Krupa

2.miesto na Štvrtej vedeckej konferencii

Bc. Juraj Dziak

2.miesto na Štvrtej vedeckej konferencii

Bc. Martin Császár

2.miesto na Štvrtej vedeckej konferencii

Bc. Lucia Šimunová

3.miesto na Štvrtej vedeckej konferencii

Igor Kútny

3.miesto na Štvrtej vedeckej konferencii

Denisa Šrameková

3.miesto na Štvrtej vedeckej konferencii

Bc. Dominika Malá

3.miesto na Štvrtej vedeckej konferencii

Bc. Eva Horvátová

3.miesto na Štvrtej vedeckej konferencii

Bc. Zuzana Francúzová

3.miesto na Štvrtej vedeckej konferencii

Bc. Kristián Čechmánek

1.miesto v celoslov. kole „Simulovaný súdny spor“

Bc. Oliver Majdúch

1.miesto v celoslov. kole „Simulovaný súdny spor“

Bc. Martin Császár

1.miesto v celoslov. kole „Simulovaný súdny spor“

Bc. Juraj Dziak

Vynikajúca diplomová práca - občian. a obch. právo

Bc. Peter Andrejkovič

Vynikajúca diplomová práca - občian. a obch. právo

Bc. Eva Horvátová

Vynikajúca diplomová práca - občian. a obch. právo

Bc. Lucia Kolenová

Vynikajúca diplomová práca - občian. a obch. právo

Bc. Branislav Chovančík

Vynikajúca diplomová práca - trestné právo

Bc. Dušan Lovich

Vynikajúca diplomová práca - trestné právo

Ernest Krajcsovics

Vynikajúca bakalárska práca - dejiny práva

Andrea Štrbová

Vynikajúca bakalárska práca - dejiny práva

Viera Valková

Vynikajúca bakalárska práca - dejiny práva

Ján Juran

Vynikajúca bakalárska práca - teória práva

Lenka Šlahorová

Vynikajúca bakalárska práca - ústavné právo

Tomáš Hubinák

Vynikajúca bakalárska práca - ústavné právo

Jakub Vojtko

Vynikajúca bakalárska práca - rímske právo

Jozef Beránek

Vynikajúca bakalárska práca – teória práva

Branislav Borovský

Vynikajúca bakalárska práca - rímske právo

Marián Húska

Vynikajúca bakalárska práca – teória práva

Marianna Juríková

Vynikajúca bakalárska práca – teória práva

Michala Schmidtová

Vynikajúca bakalárska práca – trestné právo

Zuzana Zlochová

Vynikajúca bakalárska práca – dejiny práva

Bc. Martin Császár

3.miesto na majstr. Európy vo WU SHU, Tallin

Bc. Anna Nguyenová

cena dekana - vyznamenaná Mgr.

Bc. Katarína Máčeková

cena dekana - vyznamenaná Mgr.

Bc. Michal Blahovec

cena dekana - vyznamenaný Mgr.

Bc. Michaela Mokráňová

cena dekana - vyznamenaná Mgr.
2.miesto - Cena Hospodárskych novín v rámci podujatia
Študentská osobnosť akad. roka 2010/2011

Bc. Martin Császár
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